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Ön Söz

Bu kitap, örgütlerin kültürlerini tanımlamak ve değişimi başlatmak üzere 

yönetici, öğretmen, danışman ve değişim uzmanlarına yardım etmek amacıyla 

yazılmıştır. Örgütlerin kültür değişimini sağlama sürecinde başarısızlığa düştüğü-

ne dair gözlemlerimiz, bu kitabın yazılmasında etkili oldu. Kitabın yazılmasında 

etkili olan diğer bir faktör de, rekabet çerçevesinin örgütsel ve bireysel performan-

sın birçok önemli boyutuna etkili bir biçimde uygulanabileceğine dair inancımız 

oldu. Bazı ülkelerde, danışmanlık şirketlerinin bu çerçeveyi hizmetlerinin önemli 

bir parçası olarak benimsediğini biliyoruz. Ticari kuruluşlar ve   eğitim örgütleri 

ile kamu kurumlarının kitapta açıklanan süreçleri ve yaklaşımları uygulayarak 

performanslarını büyük ölçüde artırdığını ve yöneticilerin ele aldığımız ilkeleri 

kişiselleştirerek işlerinde daha etkili olduklarını biliyoruz. Tabii ki tüm örgütsel ve 

yönetsel sorunlar için sihirli bir değnek olduğumuzu veya her derde deva buldu-

ğumuzu iddia etmiyoruz. Bu kitap ampirik araştırmalarda ve danışmanlık dene-

yimlerinde örgütlerde kültürel ve bireysel değişimi gerçekleştirmeye destek ver-

me konusunda faydalı olduğunu gördüğümüz bir dizi araç ve yöntemi paylaşmak 

amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu kitap, aşağıdaki meslek gruplarına daha çok yararlı olacaktır:

(1) Örgütlere ve yöneticilere değişimin uygulanması ve kendi kültürlerinin 

anlamlandırılması konusunda destek vermek ile görevli olan danışman-

lar ve değişim uzmanları

(2) Örgüt kültürü, değişim sürecinin ve teorik çerçevelerin değişim girişim-

lerini yönetmedeki gücünün öğrenciler tarafından anlaşılmasını kolay-

laştırmak isteyen öğretmenler

(3) Bireysel yeterlilik ve yetenekleri ile örgütün gelecekteki çevresinin ta-

leplerini örtüştürecek yollar bulurken, aynı zamanda bir kültür değişimi 

girişimini etkili bir şekilde yönetme yollarını bulmak isteyen yöneticiler

Böylece bu kitap, üniversitelerde,   eğitim merkezlerinde, yöneticilerin kitap 

rafl arında ve iş görenlerin kültür değişimi sürecine katılmak için bir araya geldiği 

konferans masalarında yerini alabilir.

Bu kitabın sağladığı üç katkı şu şekilde sıralanabilir: (1) örgütsel kültürü ve 

yönetim yeterliliğini belirlemek için onaylanmış ölçme araçları, (2) örgütsel kül-

türü anlamak için teorik bir çerçeve ve (3) örgütsel kültürü ve bireysel davranışı 

değiştirmek için sistematik bir yöntem. Böylece belirtilen araçları uygulayıp kendi 

kültür profilinizi çizebileceğiniz ve ayrıca kültür değişim sürecini yürütmede bir 

kaynak olarak kullanabileceğiniz bir kılavuz sunulması amaçlanmaktadır. Yöne-
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tim yeterliliği değerlendirme ölçeği, hedefl enen kültür değişimini destekleyen bi-

reysel değişimi kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır. Kitap ayrıca, kültür çeşitleri-

ne dair güvenilir bir çerçevenin açıklandığı bir bilgi kaynağı olarak tasarlanmıştır. 

Bu çerçeve, örgüt kültürünü değerlendirme konusunda en sık başvurulan çerçeve 

olarak kabul edilmektedir. Çeşitli örgütlerde kültür değişim sürecini açıklama ve 

yönetsel liderlikte büyük bir gelişimi teşvik etme konusunda bu çerçevenin çok 

yararlı olduğu görülmüştür.

Bölüm 1’de örgütsel kültürün anlaşılmasının önemi ve örgütsel gelişim gi-

rişimlerini destekleme veya engellemedeki başlıca rolü tartışılmaktadır. Kültür 

değişiminin hangi durumlarda örgütsel etkililiği büyük ölçüde artırabildiği ya da 

örgütsel amaçların gerçekleştirilmesini önemli ölçüde engelleyebildiği örneklerle 

açıklanmaktadır. 

Bölüm 2’de örgütsel kültürün belirlenmesine ilişkin bir ölçek ve bu ölçeğin 

uygulanıp değerlendirilmesi için yönergeler sunulmaktadır. Örgüt Kültürü De-

ğerlendirme Ölçeği (ÖKDÖ) kapsamlı bir örgütsel kültür profili sunmaktadır. 

Ölçekte, örgüt kültürünün altı boyutu değerlendirilmektedir. Boyutlar, örgütlerin 

nasıl işlediği ve örgüt kültürlerinin hangi değerleri temel aldığına dair teorik bir 

çerçeveye dayandırılmaktadır. ÖKDÖ, var olan örgüt kültürünün özelliklerini ve 

ayrıca örgüt kültürünün gelecekte hangi özelliklere sahip olması gerektiğini sap-

tamaktadır. 

Bölüm 3’te ÖKDÖ’nün dayandırıldığı teorik çerçeve ile ilgili daha detaylı bir 

açıklama sunulmaktadır.  Rekabetçi Değerler Modeli olarak adlandırılan bu çer-

çevede, örgütleri tanımlayan temel değer yönelimleri açıklanmaktadır. Bu değer 

yönelimleri genellikle birbirleriyle rekabet ya da çelişki halindedir. Bölümde bu 

değerlerin ve bu değerlerden doğan örgütsel kültürlerin zamanla nasıl değiştiği ve 

Rekabetçi Değerler Modelinin yapı, kalite, liderlik ve yönetim becerileri gibi çeşitli 

örgütsel fenomenleri anlamlandırmada nasıl uygulanabildiği açıklanmaktadır.

Bölüm 4, bir örgütsel kültür profili oluşturma, örgüt kültürünün nasıl de-

ğişmesi gerektiğini belirleme ve bu değişimin gerçekleştirilmesi için bir strateji 

oluşturma konusunda adım adım bir süreç içermektedir. Bölümde, karşılaştırma 

yapmak amacıyla yaklaşık bin örgütün kültürleri hakkında bilgi verilmektedir.

Bölüm 5’te kültür değişimi stratejisinin yönetilmesinde dokuz adımlık bir 

metodoloji sunulmaktadır. Ayrıca birkaç farklı örgütte var olan ve hedefl enen kül-

türlerin tanımlanması amacıyla ÖKDÖ’nün nasıl kullanıldığına ilişkin örnekler 

verilmektedir. Örgütlerin var olan kültürlerini hedefl enen kültürlerine daha çok 

yakınlaşacak şekilde değiştirmek için yürüttüğü strateji tasarlama süreci örnek-

lerle açıklanmaktadır. Bu örnekler ve metodoloji, kendi örgütünün kültürünü de-
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ğiştirmekten sorumlu olan yöneticiler ve değişim uzmanları için sistematik bir 

rehber işlevi görmektedir.

Bölüm 6, kültür değişimini desteklemek ve kolaylaştırmak için gerekli olan 

bireysel değişime odaklanmaktadır. Bölümde etkili yöneticilerin tipik özellikleri 

olan kritik yönetim yeterlilikleri açıklanmakta ve kişisel gelişim takvimi oluştur-

mada yöneticilere yardımcı olacak bir metodoloji sunulmaktadır. Bölümde dünya 

çapında binden daha fazla örgütte yöneticilerle yapılan çalışmalarda kullanılmış 

diagnostik (tanılayıcı) bir ölçme aracına da yer verilmiştir. Diagnostik (tanılayıcı) 

ölçme aracının kullanılması yönetsel yeterlilikler ile hedefl enen kültür değişimi 

arasında uyum sağlamada önemli bir role sahiptir.

Bölüm 7’de kitaptaki anahtar noktalar özetlenmekte ve kültür değişimi giri-

şimlerine rehberlik edecek yoğunlaştırılmış bir formül sunulmaktadır.

Kitapta beş ek bulunmaktadır. Ek A, ÖKDÖ ve Rekabet Değerleri Çerçevesi 

ile ilgili daha detaylı ve bilimsel bir tartışma içermektedir. Ek A’da örgüt kültürle-

ri ve kültür değişimini incelerken araştırmacıların bu araçları kullanmaları için 

gerekçeler sunulmaktadır. Bölümde, kültür tanımlarına ve kültürel değişimin et-

kililik üzerindeki güçlü etkisine ilişkin bir tartışmaya ek olarak ÖKDÖ’nün güve-

nilirliği ve geçerliliği ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Bu bölüm yöneticiler ve 

değişim uzmanlarından daha çok araştırmacılar için ilgi çekici olabilir.

Ek B’de yöneticilere örgüt kültürü değişimini teşvik edebilmeleri için sahip 

olmaları veya geliştirmeleri gereken anahtar yeterlilikleri belirlemede yardımcı 

olan Yönetim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (YBDÖ) sunulmaktadır. Sorular-

dan önce aracın geçerliliği ve kullanışlılığı ile ilgili bir tartışmaya yer verilmiştir. 

Yönetim yeterlilikleri ile örgüt kültürü değişimi arasında uyum sağlama strateji-

sinin bir parçası olarak kültür değişimi girişiminde bulunan yöneticilerin değer-

lendirme yapabilmelerini ve geri bildirim raporları elde edebilmelerini sağlayacak 

bilgi verilmektedir. 

Ek C’de dört çeşit kültürün her birinde kültür değişimini başlatma konusun-

da önerilere yer verilmiştir. İhtiyaç duyulduğunda bu öneriler düşünmeyi teşvik 

eden ve fikir üreten faktörler olarak kullanılabilir. Bu tavsiyeler kitapta açıklanan 

kültür değişimi sürecini yürütmekte olan yöneticiler ve değişim uzmanları tara-

fından verilmiştir.

Ek D’de YBDÖ’ye ilişkin yönetim becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştiril-

mesi için önerilere yer verilmektedir. Bu fikirler kendi yönetsel yeterliliklerini ge-

liştirme sürecinde bireysel değişim girişimlerini başarılı bir şekilde yönetmiş olan 

yöneticiler tarafından ileri sürülmüştür.
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Ek E, kültür değişimi girişimlerinde kullanılabilecek ekstra çizim formları ve 

profil formları içermektedir.

Üçüncü basımda kültür değişiminin ortaya çıkmasında katkısı olan girişim-

ler ile ilgili açıklamalara ek olarak kültür değişimini başarmış örgütlere ilişkin 

güncel örneklere yer verilmiştir. Ayrıca ÖKDÖ ve YBDÖ kullanarak sürdürmekte 

olduğumuz veri toplama işlemlerine dayalı güncel karşılaştırmalı istatistikler su-

nulmaktadır. Raporlaştırılmış veri setinde yaklaşık 100.000 katılımcı bulunmak-

tadır. Kendi örgüt kültürü profili ile bir işletme ortalamasını karşılaştırmak isteye-

cek okuyucular için kitaba bazı işletmelerin kültür profillleri eklenmiştir. Ayrıca 

bir kültür değişimi girişimini yönetme süreci sade bir açıklama ile sunulmuştur. 

Kitapta belirtilen kültür değişimi girişiminin yönetilmesi adımlarının en etkili de-

ğişim uygulamasıyla örtüşebilmesi için bu açıklamalar güncel girişim ve araştırma 

projelerine dayandırılmaktadır.

Ocak 2011 Kim S. Cameron

Ann Arbor, Michigan  Robert E. Quinn
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Teşekkür

Örgüt kültürü konusunda meslektaşlarımız tarafından geliştirilen kuramsal 

bilgileri uzun ve zahmetli uğraşlar sonunda edindik. Özellikle, Jeff  De Graff , Ro-

bert  Hooijberg ve  Frank Petrock, kültürel değişim metodolojisi yöntemleri ko-

nusunda düşünmemizde yardımcı oldular.  Wayne Brockbank,  Lee Collett,  Dan 

Denison, Susan Faerman,  Sarah Freeman, Jack Krackower,  Katherine Lawrence, 

Trevor Leutscher, Michael McGrath,  Carlos Mora,  John Rohrbaugh, Gretchen 

Spreitzer, Michael Th ompson,  David Ulrich,  Arthur Yeung ve  Ray Zammuto gibi 

meslektaşlarımızın pek çoğu, bilgi ve araştırma konusunda öğrenme ve bilgi edin-

memize büyük katkı sağlamıştır. Dick Beckhard,  Ed Schein ve  Jon Van Maanen 

kitabın ilk taslaklarına çeşitli öneriler getirmiştir;  Peter Frost, Tom Gregoire ve 

Deone Zell de kitabın taslağını gözden geçirmiştir. Jossey-Bass editörü Kathe Swe-

eney’ye arkadaşlığı ve sınırsız desteği için ve Mary Garrett’ın ekibine özel teşek-

kürlerimizi sunarız. Elbette, bu kitapta bazı hatalar kalabilir, unutulanlar olabilir 

ve farklı görüşler bulunabilir, tüm bunlar için yayın ekibinin sorumluluğundan 

ziyade sorumluluğu kendimiz kabul ediyoruz.Tüm bu ekip, bizimle birlikte elle-

rinden geleni yaptılar.

En önemlisi de, Shauri Quinn, Ryan Quinn, Shawn Quinn, Kristin Quinn El-

lis, Travis Quinn, and Garrett Quinn’in yanı sıra sevgili Melinda ve Delsa’ya ve de 

çocuklarımız Katrina Cameron  Powley, Tiara Cameron Blodgett, Asher Cameron, 

Cheyenne Cameron Robertson, Brittany Cameron Gillingham, Austin Cameron 

ve Cam Cameron’a teşekkür ediyoruz. Eşlerimiz ve çocuklarımızın birbirlerine ve 

bize olan sevgi ve desteği için minnet borçluyuz ve bu da bizim açımızdan bir 

kültürel çıkarım sayılır.
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Çeviri Editörlerinin Ön Sözü

Sevgili Meslektaşlar, Değerli Okuyucular,

Uzun yıllardan beri, örgüt kültürü konusunda geliştirilen kuramsal bilgileri 

hep birlikte takip etmekteyiz. Örgüt kültürünün kuram ve uygulama ilişkisinin 

kurulmasında farklı görüşler, tartışmalar, hatta bazen kavramlarla ilgili farklı ba-

kış açıları karşımıza çıkmaktadır. Bu tartışmalara dayanak oluşturması ve farklı 

bakış açıları geliştirmesi açısından Quinn ve Cameron’ın bu eserinin, alana önemli 

katkılar sağlayacağı, uygulayıcılara ışık tutacağı, kuram-uygulama ilişkisini kura-

cağı düşünülmektedir. Eserin en önemli özelliklerinden birisi hiç şüphesiz daha 

açık, ölçülebilir ve gözlenebilir ölçütler ortaya koymasıdır. Kitabın ek bölümlerin-

de örgüt kültürünü belirlemede ve örgütlerin kültürel boyutlarını tanımlamada 

kullanılmak üzere ölçekler yer almaktadır.

Bu eser, bir örgütte örgütsel kültürü tanımlamak ve değişimi başlatmak ko-

nusunda yönetici, öğretmen ve uzmanlara yardım etmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Ülkemizde okulların kültürel özellikleri, baskın örgüt kültürü tiplemeleri ve örgüt 

kültürü ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiyi konu alan pek çok araştırma bu-

lunmaktadır. Ancak, eğitim örgütlerini ve okulları kültür türlerine göre tanım-

layan, kültürel değişimi tetiklemek üzere somut çıktıları ortaya koyan akademik 

çalışmalar sınırlı düzeydedir. Merkezi yönetimin baskın olduğu ve birbirine ben-

zer okul özelliklerinin bulunduğu eğitim sistemimizde, bir okulu diğerlerinden 

kültür açısından farklılaştırmak zor bir süreç gibi görünse de, eğitim sistemimizde 

gerçekleştirilebilecek değişim ve yenileşme uygulamaları, bu konuda etkin bir rol 

üstlenebilir. ABD, Kanada ve Avrupa’da pek çok danışmanlık şirketinin, bu mo-

delin okullarda uygulanması için danışmanlık hizmeti verdiği bilinmektedir. Bu 

eserde, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel öğretim kurumlarında, üniversiteler-

de örgüt kültürü konusundaki çalışmalara; öğretmen, eğitim uzmanı ve bilim in-

sanı yetiştirme süreçlerinde; örgüt kültürünü tanımlamak ve değişimi başlatmak 

konularında araştırmacılara ve uygulayıcılara rehber niteliği taşıyan, işe vuruk bil-

gi ve öneriler sunulmaktadır. Eserin, örgütlerde kültürel ve bireysel değişimi ger-

çekleştirmeye destek verme ve kılavuzluk yapma konusundaki yeterliliğine olan 

inancımız tamdır. 

Eserin ön söz kısmında, yazarlar maddeler halinde kitapla ilgili ayrıntılı bil-

gi vermişlerdir. Biz editörler olarak bazı kavramların Türk eğitim sistemi yapısı 

ile bire bir örtüşmediğinin bilincindeyiz. Bu sebeple, kavramın özünden ayrılma-

mak koşuluyla, Türk kültürü ve örgüt yapısının özellikleri de göz önüne alınarak 

eser, Türkçe alan yazına kazandırılmaya çalışılmıştır. Bazı kavramların Türkçeye 

çevrildiğinde karşılığı bulunmamaktadır. Türk kamu yönetimi ve işletmelerinde 
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kullanılan kavramlara yakın kavramlar kullanılmıştır. Ancak, buna rağmen bazı 
durumlarda uygulama sırasında farklı kavramlar kullanılması gerekecektir. Öl-
çeklerin uygulanmasında ise bazı soruların çıkarılması gerekecektir. 

Quinn ve Cameron’ın örgüt kültürü tipolojilerinden özellikle dört temel kav-
ram dilimize en iyi şekilde kazandırılmaya çalışılmıştır: Bunlardan; daha önce 
dilimize “doğaçlama” kültürü olarak çevrilen adhocracy (adokrasi) kültürü = ya-
ratıcı kültür olarak; clan (klan) kültürü = iş birliği kültürü olarak; hierarchy (hiye-
rarşi) kültürü = kontrol kültürü olarak ve market kültürü = pazar kültürü olarak 
çevrilmiştir. Bu kültür tipolojileri arasında kavram olarak en çok zorlanılan adok-
rasi olmuştur. Adokrasi kelimesi dilimizde de kullanılan kavram yenilikçiliğini, 
esnekliği ve gayri şekilciliği anlatmaktadır. Kitapta ise yaratıcı kültür olarak yer 
almaktadır.
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na destek veren Pegem Akademi’ye, dil ve anlatım düzeltmeleri konusunda destek 
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Cameron, Fen Fakültesi lisans ve yüksek lisans diplomalarını Brigham Young 

Üniversitesi’nden, sosyal bilimler alanında yüksek lisans ve doktora diplomasını 
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Melinda Cummings ile evlidir ve yedi çocuğu vardır.

 Robert E. Quinn, Michigan Üniversitesi’nde (Margaret Elliot Tracey kürsü-

sü) profesörlük unvanına sahiptir ve Michigan Üniversitesi’nin Örgüt ve Yönetim 



Yazarlar xi
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dört kitap yayımlamıştır. 

Özellikle, işletme tarihinin en önemli kırk modelinden biri olarak bilinen Ça-
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ra diplomasını ise Cincinnati Üniversitesi’nden almıştır. Eşi Delsa ile birlikte Sha-
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World: How Ordinary People Can Accomplish Extraordinary Results) (2000) ve 
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Scholarship Merkezi’nde, sıra dışı performansa dair sorular üzerine çalışmaktadır.
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1

DEĞİŞEN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE GİRİŞ

Yirmi birinci yüzyılda hiçbir örgüt on yıl öncesine göre değişmediğini, aynı 

kaldığını ve statükosunu koruduğunu savunamaz. İstikrarlı olmak, değişmezlik-

ten ziyade durağanlık olarak yorumlanmaktadır ve değişim ile dönüşüm içinde ol-

mayan örgütler de genellikle dik başlı olarak görülmektedirler. Örgüt kültürünün 

değişimine yönelik korkutucu belirsizlik yerini örgüt kültürünün aynı kalması ile 

ortaya çıkan korkutucu belirsizliğe bırakmıştır.

Modern yönetimin babası  Peter Drucker, “Şu anda insanların dünyayı artık 

anlamadığı ve geçmişin geleceği açıklamada yetersiz kaldığı, her 200-300 yılda bir 

ortaya çıkan muhteşem tarihsel dönemlerin birindeyiz.” şeklinde yorum yapmıştır 

( Childress ve  Senn, 1995, s. 3). Sürekli devam eden, sonu belli olmayan ve bazen 

ürkütücü boyuttaki değişim, örgütlerin ve yöneticilerin yerlerini korumalarını ve 

geleceği tam olarak tahmin etmelerini veya istikrarlı bir yol izlemelerini zorlaş-

tırmaktadır. Pek çok planlı örgütsel değişim girişimine ilişkin başarısızlık oranı 

oldukça etkileyicidir. Yeniden yapılanmanın,  toplam kalite yönetiminin (TKY), 

stratejik planlamanın ve  girişimleri küçültmenin dörtte üçünün tamamen başa-

rısızlığa uğradığı ya da örgütün varlığını korumasına yönelik tehdit boyutunda 

problemler yarattığı bilinmektedir (Cameron, 1997). Asıl ilginç olan, başarısızlık-

lara yönelik ortaya konan sebeplerdir. Bazı çalışmalar başarısızlıklarla ilgili olarak 

en çok vurgulanan sebebin örgüt kültürünün ihmal edilmesi olduğunu belirtmiş-

lerdir. Bir başka ifadeyle, örgüt kültürünü değiştirmedeki başarısızlık farklı ör-

gütsel değişimleri de etkilemektedir ( Caldwell, 1994; CSC Indeksi, 1994;  Gross, 

 Pascale ve  Athos, 1993;  Kotter ve  Heskett, 1992).

Bu kitaptaki amacımız, zor zamanlarımızda mücadele etmede kullanılacak 

her derde deva bir ilaç önermek ya da yeni bir yönetim trendi yaratmak değildir. 

Şu anki mevcut hızlı değişimin yaşandığı bir dönemde  Tom Peters’la aynı fikirde-

yiz; “Eğer kafanız karışmıyorsa, dikkat etmiyorsunuzdur.” Reçeteler ve her derde 

deva olacak ilaçlar da en az kafa karışıklığı kadar fazladır. Bunun yerine, bu kitap-

taki eğilimimiz, hem tutarlı olmak, hem de yardım etmektir. Kitap bir anlamlan-
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dırma aracı olarak yöneticilere ve örgütlerine çevrenin ihtiyaçlarına uyum sağla-

malarına yönelik bir çerçeve ve sistematik basamaklar seti konusunda bir yöntem 

sunmaktadır. Kitap, yöneticilere örgütlerindeki en önemli unsurları değiştirmede 

yardımcı olmak için kullanılan metotlar ve mekanizmalara odaklaşmaktadır. Bu 

çabaların çok az kısmında doğru cevaplar ele alınmaktadır. Kitap, örgütteki hiye-

rarşi içinde herhangi bir yerde bulunan yöneticilere en temel basamaktaki -kül-

türel basamaktaki- değişim sürecine rehberlik etmeleri için yol göstermektedir. 

Kitap, temel değişimleri kolaylaştırmak ve sonrasında farklı değişim girişimlerini 

desteklemek için hem içsel hem de dışsal değişim elçilerine sistematik bir strateji 

sağlamaktadır.

Örgüt Kültürünü Yönetme İhtiyacı

Pek çok bilimsel çalışma başarılı örgütlerin -sürekli kâr eden ve finansal de-

ğerleri normalin üstünde olanlar- açık bir biçimde tanımlanmış koşullara göre 

karakterize edildiklerini göstermektedir ( Porter, 1980 tarafından tanımlanmıştır; 

 Barney, 1991). Bu konuda en az altı koşulun çok önemli olduğuna inanılmaktadır.

İlki, başlamak için görülen yüksek engellerdir. Diğer örgütler, sizin örgütü-

nüz gibi benzer işe girmede zor engellerle karşılaşıyorsa −örneğin; yüksek giderler, 

özel teknolojiler ya da özel bilgi− çok az sayıda rakip ortaya çıkacaktır. Az sayıda 

rakip demek sizin örgütünüz için daha fazla kazanç demektir.

İkincisi, telafisi olmayan ürünlerdir. Diğer örgütler sizin örgütünüzün ürün-

lerini ya da hizmetlerini ikiye katlayamıyorsa ve başka alternatifl eri de yoksa -ör-

neğin, siz bir ürünün ya da hizmetin tek tedarikçisisiniz− o zaman kazançların 

daha yüksek olmasına yönelik sebepler üretilir. Benzer şekilde, eğer bir ürün ya 

da hizmet tekse ya da diğerlerinin taklit etmesi ya da kopyalamaları zorsa daha az 

sayıda rakibiniz ve daha fazla kazancınız olacaktır.

Üçüncüsü, geniş bir pazar paylaşımı örgütünüzün ölçek ve verimlilik eko-

nomisinden yarar sağlamasına olanak sağlayarak başarıya katkı sağlar. Pazardaki 

en kuvvetli örgüt, imtiyazlara sahip olabilir, indirimli satış yapabilir, dikey bütün-

leşme sağlayabilir hatta daha küçük rakipleri satın alabilir ve böylelikle kazancını 

genişletebilir.

Dördüncüsü, müşteriler için düşük düzeyde pazarlık gücüdür. Örneğin, ör-

gütünüzün ürünlerini satın almak isteyenler örgütünüze bağlanabilirler; çünkü 

başka alternatif kaynakları yoktur; böylece yüksek kazançlar net sonuçlardır. Eğer 

ben tek bir kaynaktan doğal gaz alabiliyorsam, tedarikçi ne kadar fiyat biçerse biç-

sin ona muhtacım.
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Beşincisi, tedarikçiler düşük düzeyde pazarlık gücüne sahiptirler. Tedarikçi-

ler benzer şekilde müşterilere muhtaç durumdadırlar; çünkü alternatifl eri yoktur; 

o zaman siz yüksek düzeyde ekonomik kâr sağlayacaksınız. Onlar, sizin örgütünüz 

için uygun fiyat ve zaman dilimi bildirerek, yüksek düzeyde kalite öngörerek ve 

daha fazla özel nitelikler sunarak ürünü size satmak zorundadırlar.

Altıncısı, rakipler arasındaki çekişmedir. Çekişme, dikkati sizin örgütünüzle 

başa baş rekabetten başka yerlere çeker. Rakipler, saldırının odak noktasını sizin 

örgütünüzden çekerek birbirleri ile yarışır hale gelirler. Hatta aynı şekilde sert bir 

yarış tüm endüstride performans standartlarını yükseltir. Gelişmek için teşvik ted-

birleri, sert bir rekabetin ürünüdür (bkz.  Porter, 1980;  Barney, 1991).

Şüphesiz, bunlar ekonomik başarıya götüren istenen özelliklerdir ve oldukça 

mantıklı görünmektedirler. Ancak dikkat çeken şey, son otuz yılda pek çok ba-

şarılı Amerikan şirketinin bu rekabetçi avantajların hiçbirine sahip olmadığıdır. 

Son yıllarda zirvedeki uygulayıcılar −rekabeti ekonomik kâra dönüştüren− başarı 

için söz konusu ön koşulların hiçbirinin alıcısı değildirler. Southwest Havayol-

ları (yıllık ortalama kâr %25.99),  Walmart (yıllık ortalama kâr %25.97),  Kansas 

City Southern (yıllık ortalama kâr %25.61),  Walgreen (yıllık ortalama kâr 23.72), 

 Comcast (yıllık ortalama kâr %21.99),  Kroger (yıllık ortalama kâr %21.16) gibi 

örgütlerin de içinde yer aldığı bu yüksek başarıya sahip örgütler, 1972-2002 yılları 

arasındaki sermaye performansları ile Money (Para) dergisinin “en iyiler” listesin-

de yer almışlardır.

Bir işe başlayacağınızı düşünün ve çok kazanmak istiyorsunuz; uzak durmak 

istedikleriniz havayolları, indirimli perakende mağazacılık, ulaşım, medya dağıtı-

mı ve marketler. Bu yüksek başarılı şirketler tarafından temsil edilen endüstri lis-

tesi yeni katılımcılar için patlamaya hazır bir facia gibi görünmektedir; yoğun re-

kabet, korkunç kayıplar, yaygın ifl aslar, az özgün teknoloji, çok sayıda yedek ürün 

ve hizmet. Bu şirketlerin hiçbirisi pazar payında liderlik pozisyonuyla endüstriye 

girememişlerdir. Hatta bu şirketler özel bir rekabet avantajı olmadan 30 yıl içinde 

tüm rakiplerden daha iyisini yapmaya çalışmışlardır.

Son zamanlarda, başarılı şirketlerin diğer örnekleri de geleneksel rekabet 

avantajı reçetelerine karşı çıkmışlardır. 1998’de ifl astan kıl payı kurtulan Apple, 

şimdi dünyadaki en değerli beş şirketten birisidir ve değeri  Microsoft ’u geçmiştir. 

Apple şirketi Microsoft , Motorola, Nokia,  IBM ve Dell gibi sağlam temelli ve yük-

sek rekabete sahip şirketler tarafından başarıyı tahmin etmek için kullanılan ve 

önemli bir araç olan rekabet avantajı olmamasına rağmen pazar hâkimiyetini üst-

lenmiştir. Benzer şekilde bir animasyon stüdyosu olan  Pixar ve  Disney tarafından 

uzun süredir gücü azalmış bir pazarla karşılaşan Pixar otuz yaşından daha küçük 
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olmasına rağmen on bir girişimden on bir popüler film çıkarmıştır. Bu durum, 

endüstride pek fazla duyulmamıştır.  Pixar’ın her filmi Oscar Ödülüne aday göste-

rilmiş ve ödülü kazanmıştır.

Bu sıra dışı başarılı şirketleri diğerlerinden ayıran nedir? Bu şirketler diğer-

leri başarısız olurken nasıl başarılı olabiliyorlar?  Walmart Sears ve Kmart’ı -dün-

yadaki iki en büyük perakendeci şirket- nasıl aldı? Walmart gelirini artırırken, 

onun en büyük rakipleri hisselerini satmak, CEO’larını değiştirmek (birden fazla), 

küçülmek ve market satışlarını kapatmak zorunda kalmışlardır. Pek çok rakibi if-

las ederken Soutwest Hava-Yolları nasıl gelişmiştir? (Easters, Pan Am, Texas Air 

ve People Express’i hatırlayın.) Rakipleri tarafından sürekli kontrol altında olan 

bir pazarda Apple ve Pixar’a kimse tarafından şans tanınmazken, nasıl başarılı bir 

şekilde yarışmışlardır (Apple ile  Microsoft  ve Pixar ile  Disney?)? Apple ve Pixar 

bu pazarda ve yirmi yıldan daha az sürede kimsenin hayal edemeyeceği hedefl ere 

ulaşmışlardır. 

Her durumda da temel faktör, piyasanın daha önceden listelediklerinden 

daha az somut, daha az şeff af ama daha güçlü bir şeydir. Bu şirketlerdeki en ayırt 

edici özellik −onların önemli rekabet avantajı, başarılarında altını çizdikleri en 

güçlü anahtar unsurları− örgüt kültürleridir. 

Bu şirketlerin sürekli başarılarının altındaki neden, bu şirketlerde piyasadaki 

güçlerden çok, değerlerle ilgilenilmesi, rekabet pozisyonlarından ve vizyon ile kay-

nak avantajından ziyade kişisel inançlarla ilgilenmeleridir. Piyasada tanınan, diğer 

şirketlerden ayırt edilebilen, liderlik özellikleri taşıyan ama örgüt kültürüne sahip 

olmayan bir şirketi isimlendirmek zordur. Bugün bildiğiniz en başarılı şirketleri, 

 Coca-Cola, Disney,  General Electric,  Intel,  McDonald’s, Microsoft ,  Rubbermaid, 

Sony,  Toyota gibi güçlü şirketlerden başlayarak küçük girişim şirketlerine kadar 

sayın; isimlendirebildiğiniz şirketler, küçük veya büyük olsun şirket çalışanlarınca 

da onaylanan açık ve net bir şekilde tanımlanan ayırt edici bir kültür geliştirmiş-

tir. Bu kültür, bazen şirketin ilk kurucusu (Walt Disney gibi) tarafından oluştu-

rulmuştur. Bazen, örgütlerin karşılaştıkları ve üstesinden geldikleri çelişkiler ve 

engeller sonrası ortaya çıkmıştır (Coca-Cola’da olduğu gibi). Bazense şirketlerinin 

performansını sistematik bir şekilde geliştirmek için karar veren yönetim ekibi ta-

rafından bilinçli olarak oluşturulmuştur ( Google’ın yaptığı gibi). Basit bir şekilde 

ifade etmek gerekirse, başarılı şirketler, kurumsal stratejinin, pazarın kendisinin, 

teknoloji fırsatlarının yerine geçen özel bir şey geliştirmişlerdir. Strateji, pazar ve 

teknoloji önemli olmasına rağmen, başarılı örgütler eşsiz bir kurumsal kültür ge-

liştirme ve yönetme gücünden yararlanmaktadırlar. Bu güç, kolektif belirsizlikleri 

azaltma (üyeler için ortak anlamlar sistemi sağlar), sosyal düzen yaratma (üyelere 

beklenenin ne olduğunu açıklar), devamlılık sağlama (üyelerin kuşakları arasın-
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daki temel değerleri ve  normları sabitleştirir), kolektif bir kimlik ve bağlılık ya-

ratma (üyeleri birbirine bağlar) ve geleceğin vizyonunu aydınlatma (ileri hareketi 

güçlendirir) yeteneğinde bulunmaktadır (bkz.  Trice ve  Beyer, 1993).

Pek çok örgüt çalışanı ve gözlemcisi, artık örgüt kültürünün örgütün perfor-

mans ve etkililiği üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu kabul etmektedir. Deneysel 

araştırmalar, örgüt kültürünün örgüt performansını geliştirdiğini gösteren bir ta-

kım etkileyici bulgular ortaya koymuşlardır (bkz. Cameron ve  Ettington, 1988; 

 Denison, 1990; Trice ve Beyer, 1993).

 Kotter ve  Heskett (1992), görevleri endüstrileri ve şirketleri yakından takip 

etmek olan son derece saygın yetmiş beş analistle görüşme yapmışlardır. Her bir 

analist on iki başarılı performansa sahip örgütü daha düşük performanslı on şirket 

ile karşılaştırmışlardır. Analistler, özellikle finansal veriler üzerinde odaklanmada 

basmakalıp davransalar da, yetmiş beş örgütten sadece birisi kültürün şirket per-

formansı üzerinde çok az etkisi olduğunu ya da hiç etkisi olmadığını göstermiştir. 

Kültür, uzun dönemli finansal başarıda kritik bir faktördür. Ek A’da, örgüt kültürü 

ile örgüt etkililiği arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu ortaya koyan birkaç 

çalışma özetlenmiştir. Bu kitapta açıklanan değerlendirme süreçleri ve kültür de-

ğişimi yöntemlerini destekleyen deneysel kanıtlarla ilgilenenler için Ek A akade-

mik alan yazını incelemek açısından yardımcı olacaktır.

Örgütsel düzeydeki etkililiğe ek olarak bireyler üzerinde (çalışanın morali, 

bağlılık, üretkenlik, fiziksel sağlık, duygusal iyilik) örgüt kültürünün etkileri de 

belgelenmiştir (bkz.  Kozlowski, Chao,  Smith ve  Hedlund, 1993). Hızla artan sağlık 

giderleri, yükselen tükenmişlik düzeyi, çalışanların şirketlerine olan bağlılıkları-

nın azalması ile şirketin bu kişilerin yerlerini değiştirmede veya yeniden  eğitim 

almaları için harcadıkları milyon dolarlar; sabotajlara ya da ihanetlere bağlı ola-

rak örgüt sırlarının kaybolması, memnun olmayan çalışanların açtıkları davaların 

yanı sıra örgüt kültürünün bireylerin üzerindeki etkisi de dikkate değer bir diğer 

konudur. Ek olarak, bu kitabın sonlarına doğru kültürün değiştiği ve değişimin 

bireye bağlı olduğu açıklanmıştır. Yöneticiler kişisel değişime muhalefet ettikleri 

sürece, örgüt kültürü de direnç göstermeye devam edecektir. 

Bu kitaptaki temel hedef, yöneticilere ve değişim uzmanlarına, uzmanlara 

örgüt kültürü değişimini kolaylaştırma ve yönetmede yardımcı olmaktır. Amaç, 

örgütsel performansı geliştirmek için kültürü tanımlamanın ve değiştirmenin et-

kili yollarını benimsemelerinde bireylere yardımcı olmaktır. Bu değişim sürecini 

uygulamada, yöntemsel bir çerçeve oluşturup kültür değişimini desteklemek ve 

kültür değişimi ile birlikte kişisel yönetimsel davranışları dengelemek için birey-

sel düzeyde bir model entegre edilmiştir. Kültür, örgütlerin uzun dönemli etkilili-
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ğinde hayati derecede önemli bir faktör olduğundan beri, örgüt kültürü üzerinde 

çalışan bireyler kültürün temel boyutlarını ölçebilir, onu değiştirmek için strateji 

geliştirebilir ve uygulama sürecine başlayabilirler. Bu kitap bu amaçlara ulaşmaya 

yardımcı olacaktır. 

Pek çok örgütte kültür değişimine, neden değişime ihtiyaç duyulduğunu tar-

tışmakla başlanmıştır. Dış çevrede meydana gelen sık ve kaotik kararsızlık du-

rumları mevcut örgüt kültürünün kurumsal başarıya katkısından çok zarar verme 

riskini oluşturmaktadır. Ayrıca, örgüt kültürünün anlamı da irdelenmiştir. Kültür 

değişiminin örgütsel performansı nasıl yükselttiğini anlamak için kültürün ne ol-

duğunu ve ne olmadığını ortaya koymak önemlidir. Bütün bunlar örgüt kültürü-

nün temel boyutlarına yönelik çerçeveyi oluşturmak için bir temel yaratmaktadır. 

Bu çerçeve ile kültürel değişimi tanımlamak ve başlatmak için bir araç ve me-

tot tanıtılmış ve bu çerçeve ile tutarlı kişisel yönetim becerisi değerlendirme ölçeği 

ve gelişim aracı sunulmuştur. Bu yöntemi, başarılı bir şekilde uygulayan şirketler-

den örnekler verilmiş ve diğerlerinin kültür değişimini nasıl başarılı bir şekilde 

uygulayabileceğine ilişkin pratik ipuçları sunulmuştur. 

Bu kitap, bir başka ifade ile hem bir çalışma kitabı hem de kaynak rehber 

olarak hazırlanmıştır. Çalışma kitabı olmasının nedeni, yöneticilere ve değişim 

uzmanlarına sistematik kültür tanımlama ve değişim çabalarında yardımcı olma-

sındandır. Örgüt kültürünün mevcut durumunu profillendirmeye, gelecek için 

tercih edilen bir kültür oluşturmaya ve mevcut durumdan istenen duruma geçmek 

için süreci tasarlamaya yardım edecektir. Kitap ayrıca, kişisel değişim yöntemi ile 

örgütsel değişim yöntemini birbirine bağlamaktadır. 

Kitap, kültürün temel boyutlarını açıklamaya yardımcı olması ve kültür 

formlarını anlamak için teorik bir çerçeve sunması bakımından bir kaynak rehbe-

dir. Yani, kültürü başlatmada, kişisel değişim ile örgütsel değişimin birbirine nasıl 

bağlanacağını anlatmakta ve neye bakılması gerektiğini açıklamaktadır. Kültür 

değişimine yönelik olan bu yaklaşımın geçerliğini incelemek isteyen kişiler için 

bilimsel kanıtlar EK A ve EK B’de sunulmuştur.

Kültür Değişimi İhtiyacı

Örgütlerdeki değişim, dış çevrede yaşanan değişimin derecesi ve hızı nede-

niyle her zaman hissedilmektedir. Örgütler, yaşadıkları süre boyunca talepleri 

karşılamak isterler. 1900’lerin başlangıcında var olan yüzlerce şirketten sadece 

on altısı hâlâ varlığını korumaktadır.  Fortune dergisinin ilk beş yüz büyük şirketi 

kapsayan listesinden sadece yirmi dokuzu hâlâ listede yer almaktadır. Geçtiğimiz 

yıllarda Fortune dergisindeki 500 şirketin %46’sı listeden çıkmıştır. 
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Hangi ülkenin söz konusu özelliklere sahip olduğunu tahmin etmeniz gerek-

seydi, hangisini seçerdiniz: Kişi başına düşen milli gelirde dünyadaki en zengin 

ülkeyi mi; en iyi orduyu kurmuş olanı mı; dünyanın en tanınmış iş ve ekonomi 

merkezini mi; en iyi  eğitim sistemine sahip olanını mı; yeniliklerde ve buluşlarda 

dünyanın en tanınmış olanını mı ya da en yüksek yaşam standardına sahip olanını 

mı? Şaşırtıcı bir şekilde 1900’de cevap İngiltere olmuştur. 20. ve 21. yüzyıllarda ise 

değişimler oldukça etkileyicidir. 

Bu çarpıcı değişimler, dünyanın tüm sektörlerine etki etmiştir. Örneğin 2010 

yılının en itibarlı meslekleri 2004 yılında henüz ortada yoktu. Eğitimdeki dolaylı 

amacımız, şu an problem olarak görülmeyen sorunları çözmeleri konusunda öğ-

rencilerimizi, henüz var olmayan mesleklere ve icat edilmemiş teknolojileri kul-

lanmaları konusunda geleceğe hazırlamaktır. Yeni teknolojik bilgilerin miktarı iki 

yıldan daha az bir sürede ikiye katlanacaktır. Bu da yükseköğretim kurumlarında-

ki öğrenciler için iki yıl içerisinde öğrendiklerinin yarısının güncelliğini yitireceği 

ve diğer yarısının da mezuniyete kadar yine ikiye bölüneceği anlamına gelmekte-

dir. Amerika Çalışma Bakanlığı, bugünün öğrencilerinin 38 yaşına geldiklerinde 

10-14 arasında işte çalışmış olacağını tahmin etmektedir. 

İş dünyasında ayda altı bin kitap basılmaktadır ve üç binden fazla yeni kitap 

günlük olarak basılmaktadır. (Ortalama bir kitap; oldukça az satmaktadır.) Tah-

minler, 2013 yılı itibarıyla insan beyninin sayısal yeteneğini geçecek süper bir bil-

gisayar üretileceğini ve 2023 yılı itibarıyla ise insan beyninin yeteneklerini aşan 

sadece bin dolara mal olacak hazır bir bilgisayar üretileceğini işaret etmektedir. 

Burada dolaylı olarak anlatılmak istenen, neredeyse on yıldan az bir süre içerisin-

de insan beyninin tahmin edemeyeceği şeyleri bir bilgisayarın yapacağıdır. Hatta 

2049 yılı itibarıyla tüm insan ırkının sayısal kapasitesini aşacak ve sadece bin do-

lara satılacak bilgisayarların olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu bilgiyle özdeşleştirilen teknolojik değişimler, mevcut durumdan memnun 

olmayan bir çevre yaratmıştır. Bugünün ortalama bir kol saati 1960’lardan önce 

tüm dünyada var olandan daha fazla rekabet gücüne sahiptir. Teknoloji, donanım-

lı bir bilgisayarın muadilini bir kol saatine koymak ya da bir dizüstü bilgisayarı 

kan dolaşımına enjekte etmek için çabalamaktadır. En yeni bilgisayarlar, silikon 

yongalardan ziyade moleküller üzerindeki gravürlere dayanmaktadır. İnsan gene-

tiğinin haritalandırılması belki de değişim için en muhteşem kaynaktır; böylelikle 

şimdi sadece bir muz, insanları sıtmaya karşı aşılamada kullanılan temsili bir şeye 

dönüşmekte ya da yeni organ gelişimleri ve fiziksel düzenlemeler insanların ya-

şam standartlarını etkileyici şekilde değiştirme garantisi vermektedir. Günümüze 

kadar neredeyse yüzden fazla hayvanın patenti alındı ve 4 milyon yeni patent baş-

vurusu da biyomühendisliğe bağlı olarak dosyalandı ( Enriquez, 2000).
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Neredeyse hiç kimse gelecek on yıl içerisinde ne gibi değişimlerin olacağını 

tahmin etmeye cesaret edemiyor. Dahası, değişim artık öngörülemez değil, aynı 

zamanda herkes onun hızının katlanarak artacağını tahmin edebiliyor (Cameron, 

2003; Quinn, 2000). Böylesi hızlı ve çarpıcı bir değişim, hiçbir örgütün uzun süre 

aynı kalamayacağını ve hayatına devam edemeyeceğini anlatmaktadır. Mevcut 

çelişki, değişip değişmemeye ilişkin karar vermek değil, örgütsel etkililiği artır-

mak için nasıl değişilmesi gerektiğine karar vermektir.  Fortune’ın 500 şirketinden 

bazılarının yok oluşları şüphesiz ki yavaş, ağır ve yanlış yönlendirilmiş değişim 

girişimlerinden kaynaklanmaktadır. 

Örneğin, son iki yılda uygulanan en yaygın örgütsel değişim girişimleri, TKY 

girişimlerini küçültme ve girişimlerin yeniden yapılandırılmasıdır (Cameron, 

1997). Etkililiklerini artırmak için kalite girişimleri uygulayan örgütler, büyük öl-

çüde yetersiz kalmışlardır. Rath ve Strong (danışma şirketi) Fortune’ın 500 şirketi 

ile görüşmüşler ve sonuçta sadece %20’sinin kalite hedefl erine ulaştığını ortaya 

koymuşlar ve neredeyse %40’ın üzerindekilerin kalite girişimlerinin tamamının 

bir fiyasko olduğunu ifade etmişlerdir. McKinsey (başka bir danışma şirketi) tara-

fından otuz kalite programına ilişkin yapılan bir çalışmada şirketlerin üçte ikisinin 

hız kaybettiği, yetersiz kaldığı ya da başarısız olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Ernst 

ve Young’ın Amerika, Japonya, Almanya ve Kanada’da dört sektörde (otomobil, 

banka, bilgisayar ve sağlık) 584 şirketle yapmış oldukları çalışmaları sonucunda, 

çoğu şirketin toplam kalite uygulamalarını başarılı bir şekilde uygulayamadıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. Pek çok şirket, TKY’yi bir başarısızlık olarak nitelendirmiş-

lerdir (burada bahsedilenler de dâhil pek çok çalışmanın sonucu için bkz. Came-

ron, 1997).

Benzer şekilde, neredeyse makul bir büyüklükte olan her örgüt, son iki yılda 

küçülmeye gitmiştir. Küçülme, verimliliği, liyakati, rekabeti ve etkililiği geliştir-

meye yönelik bir diğer girişimdir. Ne yazık ki on yıl sonra, küçülen şirketlerin 

hisse bedelleri endüstri ortalamasının gerisinde kalmaktadır. Altı gelişmiş ülkede 

kurumsal yetkililerle yapılan bir anket sonucunda, şirketlerin yarısından azının 

maliyet düşürücü hedefl erine ulaştıkları ve daha azının gelişmiş üretim gibi süreç 

hedefl erine de ulaştıkları belirlenmiştir. Bir başka çalışmada, küçülme gerçekleş-

tirilmiş şirketlerdeki üst düzey yöneticilerin %74’ünün küçülmeden sonra moral, 

güven, verimlilik açısından kötü duruma gelindiğini ifade ettikleri ve başka bir 

çalışmadaki 1,468 şirketin yarısında verimliliğin küçülmeden sonra zarar gördü-

ğü belirlenmiştir. Bir başka çalışmaya göre şirketlerin dörtte üçünün küçülmeden 

sonra uzun dönemde daha önce hiç olmadıkları kadar kötü bir duruma düştükleri 

belirlenmiştir. Başka bir çalışmada, küçülen örgütlerin çoğunun belirledikleri he-

defl ere ulaşmada başarısız oldukları belirtilmiş; sadece %9’unun kalitede gelişimi 
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ifade ettikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlar bir gazetecinin örgütleri küçülmeden zi-

yade bilinçsizce küçülme ile suçlamasına, bir diğer yazarın da “Küçülme, pek çok 

şekilde denendiği üzere bir fiyaskodur.” şeklinde görüş bildirmesine sebep olmuş-

tur (tam referanslar için bkz. Cameron, 1997).

Örgütsel performansı geliştirmeye yönelik olan üçüncü yaklaşım ise yeniden 

yapılandırmadır − bir örgütte tüm süreçleri ve prosedürleri yeniden dizayn etme. 

TKY’ye ve  girişimleri küçültmeye benzeyen kanıtlar aynı zamanda değişime iliş-

kin bu yaklaşımın inişli çıkışlı bir başarı kaydı olduğunu ileri sürmektedir. Deği-

şim süreçlerini ( CSC İndeksi) ortaya çıkaran bir danışma şirketi, Amerika’daki 497 

şirkette ve Avrupa’daki 1245 şirkette yeniden yapılanma projelerine ilişkin bir ça-

lışma yürütmüştür. Sonuçlar, Amerika’daki şirketlerin %69’unun ve Avrupa’daki-

lerin %75’inin en az bir yeniden yapılanma projesinde yer aldıklarını göstermiştir. 

Ne yazık ki bu şirketlerin %85’i elde ettikleri çok az bir kazançtan ya da hiç kazanç 

elde edemediklerinden bahsetmişlerdir. Yarısından daha azı, en önemli hedefl e-

rinden biri olan pazardaki her değişime ulaştıklarını belirtmişlerdir.

Yazarlar, istenen değişimlere ulaşmada yeniden yapılanmanın yeterli olma-

dığını öne sürmüşlerdir. Bunu mutlaka örgütün kültürünü değiştirmeye ilişkin 

yaklaşımlarla bütünleştirmek gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle, yeniden yapılan-

manın başarısızlığı (TKY ve küçülme gibi) pek çok durumda ortaya çıkmıştır; 

çünkü örgütün kültürü aynı kalmıştır. Prosedür, örgütün yönünde, değerlerinde 

ve kültüründe önemli bir değişim olarak değil, sanki değişim tekniği ya da prog-

ramıymış gibi algılanmıştır. 

Bu örnekler başka bir önemli değişim türü olmaksızın, yani örgüt kültüründe 

bir değişim olmaksızın, örgütsel performansta daimi gelişmeye ilişkin küçük bir 

umut olduğuna işaret etmektedir. Araç, gereç ve teknikler hazır olmasına ve de-

ğişim stratejisi büyük bir coşkuyla uygulanmasına rağmen, örgütsel performansı 

artırmaya yönelik yapılan pek çok çaba başarısızlıkla sonuçlanmaktadır; çünkü 

örgütün hayati önemdeki kültürü −düşünme şekilleri, yönetim stilleri, paradig-

malar, problem çözümüne yönelik yaklaşımlar− aynı kalmaktadır. 

Bu gerçeğin kapsamlı kanıtı, etkililiği geliştirmek için TKY ve küçülmeyi stra-

teji olarak kullanan yüzden fazla örgütte yürütülen bir deneysel çalışmadan çık-

mıştır (Cameron, 1995, 1998; Cameron,  Bright ve  Caza, 2004; Cameron,  Freeman 

ve  Mishra, 1991). Bu çalışmaların sonuçları, açık ve anlaşılırdır: Örgütlerin per-

formanslarının etkililiğinde olduğu gibi, TKY ve küçülme programlarının başarılı 

bir şekilde uygulanması, kültür değişimi ile iç içe olan gelişim stratejilerine bağ-

lıdır. TKY ve küçülme, kültür değişiminden bağımsız şekilde uygulandıklarında 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu örgütlerde kültür değişimin amacı olduğunda, 
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TKY ve küçülme girişimleri tüm kültür değişim çabaları ile iç içe bir durumdadır 

ve böylece başarı gelmektedir; örgütsel etkililik artmaktadır. Burada kültür deği-

şimi anahtar ögedir. 

Örgütün gelişmesinin kültür değişimine bağlılığı, değerler, oryantasyon, an-

lamlandırmalar ve hedefl er aynı kaldığında −hatta prosedürler ve stratejiler de-

ğiştiğinde− örgütlerin hızlı bir şekilde mevcut durumlarına geri dönmelerinden 

kaynaklanmaktadır. Bu kişiler için de aynıdır. Değişim için uygulanan diyet prog-

ramları, spor faaliyetleri, motivasyonel seminerlerden farklı olarak kişilik tipleri, 

kişilik özellikleri ve hobiler çok nadiren değişmektedir. Örgütlerin ya da kişilerin 

asıl hedefl eri, değerleri ve beklentileri değişmeksizin, değişim yüzeysel ve kısa dö-

nemli olarak kalmaktadır (bkz. Quinn, 1996).

Değişime ilişkin başarısız girişimler genellikle sinizm, hayal kırıklığı, güven 

kaybı, örgütte moral kaybı ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada belirtildiği üzere, 

eğer değişim stratejisi ilk başta denenmezse örgütler daha kötü bir duruma dü-

şebilir. Bir başka ifadeyle, modern örgütlerle karşılaşıldığında, örgüt kültürünün 

değiştirilmesi de çevredeki hızlı karmaşaya uyum sağlama gibi önemli gelişim 

stratejilerinin (TKY, küçülme, yeniden yapılanma) başarılı uygulama anahtarıdır. 

Kültür Değişiminin Gücü

Fremont, Kaliforniya’da  General Motors otomobil montaj fabrikasında bir 

durumu düşünün. 1950’lerde General Motors “güneş kuşağı strateji”si olarak 

anılan bir işe girişmişti; tesisler batı ve güney bölgelerde inşa edilmişlerdi; çün-

kü bunların hepsi çalışma hakkı olan eyaletlerdi (birlik olmaksızın), United Auto 

çalışanları (UAW) bunu şirketin bir kısmında birleşmeden kaçınma hareketi gibi 

algıladı. Sonuçta yalnızca UAW tarafından organize edilen yeni GM tesisleri değil 

aynı zamanda tüm sektör en karmaşık ve istilaya uğramış yerlere dönüştü. 

Aslında problem, Chevrolet Nova’nın kurulduğu Fremont, Kaliforniya’daki 

tesis idi. O tek bir çatı altında birkaç milyon metrekarelik geniş bir tesis idi. 1982 

yılı itibarıyla, tesis oldukça düşük kapasite ile işletiliyordu. İşe gitmeme yılda %20 

idi ve neredeyse tesiste çalışanlar tarafından her yıl dosyalanan binlerce şikâyet 

bulunmaktaydı − aynısı tüm işçiler için de geçerli idi. Bu, günde resmi olarak 21 

şikâyet gelmesi demekti. Bu şikâyetlerin iki binden fazlası çözülmeden kalmıştır. 

Çalışanlar, yılda üç dört kez kanunsuz grevler yaptılar; bir arabayı montajlamanın 

tutarı, GM’in Japon rakiplerinden %30 daha yüksekti; satışlar aşağı doğru düşü-

yordu ve hem kalite hem de verimlilik oranları Fremont’un kötü durumda olduğu-

nu gösteriyordu. Hatta Chevy Nova’daki müşteri memnuniyeti de dibe vurmuştu. 
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Kalite çemberleri, çalışan ilişkilerini geliştirme girişimleri, istatistiksel süreç 

kontrolleri, yeni teşvik sistemleri, sıkı kontroller ve küçülme gibi çeşitli gelişim 

programları başlatıldı; bunlar hiçbir işe yaramadı; kalite, verimlilik ve memnuni-

yet düzeyleri çok kötü durumda idi. Elbette örgütün bu performansla işletimine 

devam edemeyeceğini ortaya koymak için bir roket bilimcisine ihtiyaç yoktu. Tüm 

şirketin bölümleriyle (Cadillac, Buick, Oldsmobile, Pontiac, Chevrolet ve GMC) 

birlikte o dönemde imajı kötü kalite ürünlerle zarar görmüştü; tesisin işletim tu-

tarını karşılamak ağırdı ve yönetimin sahip olduğu tek şey çalışanların memnuni-

yetsizliği idi; karar, tesisin kapatılması oldu. 

Daha sonra GM ilginç bir şey yaptı. En yakın rakibi olan  Toyota’ya yaklaştı ve 

ona birlikte bir araba tasarlamayı teklif etti. GM pazar payını Toyota’ya veriyordu 

ve  Toyota üretim sistemi dünyadaki en iyisi idi ve GM özellikle Fremont tesisle-

rindeki durumu ile bu kötü performans kaydını nasıl tamir edebileceği konusunda 

zor zamanlar geçiriyordu. 

Toyota bu şansı kaçıramazdı; her şeyin ötesinde GM dünyanın en geniş teda-

rikçi ve bayi ağı olan en büyük şirketi idi ve bu Toyota için Amerikan toprakların-

da bir şirket kurması için müthiş bir şanstı. GM Fremont tesisini kullanmayı öner-

di ama bu tesisin biçimini değiştirmeden eski teçhizatların kullanılmasını önerdi; 

Toyata “Tamam.” dedi. GM iş sözleşmesine bağlı olarak ortaklığın hiç kimseyi işe 

almayacağını belirtti. Öncelikli olarak UAW çalışanları işe alınmalıydı ve kıdeme 

göre dönmeliydiler. Uzun süre yönetimden şikâyet eden en yaşlı ve aksi çalışanlara 

ilk şans verilecekti. Toyota “Tamam.” dedi. Toyota’nın ise tek bir isteği vardı; o da 

GM değil, Toyota yöneticilerinin fabrikayı yönetmeleri idi. GM “Tamam.” diyerek 

kabul etti.

Tesis kepenklerini kapattıktan yaklaşık bir buçuk yıl sonra yeniden açıldı. 

Tesisin adı NUMMI (New United Motors Manufacturing Incorporated) olarak 

değiştirildi. İlk iki yıl Chevy Nova üretildi; sonra yavaş yavaş kullanımdan kalktı 

ve Geo Prism ile Toyota Corolla yer değiştirdi. Tablo 1 Fremont tesisine ve bir yıl 

sonra NUMMI tesisine ilişkin performans verilerini göstermektedir.
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Tablo 1.1. GM’in Fremont ve NUMMI Tesislerinin Karşılaştırılması

Kapanıştan Önce GM 

Fremont Tesisi

Kapanıştan Sonra GM 

NUMMI Tesisi

Çalışanlar 5,000 2,500

Devamsızlık %20 %2

Çözümlenmemiş şikayetler 2,000 0

Toplam yıllık şikayetler 5,000 2

Kanunsuz grevler 3-4 0

Ürün Chevrolet Nova Geo Prism;  Toyota Corolla

Araba başına montaj maliyeti Japonlardan %30 fazla Japonlarla aynı

Üretim GM’de en kötü GM ortalamasının iki katı 

Kalite GM’de en kötü GM’de en iyi

Müşteri memnuniyeti GM’de en kötü GM’de en iyi

NUMMI tesisindeki satışlar oldukça iyiydi; şirketteki kalite ve müşteri mem-

nuniyeti en yüksek seviyede idi; Toyota Corolla, Japonya’da üretilen bir araba ile 

karşılaştırıldığında daha az sayıda teknik probleme sahipti ve üretim ikiye kat-

lanmıştı. Kalite ve müşteri memnuniyeti tüm fabrikada en yüksek seviyede idi. 

NUMMI 2009 yılında GM ifl as edince kapandı, ama o zamana kadar NUMMI 

deneyi kurumda sıra dışı etkili değişimin mükemmel bir örneği olarak hizmet etti.

Bu dönüşüm nasıl oldu? Performanstaki etkileyici gelişimin sebebi nedir? 

Elbette pek çok sebep vardır ama en iyi açıklama NUMMI’de yirmi yıldan fazla 

görev yapan üretim çalışanlardan birisi ile yapılan röportajda yer almıştır. Kendi-

sinden GM’i tek başına yönetirken tesisin durumu ile ortaklığa geçildikten sonra 

tesisin durumuna ilişkin bir karşılaştırma yapması istenmişti. 

Bu UAW üyesi çalışan, iş ortaklığından önce her gün sistemi bozmak için, 

üzerinde düşündüğü şeyleri nasıl yapabileceğini düşünerek eve gittiğini söyledi. 

Örneğin, sandviçini kapı panelinin arkasına saklayacaktı; “Bir ay sonra müşte-

ri arabasını sürerken bu pis kokunun nereden geldiğini tahmin edemeyecek; bu 

benim kokuşmuş sandviçim olacaktı.” diye düşünerek pis pis güldü. Ya da şasiye 

gevşek bir vida koyacaktı. Arabayı süren kişiler, tıkırtının tam olarak nereden gel-

diğini bilemeyeceklerdi; çünkü tüm arabada yankılanacaktı. “Hiçbir zaman anla-

yamayacaklar.” diye düşünüyordu.

“Şimdi” diye devam etti, “iş sınıfl andırmalarının sayısı çarpıcı bir şekilde düş-

tüğü için [150 küsürden 8’e], hepimizin kişisel iş kartları olmasına ve kendi mes-

leki etiketimizi oluşturmamıza izin verildi. Kartımın üzerine koyduğum etiket, 

‘Welding Gelişim Direktörü’ oldu”. Oysa, onun işi şasinin parçalarını kaynaklayan 
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robotları izlemekti. “Şimdi ne zaman San Francisco 49ers ya da Golden State War-

riors maçına ya da bir alışveriş merkezine gitsem park yerinde  Toyota Corolla’ları 

arıyorum. Bir tane gördüğümde kartımı çıkarıyorum ve arkasına ‘Sizin arabanızı 

ben yaptım. Eğer bir probleminiz olursa beni arayın.” diye yazıyorum. Onu araba-

nın sileceğinin altına koyuyorum. Bunu yapıyorum çünkü kendimi bu arabalara 

karşı sorumlu hissediyorum.” dedi. 

Röportajın yapıldığı zamanda Fremont’un kapanmasından öncesiyle on yıl 

sonrası arasındaki fark örgüt kültürü değişiminin bir yansımasıdır. Bu derindir; 

değer odaklıdır ve on yıl sonra dünyayı tek bir yerden algılamak yerine bütünsel 

algılamaya dönüştürmüştür. Çalışanlar, şirket hakkında ve kendi rolleri hakkında 

farklı bir şekilde düşünmeyi benimsemişlerdir. Yüksek seviyedeki üretim, kalite, 

etkililik ve maneviyat örgütün kültüründeki değişimi etkilemiştir. 

NUMMI’nin etkileyici kültür değişiminin ortaya çıkışına ilişkin basit bir 

açıklamayı bir sayfada yapmak imkânsızdır. Kültür değişimi içinde çok fazla fak-

tör bulundurur; diğer tip değişim girişimleri ile entegre olmuştur ve örgütsel deği-

şimler gibi kişisel değişimleri de içerir. Bu sürecin nasıl başlatılacağını açıklama ve 

başarılı bir kültür değişiminin nasıl yönlendirileceği bu kitabın amacını oluştur-

maktadır. Örgütsel durgunluk temel kültür değişiminin yavaşladığı her sistemde 

ortaya çıkar ve mevcut durum bilinçli ve tutarlı kültür değişim girişimleri uygula-

nana kadar olağan bir seçenektir. 

Örgüt Kültürünün Anlamı

Kültürün 150’den fazla tanımının yapılmış olmasına rağmen ( Kluckhohn, 

 Kroeber ve  Meyer, 1952), örgüt kültürünün iki temeli bulunmaktadır; sosyolojik 

(kültüre sahip örgütler) ve antropolojik (örgütler kültürdür). Örgütsel çalışma-

larda kültüre ilişkin alanyazındaki pek çok yazar kültürün değerler, varsayımlar, 

beklentiler, örgütün ve üyelerinin özelliklerini gösteren tanımlamalar olarak al-

gılanması gerektiğini ortaya koymuşlardır. Yani işlevsel, sosyolojik bakış açısı hâ-

kim olmaktadır. Örgüt kültürüne ilişkin pek çok tartışma (Cameron ve  Ettington, 

1988;  O’Reilly ve  Chatman, 1996;  Schein, 2010) kültürün örgütü birbirine bağ-

layan sosyal bir yapıştırıcı gibi hizmet eden, örgütlerin sosyal olarak yapılanmış 

özelliği olduğu konusunda birleşmektedir. 

1980’lerden itibaren örgütlerle ilgili çalışan bilim adamları kültür kavramı-

na büyük önem vermeye başlamışlardır (örneğin;  Ouchi, 1981;  Pascale ve  Athos, 

1981;  Peters ve  Waterman, 1982;  Deal ve  Kennedy, 1982). Kültür kavramına önem 

verilmesi, yöneticilerin örgütlerinin performansını etkileyen faktörleri ayırt etme-

lerine yardımcı olmuştur. Pek çok örnekte, uygulama araştırmaya yol açmakta ve 
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bilim adamları yönetim tarafından denenmiş olan örgütsel fenomeni doküman-

laştırmaya, açıklamaya ve modelini oluşturmaya odaklanmışlardır. Örgüt kültürü 

içindeki kavramsal ve bilimsel yön, örgüt yöneticilerine etkililiği artırma çabala-

rında rehberlik etmektedir. 

Örgüt kültürünün örgütsel performansı açıklamada önemli bir faktör ola-

rak göz ardı edilmesinin nedeni, hafife alınan değerleri, vurgulanan varsayımları, 

beklentileri, kolektif anıları ve örgütte var olan tanımlamaları kuşatmasıdır. Örgüt 

kültürü, “işlerin burada nasıl olduğunu” temsil etmektedir. İnsanların kafalarının 

içinde egemen olan ideolojiyi yansıtmaktadır. Örgüt kültürü, çalışanlara bir kim-

lik hissi vermekte, örgütte devam edebilmek için yazılı olmayan ve konuşulmayan 

ilkeler sunmakta ve deneyimledikleri sosyal sistemi dengede tutmak için yardım 

etmektedir. 

Ne yazık ki insanlar çelişkiye düşene kadar, yeni bir kültürle karşılaşana kadar 

ya da bir çerçeve veya model aracılığı ile açık bir şekilde görünene kadar kendi 

kültürlerinin farkında değillerdir. İşte bu, kültürün yöneticiler veya bilim insan-

ları tarafından uzun süre göz ardı edilmesinin nedenidir. Çoğu zaman kültür fark 

edilmez. Şekil 1.1. kültürün hafife alınan ve görünmeyen unsurlarından daha açık 

ve fark edilir unsurlarına kadar olan farklı düzeylerini göstermektedir. En temel 

düzeyde kültür, insanlık halini ve onun çevreyle ilişkisini tanımlayan dolaylı var-

sayımları göstermektedir. Bu varsayımlar uyumsuz ya da çelişkili varsayımlarla 

çelişkili bir duruma gelene kadar tanınmamaktadırlar. (Örneğin, pek çok kimse 

bu sabah hangi dili konuşacağına ilişkin bilinçli bir karar vermeden uyanmıştır. 

Sadece farklı bir dil ile karşılaşıldığında ya da kendi dillerine ilişkin özel sorular 

sorulduğunda insanlar, dillerinin tanımlayıcı varsayımlarından birisi olduğunun 

farkına varırlar.)
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Şekil 1.1 Örgüt Kültürünün Unsurları

Varsayımlardan kontratlar ve  normlar ortaya çıkar. Bunlar insan etkileşimini 

kontrol altına alan kurallar ve prosedürlerdir. Örgütlerdeki politikalar başarılı per-

formansların nasıl sağlanacağına, işlerin nasıl koordine edileceğine ve çalışanların 

nasıl ödüllendirileceğine ilişkin varsayımlardan doğar. 

Örgüt kültürünün yapay (insan eliyle yapılan) unsurları somut ve gözlenebi-

lirdir. Bunlar, çalıştığımız kurumlar, giydiğimiz kıyafetler, ofislerimizin büyüklüğü 

ve şekilleri, eşyalarımızı düzenleme şekli olarak tanımlanabilir. Ayrıca artifaktlar 

logolar, kullanılan ifadeler, görev tanımları, resmi amaçlar ve örgütün tanınmasına 

ilişkin kullanılanlar da örgütün yapay unsurları olarak görülebilirler. 

Kültürün en açık göstergesi, açık insan davranışıdır. Bir örgütte bu gösterge 

kişilerin etkileşimleridir; örgütte oluşturulan “tüm kişiler”dir ve yeniliğin ya da 

etkinliğin gerçekleşmesi için kişilerin ne kadar cesaretlendirildiğidir. Bu genellik-

le, “burada işlerin nasıl olduğu” şeklinde tanımlanmaktadır. Değişen kültür, daha 

önceden NUMMI örneğinde anlatıldığı gibi tüm bu çeşitli düzeylere işaret etmek-

tedir. 

Ayrıca örgüt kültürünün örgüt ikliminden farklı olduğunu belirtmek gerek-

mektedir. İklim, geçici tutumlardan, hislerden ve insanların algılarından oluş-

maktadır ( Schneider, 1990). Kültür, örgütün devamlı, değişimi yavaş, temel bir 

özelliğidir çünkü kültür tutumlara dayanmaktadır, örgüt iklimi ise hızlı ve çarpıcı 

Gözlenen

Belirgin

Davranışlar

Yapay-İnsan

Eliyle Yapılan

Bilinçli Sözleşmeler

ve Normlar

Dolaylı Varsayımlar

Gözlenemeyen
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şekilde değişmektedir. Kültür, örgütün dolaylı ve fark edilmez unsurlarına dayan-

maktadır; iklim ise daha belirgin, gözlemlenebilir örgüt özelliklerine dayanmak-

tadır. Kültür, işlerin nasıl olduğuna ilişkin temel değerleri ve yorumlamaları kap-

samaktadır, iklim ise şartlar değiştikçe ve bilgilerle karşılaşıldıkça sıklıkla değişen 

bireysel bakış açılarını ifade etmektedir. Bu bölümdeki değişime ilişkin yaklaşım 

iklim özelliklerinden çok kültür özelliklerine odaklanmaktadır. “Bir örgütü şekil-

lendiren zihinsel yapılar, kişilerarası etkileşimleri ve somut semboller ya da arti-

faktlar arasındaki bağ”ı dikkate almaktadır ( Detert,  Schroeder ve  Mauriel, 2000, s. 

853), veya başka bir deyişle, insanların geçici tutumlarından ziyade örgütte “işle-

rin mevcut durumlarına” odaklanmaktadır. 

Analiz Basamakları

Elbette kültürün kişi ya da örgüt davranışlarını etkileyen pek çok basamağı 

bulunmaktadır. En geniş anlamıyla din kültürü veya Uzak Doğu kültürü gibi kü-

resel bir kültür en yüksek düzeyde olacaktır.  Hofstede (1980),  Aiken ve  Bacharach 

(1979),  Trompenaars (1992) gibi araştırmacılar temel bazı anahtar boyutlara bağlı 

olarak kıtalar ve ülkeler arasında farklılıklara dikkat çekmişlerdir. Örneğin, ülke-

ler arasındaki farklılıklar; tikelciliğe karşı evrensellik, kolektivizme karşı bireyci-

lik, duygusallığa karşı objektifl ik, yaygınlığa karşı spesifiklik, özelliğe karşı başarı 

odaklılığı, geleceğe odaklanma, dış odaklanmaya karşı iç odaklanma boyutlarında 

bulunmaktadır (Trompenaars, 1992).

Daha az rastlananlar ise; cinsiyete dayalı kültürler ( Martin’de, 1990, belge-

lendiği gibi erkeklerin ve kadınların dünyayı değerlendirmelerindeki farklı yollar 

ya da  Cox’un 1991’deki çalışmasında siyah ve beyaz kültürler arasındaki farklılık-

lar), mesleki kültürler ( Van Maanen’in 1975’teki polis kültürü çalışmaları gibi), 

dini kültürler ( Blauner’ın Amerika’daki dini ve kırsal kültür 1964 çalışması gibi), 

endüstri kültürleridir ( Gordon’ın 1991’deki endüstri kültürünü etkileyen rekabet, 

tarihi gelişim, temel teknoloji, müşteri gereklilikleri çalışması). Her bir kültür eşsiz 

bir dil, semboller, kurallar ve ırkçı duygularla yansıtılmıştır. Halen daha gelişme-

miş olan ise bir örgütün kültürüdür ve bu, kitabın amacını oluşturan bir basamak-

tır. Bir örgütün kültürü değer verdiği şeyler, baskın bir liderlik tarzı, dili, sembol-

leri, ilkeleri, rutinleri ve onu biricik yapan başarı hikâyeleridir. 

Bir örgütün içerisindeki işlevsel birimler, üretim grupları hiyerarşik basa-

maklar ya da takımlar gibi alt birimler de kültürlerini yansıtabilirler. Süreçleri ve 

örgütsel etkinlikleri koordine etme ve bütünleştirmedeki zorluk genellikle farklı 

alt birimlerdeki kültür çatışmalarının sonucudur. Örneğin, pek çok örgütte pazar-

lama ve tüketim arasındaki çatışmaları ya da insan kaynakları (İK) ile ilgili kara-
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layıcı yorumları ya da R&D’deki “beyaz yakalıların” direnişlerini duymak oldukça 

yaygındır. Bunun bir nedeni her bir farklı birimin kendi bakış açısını, değerlerini 

ve kültürünü oluşturmuş olmasıdır. Bir grup araştırmacı alt grup kültür çatışma-

larındaki bozuklukları kaydetmişlerdir ( Van Maanen ve  Barley, 1984, 1985;  Jeri-

mier,  Slocum,  Fry ve  Gaines, 1991). Bu kültürel farklılıkların bir örgütü nasıl par-

çaladığını ve yüksek düzeyde etkililiğin elde edilmesinin ne kadar zor olduğunu 

görmek mümkündür. Alt birim kültürel farklılıklarını vurgulamak yalnızlığa ve 

çatışmaya yol açabilir. 

Ama unutulmaması gereken bir husus da, her bir alt birimin tüm örgütün 

unsurlarını da içinde bulundurduklarıdır. Her bir elementin kendine has özellik-

lerinin yanı sıra, bütünün özelliklerini taşıdığı bir holograma benzer şekilde alt 

kültürler de kendine has özelliklerinin yanında tüm örgütün kültürünün temel 

unsurlarını taşımaktadır ( Alpert ve  Whetten, 1985). Her zaman örgütü bir arada 

tutan bir bağ bulunmaktadır ( Schein, 1985;  O’Reilly,  Chatman ve  Caldwell, 1991). 

Bir örgütün kültürünü değerlendirirken, herhangi birisi bir analiz birimi olarak 

tüm örgüte odaklanabilir ya da kişi, farklı alt birim kültürlerini değerlendirebilir; 

alt kültürlerin baskın özelliklerini tanımlayabilir ve bir araya getirebilir. Bu birle-

şim tüm örgütün kültürüne yönelik bir yaklaşım sağlayabilir. Bu kitapta örgütlerin 

kültürünü tanılayabilmek ve değiştirebilmek için yöneticilere çeşitli yollar sun-

mak hedefl enmiştir. Kültür analizinin konuyla ilgili basamağı, değişim çabaları-

nın yönlendirildiği basamaktır. Bu, belki tüm örgüt düzeyinde olabilir veya bir 

yönetici tarafından denetlenen bir alt birim basamağında olabilir. Hedef, örgüt 

performansının gelişmesi için kültür değişimi basamağıdır.

Uyarılar

Burada çizilen çerçeve ya da yönetim anlayışı ile örgüt kültürünü tanılamada 

ya da değiştirmede en doğru yol olduğu iddia edilmiyor. Böyle yapmak, bir örgü-

tü tasarlamada en iyi bir yol olduğunu, tek bir liderlik stilinin olduğunu, örgütü 

değerlendirmede en iyi yol olduğunu ya da örgüt başarısını açıklamada birtakım 

alt boyutlar kümesi olduğunu iddia etmeye benzer. Elbette ki bu iddiaların hiçbi-

risi mantıklı değildir. Diğer yazarlar örgüt kültürünü ölçmek için birtakım yak-

laşımlar önermişlerdir; bu çerçeveler ise alanyazında belirtilmiştir; kültürün alt 

boyutları ortaya konmuştur. Bazı yazarlar örgüt kültürünün değerlendirilmesinin 

ve değişiminin mümkün olduğunu inkâr etmişlerdir ( Fitzgerald, 1988, bunlardan 

biridir). Üçüncü Bölüm’de alternatif yaklaşımların örneklerinin analiz edilmesine 

rağmen, asıl niyet, bu kitapta kültüre ilişkin alan yazının geniş bir incelemesini 

yapmak değildir. Birçok yerde bu şekilde yapılmıştır (bkz. Cameron ve Ettington, 
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1988;  Beyer ve Cameron, 1997). Bunun yerine burada yöneticiler için nicel me-

totlar kullanarak örgüt kültürünü incelemek isteyen bilim insanları ve örgüt kül-

türünü tanılamak ve değiştirmek isteyen değişim uzmanları için pek çok önemli 

avantaj sağlayan bir yaklaşım sunmaya çalışılmıştır. 

Burada, örgüt kültürünü tanılamak ve değiştirmek için altı yaklaşım sunul-

maktadır: 

Pratiktir. Örgütün başarısında fark yaratmak için kültürün temel boyutlarını 

belirlemektir. 

Etkilidir. Değişim için tanılama süreci ve strateji yaratma, makul bir zaman 

dilimini kapsar.

Kapsayıcıdır. Süreçteki basamaklar örgütün tüm üyelerini kapsayabilir, ama 

özellikle de yön belirleyen, değerleri sağlamlaştıran ve temel değişimlere rehberlik 

edenleri kapsar. 

Hem nicel hem niteldir. Süreç, temel kültür boyutlarının hem niceliksel olarak 

ölçülmesine hem de örgütün ölçülemeyen ambiyansını yansıtan hikâyeler, olaylar 

ve sembolleri kapsayan nitel metotlara dayanmaktadır. 

Yönetilebilirdir. Tanılama ve değişim süreci örgütteki bir takım −genellikle 

yönetim takımı− tarafından üstlenilebilir. Tanı koyucular dışında kültür uzmanla-

rı ya da değişim danışmanlarına başarılı uygulamalar için ihtiyaç yoktur. 

Geçerlidir. Sürecin inşa edildiği çerçeve örgütlerini düşünen insanlar için sa-

dece mantıklı gelmemekte aynı zamanda geniş bir deneysel alan yazınla ve vurgu-

lanan boyutlarla desteklenmektedir. 

Başka bir ifadeyle, buradaki yaklaşımın en iyisi olduğu iddia edilmemektedir, 

ancak kültürü değiştirmede ve performansı geliştirmede bir örgütün repertuva-

rında önemli bir strateji olduğu belirtilmektedir.

Not

1. Stanford Üniversitesi’nden emekli bir profesör, en iyi analizcilerden biri 

ve örgüt kültürü kavramının araştırmacılardan birisi olan meslektaşımız  Joanne 

Martin (1992) kültüre ilişkin üç bakış açısı ya da yaklaşımı belirlemiştir. Bir bakış 

açısı −entegrasyon bakışı− kültürün insanların paylaştıkları ve onları bir arada tu-

tan bir bağ olduğudur. Bir örgütte nasıl bir kültürün var olduğuna ilişkin konsen-

süs vardır. İkinci yaklaşım −farklılaştırma bakışı− kültürün alt birimler arasındaki 

farklılıklar tarafından yansıtıldığını ve örgüt kültürünün çıkar çatışması ile dolu 

olduğunu belirtmektedir. Ortak kültürün var olduğu hakkındaki ortak kararın bir 
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kurgu olduğudur. Üçüncü bakış −parçalama bakışı− kültürün belirsiz ve bilinme-

yen olduğunu, örgütün bir özelliğini açıklamadığını, ama örgütün doğasını miras 

aldığını belirtmektedir. Bireyler, örgüt içerisinde kültürü sıklıkla değiştirebilirler 

ve bu yüzden hiç kimse kültürü tanımlayamaz.  Martin, her bir bakış açısının ge-

çerliliği olduğunu ve kültür çalışan ya da yöneten bireyler tarafından anlaşılması 

gerektiğini ifade etmiştir. 

Bu üç yaklaşımın unsurlarının örgütlerde mevcut olduğu konusunda hem-

fikir olunsa da buradaki bakış açısına göre kültürün gücü insanları bir araya ge-

tirme yeteneğinde, dış çevreyi karakterize etmesinde, parçalanma ve belirsizliği 

yenmekte ve rakiplerle mücadele sonucunda sıra dışı bir başarıya yönlendirmede 

yatmaktadır. Bu kitap kültüre ilişkin bütünleşme yaklaşımına meyilli olabilir; çün-

kü kültür gücünü bütünleşme bakış açısından almaktadır. Kültür bir örgütte ortak 

olan, paylaşılan bakış açılarının, değerlerin, anların, tutumların ve anlamların ol-

duğu bir rekabet avantajıdır. Kültür, yöneticilerin “örgüt kültürü nasıl olsun” diye 

araştırma yapabilsinler, kültürü değiştirmek için “hangi yaklaşımlar uygulansın”, 

“örgütlerin sonuçları nasıl farklılaşsın” diye deneysel kanıtlarla (Ek A’da belirtildiği 

üzere) tutarlı olmanın yanı sıra çok uluslu şirketlerden, yeni şirketlere kadar çok 

sayıda örgütle çalıştıktan sonraki deneyimlerimizdir. Bu kitaptaki kültür değişimi-

ne yönelik olan yaklaşım, örgütün her zaman belirsiz ve yönetilemeyen unsurları 

olduğunu kabul ettiğinden, farklılaştırma ve parçalama yaklaşımlarının bazı var-

sayımlarına dayanmaktadır. Kültür değişimi sürecini yönetebilmek için Beşinci 

Bölüm’de tasvir edilen basamaklar örgüt kültürünün bazı unsurlarını belirlemede 

araç görevi üstlenirler. 
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ TANILAMA VE 
DEĞİŞTİRME

Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeği (ÖKDÖ) muhtemelen dünya genelinde 

örgüt kültürünü değerlendirmek için en sık kullanılan araçtır. Bu ölçek son yir-

mi yıl içinde bilimsel çalışmalarda yaygın olarak kullanılmış ve binlerce örgüt bu 

ölçekten faydalanmıştır. Bu ölçek, örgüt kültürünü saptamanın yanı sıra, aynı za-

manda ölçek aracılığı ile belirlenen örgüt kültürü ile örgütsel etkililiğe ilişkin farklı 

göstergeler arasındaki ilişkileri belirlemede de sıklıkla kullanılmaktadır. 

ÖKDÖ’nün kullanımına son on yılda yapılan bilimsel yayınlar örnek olarak 

gösterilebilir; bu çalışmalar arasında 60’tan fazla doktora tezinde bu ölçek kulla-

nılmış ve belirlenen örgüt kültürü ile başka değişkenlerin ilişkileri incelenmiştir. 

Ayrıca yüzden fazla yayımlanmış çalışmada örgüt kültürü ile yönetim ve liderlik 

başarısı, kalite ve  toplam kalite yönetimi (TKY), takım çalışması, örgütsel etkililik, 

eğitimsel başarı ve öğretmen başarısı, atletik başarılar, rekabet stratejisi, bilgi sis-

temleri, fiziksel sağlık, yenilik, kariyer seçimi, iletişim, iş ve yaşam memnuniyeti, 

personel hareketliliği, kuşak farklılıkları, dini örgütlerin performansı ve ulusla-

rarası farklılıklar gibi faktörler arasındaki ilişkileri ortaya koymada bu ölçekten 

yararlanılmıştır.

Bu ölçek; sağlık kurumları,  eğitim kurumları, dini örgütler, ulusal ve yerel 

yönetimler, kolejler ve üniversiteler, kütüphaneler, veri bankaları, askeri örgütler, 

rekreasyon alanları, havaalanları, sivil toplum örgütleri, oteller, spor takımları 

ve ulusal atletizm federasyonları, enerji kuruluşları, aile işletmeleri, sigara ve al-

kol şirketleri ve MBA programları dahil birçok sektörde kullanılmaktadır. Abu 

Dabi, Arjantin, Kanada, Çin, Dubai, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İngiltere, 

Yunanistan, İran, Irak, Jamaika, Kenya, Latin Amerika, Hollanda, Katar, Rusya, 

Senegal, Singapur, Slovenya, Güney Afrika, Güney Amerika, Güney Kore, İspanya, 

Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri bu çalışmaların yapıldığı ülkeler arasında 

yer almaktadır. 
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ÖKDÖ, basit görünmesine rağmen kestirim gücü yüksek bir ölçektir. ÖKDÖ 

üzerine değerlendirme yapan bir uzman, örgüt kültürünü doğru okumak için 

sadece altı madde ile ölçüm yapmanın çok basit olacağı şeklinde bir yakınmada 

bulunmuştur. Şöyle ki: ÖKDÖ’nün uzun versiyonları daha fazla boyuttan oluş-

maktadır (bunlardan biri yirmi dört boyutluk bir versiyondur). Ancak bu bölüm-

de sunulan altı boyutluk versiyonun, uzun versiyonlarla kıyaslandığında, örgüt 

kültürüne ilişkin benzer sonuçlar verdiği saptanmıştır. Bu altı boyut, örgüt kültü-

rünün sadece bazı temel yönlerini açıklamaktadır. Bu boyutlar hiç kuşkusuz tam 

kapsayıcı değildir; ancak, kültürün özünü simgeleyen temel varsayımları (baskın 

karakterler,  örgütsel bağ), etkileşim kalıplarını (liderlik, işgörenlerin yönetimi) ve 

örgütün yönünü (stratejik önem, başarı kriterleri) (Cameron ve  Ettington, 1988) 

ifade etmektedir. 

ÖKDÖ, bir örgütün mevcut kültürünü, bir başka ifadeyle bugünkü kültürü-

nü belirlemeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, süreçteki birinci 

basamağı oluşturmaktadır. Bu ölçek, örgüt üyelerinin, çevrenin gelecekteki talep-

lerine uyum göstermesi için örgütte geliştirilmesi gereken kültürü belirlemelerine 

ve örgütün gelecek beş yıl içinde karşılaşabileceği fırsatları ortaya koymalarına 

yardım etmektedir. Bu yaklaşım da süreçteki ikinci basamağı oluşturmaktadır. 

Örgüt Kültürünü Tanılama Araçları

ÖKDÖ’nün temel amacı, Üçüncü Bölüm’de bazı detaylarıyla açıklanan ör-

güt kültürünün altı temel boyutunu değerlendirmektir. Bu bölümü okurken ÖK-

DÖ’yü doldurmak için zaman ayırmanız önerilmektedir. Bu ölçeği doldururken, 

örgütünüzün çalışmalarına dayanak oluşturan temel varsayımlara ve bu varsayım-

ları niteleyen değerlere ilişkin zihninizde görsel imgeler oluşacaktır. Bir kültürün 

doğruluğu veya yanlışlığı söz konusu olmadığı gibi, bu ölçekteki maddelerin de 

doğru veya yanlış cevapları bulunmamaktadır. Her örgüt, büyük olasılıkla farklı 

cevap setleriyle tanımlanacaktır. Bu yüzden ölçek maddelerini işaretlerken müm-

kün olduğu kadar gerçekçi davranınız ki ortaya çıkan kültür tanıları da o kadar 

gerçekçi olsun. 

Sizden, bu ölçek aracılığıyla örgütünüzü değerlendirmeniz istenmektedir. 

Tabii ki birden fazla örgüt aklınıza gelebilir - mevcut biriminiz, alt birimler veya 

örgütün geneli olabilir. Değerlendirme yaparken hangi örgütün en iyi olduğuna 

karar vermek için amiriniz tarafından yönetilen örgütü, çalıştığınız birimi veya 

sınırları açıkça tanımlanabilen üyesi olduğunuz birimi dikkate alınız. Bu ölçek, 

kültürü değiştirmenin yollarını belirlemede oldukça yararlı bir araç olduğu için, 

değişim hedefl enen kültürel birime odaklanınız. Örneğin,  Ford otomobil şirketi-
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nin genel kültürünü ortaya çıkarma konumunda pek bir anlam ifade etmeyebilir. 

Bu şirket hem çok büyük hem de çok karmaşıktır; oysa yeni ürün tasarlama biri-

mi, presleme biriminden veya müşteri destek biriminden oldukça farklıdır ve bu 

birimlerin kültürü inceleme konusu yapılabilir. Bu yüzden, soruları cevaplarken, 

üzerinde değerlendirme yaptığınız örgüt, örgüt değişim stratejilerinizden etkile-

nebilecek olan bir örgüt olsun. 

ÖKDÖ, her birinin dört maddesi olan altı boyuttan oluşmaktadır (bkz. Şekil 

2.1). 100 puanı, her maddenin örgütünüzle ne ölçüde benzerlik gösterdiğine da-

yalı olarak, her boyuttaki bu dört madde arasında bölüştürünüz. Örgütünüzle en 

fazla benzerlik gösteren maddeye en yüksek puanı veriniz. Örneğin 1. boyutta A 

maddesi örgütünüzle oldukça benzer özellikler gösteriyor, B ve C maddeleri biraz 

benzerlik gösteriyor ve D maddesi çok az benzerlik gösteriyorsa, A maddesine 55 

puan, B ve C maddelerine 20’şer puan ve D maddesine 5 puan verebilirsiniz. Sade-

ce her boyutta toplam puanınızın 100’ü geçmediğinden emin olunuz. 

Şekil 2.1’de sol taraft aki “Mevcut Durum” olarak etiketlenen sütuna dikkat 

ediniz. Buradaki yanıtlarınız, örgütünüzün nasıl olmasını istediğinize ilişkin değil, 

örgütünüzün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerinizdir. Öncelikle bu sü-

tundaki değerlendirmelerinizi yapınız. Sağ taraft aki yanıt sütunu ise örgütünüzün 

olmasını istediğiniz durumu belirler; hedefl enen ise en yüksek hedefl erini gerçek-

leştirmesi, yüksek performansa ilişkin olağanüstü bir örnek teşkil etmesi, şu anda 

belirlenen hedefl erin ötesine geçmesi veya kendi sektörünüzde kıyaslamada örnek 

gösterilmesi için beş yıllık süre zarfında nasıl olması gerektiğine ilişkin düşünce-

lerinizi ifade etmektedir.

Şekil 2.1 Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeği-Mevcut Profil

1. Baskın Özellikler Mevcut 

Durum

Hedef-

lenen

A Örgüt, oldukça kişisel bir yerdir; geniş bir aile gibidir. İnsan-

lar, kendilerinden çok şey paylaşırlar.

B Örgüt, dinamizm ve girişimciliğin olduğu bir yerdir. İnsanlar 

risk almaya isteklidirler.

C Örgüt, oldukça sonuç yönelimlidir. İş yaptırmak en temel so-

rundur. İnsanlar oldukça rekabetçi ve başarı yönelimlidirler. 

D Örgüt, kontrolün çok olduğu, oldukça yapılandırılmış bir 

yerdir. İnsanların ne yapacağı genellikle formel prosedürlerle 

belirlenmiştir. 

Toplam 100 100
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2.  Örgütsel Liderlik Mevcut 

Durum

Hedef-

lenen

A Örgütte liderin genellikle mentörlük etme, kolaylaştırıcı 

olma veya yetiştirmeye örnek oluşturduğu düşünülür. 

B Örgütte liderin genellikle girişimcilik, yenilikçilik veya risk 

almaya örnek oluşturduğu düşünülür.

C Örgütte liderin genellikle mantıklı olmaya, girişken olmaya 

veya sonuç odaklı olmaya örnek oluşturduğu düşünülür.

D Örgütte liderin genellikle işbirliğine, örgütlemeye veya dü-

zenli çalışma yeterliğine örnek oluşturduğu düşünülür.

Toplam 100 100

3. İşgörenlerin Yönetimi Mevcut 

Durum

Hedef-

lenen

A Örgüt yönetim tarzı, ekip çalışması, uzlaşma ve katılım ile 

karakterize edilir.

B Örgüt yönetim tarzı, bireysel risk alma, yenilikçilik, özgür-

lük ve benzersizlik ile karakterize edilir.

C Örgüt yönetim tarzı, oldukça güçlü rekabet isteği, yüksek 

talepler ve başarı ile karakterize edilir.

D Örgüt yönetim tarzı, iş güvenliği, uygunluk, öngörülebilirlik 

ve ilişkilerde denge ile karakterize edilir.

Toplam 100 100

4.  Örgütsel Bağ Mevcut 

Durum

Hedef-

lenen

A Örgütü bir arada tutan bağ, sadakat ve karşılıklı güvendir; 

örgütte bağlılık yüksek düzeydedir. 

B Örgütü bir arada tutan bağ, yeniliğe ve gelişime olan bağlı-

lıktır; en iyi olmaya vurgu vardır.

C Örgütü bir arada tutan bağ, başarıya ve amaçların gerçekleş-

tirilmesine yapılan vurgudur. 

D Örgütü bir arada tutan bağ, formel kurallar ve politikalar-

dır. Örgütün kurallara uygun olarak işlemesini sağlamak 

önemlidir.

Toplam 100 100
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5. Stratejik Önem Mevcut 

Durum

Hedef-

lenen

A Örgüt, insan gelişimine vurgu yapar. Yüksek güven, açıklık 

ve katılım sağlanır.

B Örgüt, yeni kaynaklar edinmeye ve yeni zor işler üretmeye 

vurgu yapar. Yeni şeylerin denenmesine ve fırsatların peşin-

den koşmaya değer verilir.

C Örgüt, rekabetçi eylemlere ve başarıya vurgu yapar. Hedefi 

doğru tutturma ve iş piyasasında kazanma baskındır.

D Örgüt, kalıcılığa ve istikrara vurgu yapar. Verimlilik, kontrol 

ve kurallar önemlidir.

Toplam 100 100

6. Başarı Kriterleri Mevcut 

Durum

Hedef-

lenen

A Örgütte başarı, insan kaynaklarının gelişimi, takım çalışma-

sı, işgören bağlılığı ve insana ilgi olarak tanımlanır.

B Örgütte başarı, benzersiz yeni ürünlere sahip olma olarak 

tanımlanır. O bir ürün lideridir ve yenilikçidir. 

C Örgütte başarı, iş piyasasında kazanma ve yarışta rakiplerini 

geride bırakma olarak tanımlanır. Rekabetçi piyasa liderliği 

önemlidir. 

D Örgütte başarı, yeterlik olarak tanımlanır. Güvenilir teslimat, 

planlama ve düşük maliyetli ürünler önemlidir.

Toplam 100 100

Bu altı boyuttaki ölçek maddelerini kendi örgütünüz için doldurmanız öne-

rilmektedir. Örgütünüzün şimdiki durumu için “Mevcut Durum” sütununu dol-

durunuz. Bu işleminiz bittikten sonra “Hedefl enen” sütununu doldurunuz. Bu 

bölümde, ölçek maddelerini puanlamanız ve Dördüncü Bölüm’de örgütünüz için 

bir örgüt kültürü profili oluşturmanız için yönergeler hazırlanmıştır. Beşinci Bö-

lüm’de, tüm örgütünüzün kültür değişimi için bir strateji oluşturmanın yanı sıra 

daha geniş tabanlı bir kültür değerlendirme sistemi de geliştirme için yönergeler 

verilmektedir. 
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ÖKDÖ’yü Puanlama

ÖKDÖ’yü puanlamak kolaydır. Bu hesaplama, basit aritmetiksel hesaplama 

gerektirir. İlk aşamada “Mevcut Durum” sütununda A maddelerine verilen pu-

anlar alt alta toplanır ve altıya bölünür. Şöyle ki: “Mevcut Durum” sütununda A 

maddelerine verilen puanların ortalaması hesaplanır. Dilerseniz Şekil 2.2’deki ça-

lışma sayfasını kullanabilirsiniz. Daha sonra B maddelerine verilen puanları alt 

alta toplayınız ve altıya bölünüz. Sırasıyla aynı işlemi C ve D maddeleri için de 

tekrarlayınız. 

İkinci aşamada “Hedefl enen” sütununda A maddelerine verilen puanlar alt 

alta toplanır ve altıya bölünür. Bir başka ifadeyle, bu sütunda A maddelerine veri-

len puanların ortalaması belirlenir. Yine bunun için Şekil 2.2’deki çalışma sayfasını 

kullanabilirsiniz. Daha sonra B maddelerine verilen puanları toplayınız ve altıya 

bölünüz. C ve D maddeleri için de aynı işlemi tekrarlayınız. 

Üçüncü Bölüm’de ÖKDÖ’nün dayandığı temel çerçeve açıklanmakta, Dör-

düncü Bölüm’de ise sizin A, B, C ve D maddelerine verdiğiniz ortalama puanların 

ne anlama geldiği açıklanmaktadır. Bu ortalama puanlardan her biri, bir örgüt kül-

türü türüyle ilişkilidir. Dördüncü Bölüm’de de ortalama puanlarınızı üzerine işa-

retlemeniz veya örgütünüzün kültürüne ilişkin bir resim çizmeniz için bir çalışma 

sayfası bulunmaktadır. Bu taslak, bir örgüt kültürü profili olarak işlev görmekte ve 

bir kültür değişim stratejisi başlatmak için önemli bir basamak oluşturmaktadır. 
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Şekil 2.2 ÖKDÖ’yü Puanlamak İçin Çalışma Sayfası

“Mevcut Durum” Puanları “Hedefl enen” Puanları

1A 1A

2A 2A

3A 3A

4A 4A

5A 5A

6A 6A

Toplam A puanları Toplam A puanları

A puanlarının ortalaması A puanlarının ortalaması

1B 1B

2B 2B

3B 3B

4B 4B

5B 5B

6B 6B

Toplam B puanları Toplam B puanları

B puanlarının ortalaması B puanlarının ortalaması

1C 1C

2C 2C

3C 3C

4C 4C

5C 5C

6C 6C

Toplam C puanları Toplam C puanları

C puanlarının ortalaması C puanlarının ortalaması

1D 1D

2D 2D

3D 3D

4D 4D

5D 5D

6D 6D

Toplam D puanları Toplam D puanları

D puanlarının ortalaması D puanlarının ortalaması
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3

 REKABETÇİ DEĞERLER MODELİ

Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeği (ÖKDÖ), şu anda dünyada örgüt kül-

türünü ölçmede en çok kullanılan teorik model olan Rekabetçi Değerler Modeli’ne 

dayanmaktadır.1 Bu model, birçok örgütsel olayı düzenlemede ve yorumlamada 

oldukça yararlı bulunmuştur. Bu bölümde, bir modelle çalışmanın neden önemli 

olduğu ve bu modelin ilk olarak örgütsel etkililik araştırmaları aracılığıyla nasıl 

geliştirildiği açıklanmaktadır. Ayrıca ÖKDÖ’nün temelini oluşturan ve modelde 

ortaya çıkan dört baskın kültür türü hakkında da bilgi verilmektedir.2

Kültür, bir örgütü niteleyen temel değerleri, varsayımları, yorumları ve yak-

laşımları belirlediği için, örgütün diğer özelliklerinin de bu dört kültür türünü 

yansıtması beklenebilir. Bu bölümde bu varsayımla ilgili örnekler yer almaktadır. 

Özellikle Rekabetçi Değerler Modeli’nin örgüt tasarımı, yaşam döngüsünün geli-

şim evreleri, örgüt kalitesi, etkililik teorileri, liderlik ve insan kaynakları yönetici-

lerinin rolleri ile yönetici becerilerine yönelik temel yaklaşımların belirlenmesin-

de ne kadar yararlı olduğu ortaya konulmaktadır.

Modellerin Önemi

Son birkaç on yılda yazarlar örgütsel kültüre ait birçok boyut ve özellik öne-

risinde bulunmuşlardır. Bu alanyazına ait çok daha detaylı görüşler Cameron ve 

 Ettington’ın (1988),  Martin’in (1992),  Trice ve  Beyer (1993) ile Beyer ve Came-

ron’ın (1997) eserlerinde bulunabilir. Belirtilen boyutların çeşitliliğini göstermek 

bakımından bunların bazılarına burada yer verilecektir.

 Sathe (1983),  Schein (1984) ile  Kotter ve  Heskett (1992), en önemli kültür 

boyutlarının kültürel dayanıklılık ve uyumluluk olduğunu savunmuşlardır.  Alpert 

ve  Whetten (1985), kültürü incelerken holografik (üç boyutlu) ve ideografik (iki 

boyutlu görseller) boyutların önem kazandığını belirtmektedirler.  Arnold ve  Ca-

pella (1985) örgütü güçlü-zayıf boyutu ile iç odak-dış odak boyutu bakımından 

incelemiştir.  Deal ve  Kennedy (1983) ise geri bildirim hızına (hızlıdan yavaşa) ve 
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risk derecesine (yüksekten düşüğe) dayalı bir boyut önerisinde bulunmaktadırlar. 

 Ernst (1985) kişilerin yöneliminin (katılımcılığa karşılık, katılımcı olmayan) ve 

çevreye verilen tepkinin (tepkisele karşılık, proaktif) temel kültür boyutları oldu-

ğunu savunmaktadır.  Gordon (1985) kültürün on bir boyutunu; açıklık ve yöne-

lim, örgütsel erişim, bütünleşme, üst yönetimle iletişim, bireysel inisiyatifin teşvik 

edilmesi, çatışma çözümü, performansta açıklık, performansın vurgulanması, ey-

lem yönelimi, telafi ve insan kaynakları gelişimi olarak tanımlamaktadır.  Hofstede 

(1980) çalışmasında, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireyselcilik ve erillik 

kavramları üzerinde odaklanırken;  Kets de Vries ve  Miller (1986), kültürün para-

noyak, kaçınmacı, karizmatik, bürokratik ve siyasal gibi işlevsiz boyutlarına vurgu 

yapmaktadır.  Martin (1992) ise kültürel bütünleşme ve fikir birliği, ayrışma ve ça-

tışma ile parçalanma ve belirsizlik önerilerinde bulunmaktadır.

Bu kadar çok boyutun geliştirilmesinin sebeplerinden birisi örgüt kültürü 

kavramının çok geniş kapsamlı olmasıdır. Örgüt kültürü karmaşık, karşılıklı, kap-

samlı ve belirsiz bir dizi etkenden oluşur. Sonuç olarak örgüt kültürünün tanımlan-

ması ve değerlendirilmesinde bütün etkenleri tam olarak kapsayacak bir kavram 

bütünlüğü yoktur. Her zaman yeni bir öğenin konu ile ilgili olduğu iddia edile-

cektir. Bu nedenle üzerinde odaklanılacak en önemli boyutları belirlemek üzere 

temel bir model, yani anahtar kültür boyutları arayışını sınırlandıracak ve belirli 

bir noktaya odaklayacak bir teorik altyapı kullanmak önemlidir. Elbette ki tek bir 

model tam anlamıyla kapsayıcı olmayacaktır ve tek bir modelin doğru, diğerleri-

nin yanlış olduğunu söylemek de doğru değildir. Daha ziyade, en uygun modeller 

deneysel kanıtlara dayanmalı, tarif edilen gerçekliği tam olarak yakalamalı (diğer 

bir ifade ile geçerli olmalı) ve önerilen boyutların çoğunluğunu bütünleştirmeli ve 

düzenlemelidir. Örgüt kültüründe değişimin tanımlanması ve kolaylaştırılmasın-

da  Rekabetçi Değerler Modeli’nin kullanılmasının amacı budur. Bu model deney-

sel olarak elde edilmiştir; hem öznel hem de deneysel geçerliliği vardır ve farklı 

yazarların ortaya koyduğu boyutların çoğunu bütünleştirmektedir. Bununla ilgili 

daha detaylı bir tartışma Cameron ve  Ettington (1988), Quinn (1988) ile Came-

ron, Quinn,  DeGraff  ve  Th akor’un (2006) çalışmalarında bulunabilir.

Kısaca Rekabetçi Değerler Modeli’nin, kişilerin düşünme tarzlarını, değerle-

rini, varsayımlarını ve bilgiyi işleme süreçlerini düzenlemekte kullanılan, iyi bili-

nen ve kabul gören uygulamalarla oldukça yüksek seviyede uyumluluk gösterdiği 

görülmüştür. Yani, benzer kategorik uygulamalar, aralarında  Jung (1923),  Myers 

ve  Briggs (1962),  McKenney ve  Keen (1974),  Mason ve  Mitroff  (1973) ile Mitroff  

ve  Kilmann’ın (1978) da bulunduğu çeşitli yazarlar tarafından birbirinden bağım-

sız şekilde önerilmiştir. Modeller arasındaki bu uyumluluk insanların bilişsel sü-
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reçlerinin altında yatan bir benzerlikten kaynaklanmaktadır.  Mitroff  (1983, s. 5) 

bunu şu şekilde ifade etmektedir:

Dünya kültürleri arasındaki büyük farklılıkları inceleyen birisi sembolik dü-

zeyde çeşitli imge örnekleri arasında şaşırtıcı düzeyde benzerlikler olduğu-

nu görür. İnsanlar gündüz ne kadar birbirleri ile anlaşmazlığa düşüp kavga 

etseler de, geceleri rüyalarında ve mitlerinde büyük bir benzerlik gösterirler. 

Böyle bir anlaşma sadece şansla açıklanamayacak kadar büyüktür. Dolayı-

sıyla bu, bilinçaltının en derin katmanlarındaki aklın benzerliğine atfedile-

bilir. Benzer görünen bu sembolik imgelere ise arketip denir.

 Rekabetçi Değerler Modeli’nin Gelişimi

Rekabetçi Değerler Modeli, asıl olarak etkili örgütlerin temel göstergeleri 

üzerine yapılan bir araştırmadan geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında sorulan 

sorular şunlardır: Bir örgütün etkililiğini belirleyen ana ölçütler nelerdir? Örgüt-

sel etkililiği tanımlayan kilit etkenler nelerdir? İnsanlar bir örgütün etkililiği ile 

ilgili karar verirken hangi göstergelere göre hareket ederler?  Campbell,  Brownas, 

 Peterson, ve  Dunnette (1974) örgütsel etkililiğin ölçülmesi için kullanılabileceğini 

iddia ettikleri 39 göstergeden oluşan bir liste oluşturmuşlardır. Quinn ve  Rohrba-

ugh (1983) bu listeyi inceleyerek desen veya kümelerin tanımlanıp tanımlanama-

yacağını belirlemeye çalışmışlardır. 39 göstergenin kavranması ya da örgütlerde 

kullanılması zor olacağından etkililik faktörlerini belirlemede daha kısıtlayıcı bir 

yol bulmayı amaçlamışlardır.

Bu 39 etkililik göstergesi istatistiksel analize tabi tutulmuş ve bunları dört 

kümede toplayan iki ana boyut ortaya çıkmıştır. (Ek A hem bu araştırmanın hem 

de bu model ile ilgili yapılan diğer çalışmaların istatistiksel analizleri ile ilgili daha 

detaylı açıklamaları içermektedir.) Bir boyut,  esneklik, insiyatif ve dinamizmi vur-

gulayan etkililik ölçütünü; durağanlık, düzen ve kontrolü vurgulayan bir diğer 

ölçütten ayırmaktadır. Yani bazı örgütler değiştikleri, uyum sağladıkları ve canlı 

kaldıkları zaman etkili olarak görülürler. Örneğin,  Google veya  Nike gibi şirketler 

ne ürün çeşidi ne de örgütsel yapı bakımından uzun süre oldukları yerde kalamaz-

lar. Bunun yanında, bazı örgütler istikrarlı, öngürülebilir ve mekanik olduklarında 

etkili olarak kabul edilirler. Üniversiteler, kamu kuruluşları ve  Boeing gibi büyük 

holdingler, uzun ömürlülükleri ve hem tasarım hem de çıktıları bakımından sür-

dürülebilir olarak nitelendirilirler. Bu süreç bir uçta örgütsel çeşitlilik ve esneklik-

ten, diğer uçta örgütsel istikrar ve devamlılığa kadar değişiklik gösterir.

İkinci bir boyut ise içe odaklılık, bütünleşme ve birliği vurgulayan etkililik 

ölçütünü,  dışa odaklılık, farklılaşma ve rekabeti vurgulayan diğer ölçütten ayırır. 
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Yani bazı örgütler ahenkli içsel niteliklere sahip olduklarında etkilidir. Örneğin, 

 IBM ve  Hewlett-Packard geleneksel olarak tutarlı bir “IBM tarzı” ya da “H-P tarzı” 

ile bilinir. Bazı örgütler ise sınırları dışındakilerle etkileşimde bulundukları veya 

rekabet ettikleri zaman etkili olarak kabul edilirler. Örneğin, Toyota ve  Honda 

“küresel düşünüp yerel hareket etmekle” ünlüdürler; yani birimleri merkezden 

belirlenen yaklaşımları benimsemek yerine, yerel çevrelerinin özelliklerini benim-

serler. Buradaki süreç, bir uçta örgütsel tutarlılık ve uyumdan, diğer uçta örgütsel 

ayrışma ve bağımsızlığa kadar değişiklik gösterir.

Bu iki boyut bir araya gelerek her biri farklı bir örgütsel etkililik setini temsil 

eden bir dörtleme oluşturur. Şekil 3.1 bu iki boyutun birbirleri ile olan ilişkilerini 

göstermektedir. Bu etkililik göstergeleri, kişilerin bir örgütün performansı ile ilgili 

nelere değer verdiğini temsil eder; nelerin iyi, doğru ve uygun olarak görüldüğünü 

tanımlar. Diğer bir ifade ile bu dört ölçüt kümesi örgütler hakkında varılan yargı-

ların dayandığı temel değerleri belirler.

Şekil 3.1  Rekabetçi Değerler Modeli

Bu temel değerlerle ilgili göze çarpan asıl nokta birbiriyle zıt veya rekabet 

eden varsayımları temsil etmeleridir. Her bir sürecin başı ve sonu birbirine zıt dü-

şen değerleri (esnekliğe karşı durağanlık, içe karşı dış) vurgulamaktadır. Böylece 

boyutlar çaprazlama şekilde çelişkili veya rekabetçi bölümler oluşturur.

Esneklik ve İnisiyatif Verme
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(İşbirliği)
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Örneğin sol üst köşe içsel ve organik bir odağa vurgu yaparken, sağ alt köşe 

dışsal ve kontrol odağına vurgu yapmaktadır. Benzer şekilde sağ üst köşe dışsal ve 

organik bir odağa vurgu yaparken sol alt köşe içsel ve kontrol odağına vurgu yap-

maktadır. Her bir köşedeki karşıt değerler bu modele Rekabetçi Değerler Modeli 

adını vermektedir.

Şekil 3.1’de yer alan her bir bölüme, en göze çarpan özelliklerini ortaya koya-

cak bir isim (klan-işbirliği, adokrasi-yaratıcı, pazar-rekabet ve hiyerarşi-kontrol) 

verilmiştir. Klan-işbirliği sol üstte, adokrasi-yaratıcı sağ üstte, hiyerarşi-kontrol sol 

altta, pazar-rekabet ise sağ altta yer almaktadır. Bu isimlerin rastegele seçilmedi-

ğinin bilinmesi önemlidir. Daha ziyade farklı örgütsel değerlerin zamanla nasıl 

farklı örgüt yapıları ile ilişkilendirildiğini açıklayan akademik alan yazından tü-

retilmişlerdir. Bu incelemelerde ortaya çıkan modelin örgüt biliminde geliştirilen 

ana örgüt yapıları ile birebir eşleştiği ortaya çıkmaktadır. Bunlar aynı zamanda 

örgütsel başarı ile ilgili temel yönetim teorileriyle, örgütsel kalite yaklaşımlarıyla, 

liderlik rolleriyle ve yönetim becerileri ile de eşleşmektedirler. Dahası çocuk ge-

lişimi ( Piaget, 1932), kavram haritaları ( Hampton-Turner, 1981) ve bilgiyi işleme 

( Mitroff , 1983) konularındaki geçmiş araştırmalarda da davranışlar kadar beyin ve 

vücudun çalışmasını düzenleyen benzer boyutlar ortaya çıkmıştır.

Bu isimlerin (klan-işbirliği, adokrasi-yaratıcı, pazar-rekabet ve hiyerar-

şi-kontrol) kullanılması bazen işletme yöneticilerinin ve akademisyen olmayan 

kişilerin kafasını karıştırmaktadır. Bunun için her bir bölümün ana vurgusunu 

açıklayan fiiller de kullanılmaktadır. Bu nedenle klan bölümü işbirliği, adokra-

si bölümü yaratma, pazar bölümü rekabet ve hiyerarşi bölümü de kontrol olarak 

özellikle etiketlenmiştir. Şekil 3.1’de her bir bölüm için hem asıl isimleri hem de 

bu fiiller kullanılmıştır. (Cameron, Quinn,  DeGraff  ve  Th akor, (2006), modelin 

gelişimi ile felsefi ve akademik arka planı hakkında çok daha detaylı bilgi vermek-

tedirler.)

Şekil 3.1’deki boyutlar ve bölümler farklı yönelimleri ve insan davranışını ni-

teleyen rekabetçi değerleri yeterince açıklamaktadır. Bu boyutların yeterliliği ve 

sonuç olarak ortaya çıkan bölümlerin zenginliği her bir bölümün bir kültür tipi 

olarak tanımlanmasını sağlamaktadır. Yani her bir bölüm aynı zamanda örgüt kül-

türünü oluşturan temel varsayımları, yönelimleri ve değerleri temsil etmektedir. 

Bu nedenle ÖKDÖ, bu temel kültür tiplerine dayanarak bir örgütün baskın yöne-

limini tanımlamayı sağlayan bir araçtır. Aynı zamanda örgütün kültürel dayanık-

lılığını, tipini ve uyumunu tanımlamaya yardımcı olmaktadır.
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Dört Ana Kültür Türü

Bu bölümde dört farklı kültür türü detaylı olarak açıklanmaktadır.

Hiyerarşi (Kontrol) Kültürü

Modern çağda örgütlenmeyle ilgili ilk yaklaşım, 1900’lerin başında Avru-

pa’daki kamu kurumlarını inceleyen  Max Weber isimli bir Alman sosyoloğun 

çalışmalarına dayanmaktadır. Yirminci yüzyılın başında örgütlerin karşı karşıya 

kaldığı en zorlu görev, her geçen gün daha da karmaşıklaşan bir topluma verimli 

bir şekilde mal ve hizmet üretmektir. Bunu başarmak için Weber (1947) bürokra-

sinin klasik ilkeleri olarak bilinen yedi özellik önermektedir. Bunlar kurallar, uz-

manlaşma, liyakat, hiyerarşi, işbölümü, kişiler üstülük ve hesap verebilirliktir. Bu 

özellikler amaca ulaşmada oldukça etkili olmuş ve temel görevi verimli, güvenilir, 

sorunsuz, öngörülebilir çıktılar üretmek olan örgütler tarafından yaygın olarak 

kullanılmışlardır. Aslında 1960’lara kadar yönetimde ve yönetim alan yazınında 

hiyerarşik örgütler veya bürokrasi çok önemliydi çünkü bu örgütler istikrarlı, ve-

rimli ve tutarlı ürün ve hizmet üretilmesini sağlıyordu. Ortam nispeten istikrarlı 

olduğu için görevler ve işlevler bütünleştirilip koordine edilebiliyor, ürün ve hiz-

metlerde benzerlik sağlanabiliyor, çalışanlar ve görevler kontrol edilebiliyordu. 

Karar verme yetkisinde kesin çizgiler, standart kural ve süreçler, denetim ve hesap 

verme mekanizmaları başarının anahtarları olarak görülüyordu.

Böyle bir yapıyla uyum gösteren (ÖKDÖ ile ölçülen) örgüt kültürünün özel-

likleri biçimselleştirilmiş ve yapılandırılmış bir örgüttür. İnsanların yaptıkları iş-

ler belirli yöntemlerle kontrol edilir, etkili liderler örgütü iyi koordine ederler ve 

örgütlerler. Sorunsuz işleyen bir örgütü idame ettirmek önemlidir; örgütün uzun 

dönemli kaygıları istikrar, öngörülebilirlik ve verimliliktir; resmi kural ve politi-

kalar örgütü birarada tutar.

Amerikan fast food restoranlarından ( McDonald’s gibi) büyük şirketlere, 

( Ford Otomobil Firması gibi) ve kamu kurumlarına (ABD Adalet Bakanlığı gibi)

kadar birçok örgüt hiyerarşi-kontrol kültürünün prototip örneğini oluşturmakta-

dır. Büyük örgütlerde ve kamu kurumlarında genellikle hiyerarşi-kontrol kültü-

rü baskındır ve oldukça fazla sayıdaki standart süreçler, çoklu hiyerarşi düzeyleri 

(Ford’da on yedi yönetim düzeyi bulunmaktadır) ile kuralların uygulanmasına 

yapılan vurgu bunun kanıtıdır.

Bir McDonald’s restoranı gibi küçük bir örgütte bile hiyerarşi-kontrol kültürü 

baskın olabilir. Örneğin, tipik bir McDonald’s restoranındaki çoğu çalışan daha 

önce iş ya da mesleki  eğitim deneyimi olmayan gençlerdir ve işletmelerin ayırı-
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cı özelliği bütün satış yerlerindeki ürünlerin benzerliğidir. Temel değerler olarak, 

verimlilik, güvenilirlik, hızlı ve sorunsuz üretim merkeze alınır. Yeni elemanlar 

sadece belirli bir işi yaparak çalışmaya başlarlar (patatesleri kızartmak gibi). Çiğ 

patatesler merkezi bir tedarikçiden standart paketlerle alındığı, yağın sıcaklığı ön-

ceden belirlendiği ve çalışanlara patatesleri ne zaman yağdan çıkaracaklarını bil-

diren bir zil olduğu için görevi yerine getirirken çalışanlar inisiyatif kullanamaz. 

Zilin çalması ile patateslerin yağdan çıkarılması arasında geçebilecek saniyelerin 

sayısı kurallarla belirlenmiştir. Aynı zamanda patatesler ısıtıcı lambanın altında da 

sadece belirli bir süre kalabilirler. Her elemanın çalıştığı ve test edildiği kurallar 

kitabı 350 sayfanın üzerindedir ve çalışanların kıyafetlerinden, iş başındaki dav-

ranışlarına kadar birçok konuyu kapsar. Terfi için gerekli şartlardan birisi de bu 

kuralların ve politikaların bilinmesidir. Restoran içinde terfi sistemi belirli basa-

makları takip eder ve bir çalışanın yönetim düzeyine erişmeden önce restoranda 

birkaç defa terfi alması mümkündür (örneğin; kızartma aşçılığından hamburger 

aşçılığına, oradan kasiyerliğe, takım şefl iğine ve yönetici yardımcılığına). Hiyerar-

şi-kontrol kültürleri kontrolcü bir ortam ile nitelenirler.

Pazar (Rekabet) Kültürü

Diğer bir örgütlenme yapısı 1960’ların sonlarında, örgütler yeni rekabetçi 

zorluklarla karşılaştıklarında popüler olmaya başlamıştır. Bu yapı hiyerarşi-kont-

rol kültüründen esas itibariyle farklı varsayımlara dayanmaktadır ve büyük oran-

da  Oliver Williamson (1975)3, Bill Ouchi (1981) ve meslektaşlarının çalışmalarını 

temel almaktadır. Bu örgüt bilimciler alternatif bir etkinlik seti belirlemiş ve bu-

nun örgütsel etkililiğinin temelini oluşturduğunu iddia etmişlerdir. Bunların en 

önemlisi ise cari masrafl ardır.

Bu yeni tasarım, örgütün pazar hali olarak adlandırılmıştır. Buradaki pazar 

ifadesi pazarlama işlevi ile veya pazardaki tüketiciler ile eşanlamlı değildir. Daha 

çok kendisi pazar gibi işleyen bir örgüt türünü ifade eder. Örgütün iç işlerinden 

çok dış çevresine yönelir. Tedarikçiler, müşteriler, yükleniciler, ruhsat sahipleri, 

birlikler ve düzenleyiciler gibi dış destek grupları ile yapılan işlemlere odaklanır. İç 

kontrolün, kurallar, uzmanlaşma ve merkezi kararlarla sağlandığı hiyerarşi-kont-

rol kültürünün aksine, pazar-rekabet kültürü, ekonomik piyasa mekanizmaları, 

rekabet dinamikleri ve para değişimi kanalıyla işler. Yani, pazarın ana odağı reka-

bet avantajı sağlamak için diğer destek grupları ile yapılan işlemlerdir (değişimler, 

satışlar, sözleşmeler). Örgütün öncelikli amaçları kârlılık, nihai sonuçlar, piyasa 

taleplerine dayanıklılık, zorlu başarı hedefl eri ve garantili müşteri tabanıdır. Doğal 

olarak pazar tipi örgütlerde baskın olan ana değerler rekabetçilik ve üretkenliktir.
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Pazar tipi örgütler rekabetçilik ve üretkenlik dışa konumlanma ve kontrol 

üzerine yapılan güçlü vurgu ile elde edilir (Şekil 3.1’de sağ alt köşe). Örneğin  Phi-

lips Electronics’te 1990’lı yıllarda görülen Avrupa’daki pazar payı kaybı ve ilk kez 

zarar edilmesi firmanın rekabetçi pozisyonunu iyileştirmek için şirket genelinde 

bir girişime yol açmıştır. Dünya çapında örgüt, yeni bir CEO liderliği altında Cen-

turion adı verilen bir süreci başlatarak şirketin kültürünü nispeten kanaatkâr, ki-

birli bir hiyerarşi-kontrol kültüründen, müşteri odaklılık, yüksek aktif kârlılık ve 

iyileştirilmiş kurumsal rekabet edebilirliğin uygulandığı pazar-rekabet kültürüne 

çevirmek için çok büyük bir çaba göstermiştir. Performasın değerlendirilmesi ve 

yeni zorlu başarı hedefl erinin belirlenmesi için yılda üç defa toplantı düzenlen-

miştir. Uygulanan ÖKDÖ bu müdahaleler neticesinde pazar-rekabet kültürüne 

önemli bir geçiş olduğunu göstermiştir.

Diğer benzer bir örnek ise 1960’larda fotokopi teknolojisini bulan  Xerox’dur. 

Firmanın meşhur Palo Alto Araştırma Merkezi ilk kişisel bilgisayarı, ilk bilgisayar 

faresini, ilk WIMP arayüzünü (Pencereler, Simgeler, Menü ve İmleç), ilk internet 

yönlendirmesini, ilk katot ışınlı ekranı, ilk bilgisayar bağlantılı alfasayısal klavyeyi, 

Ethernet ağ kurulumunu, dosya sunucularını, yazdırma sunucularını ve e-postayı 

geliştirmiştir. 1979 yılında Xerox, yeniliklerini tanıtmak üzere sanayi temsilcile-

rini ve basını davet etmiştir. Bu tanıtım  Microsoft  ve Apple bilgisayar ve yazılım-

larının bel kemiğinin oluşturulmasını sağlamıştır. Apple’ın CEO’su  Steven Jobs 

bu toplantıyla ilgili “Ellerindekinin farkında değillerdi.” demiştir. Buradaki sorun 

Xerox’un rekabetçi bir kültürden yoksun olmasıydı ve 1990’larda pazar payının 

önemli bir bölümünü, fotokopi makineleri üretiminde Asyalı rakiplerine, elekt-

ronikte de rakip bilgisayar firmalarına kaptırmıştır. 2000 yılında yeni CEO Anne 

Mulchany’nin göreve getirilmesi Xerox’ta dönüşümün başlangıcı olmuştur. Mulc-

hany agresif nakit yaratma, şirket satın alma ve yenilikçiliği de kapsayan temel bir 

kültürel değişimi başlatmıştır. 2009 yılında  Ursula Burns CEO olarak atanıp ilk iş 

olarak ACS’yi satın aldığında Xerox özünde kültürel değişimini tamamlamıştır. 

Şirkette artık pazar odaklı agresif bir kültür hakim olmuştur.

Pazar-rekabet kültürünün temel varsayımları, dış çevrenin iyi niyetli değil 

saldırgan olduğu, müşterilerin seçici olduğu ve ürünlerin değeri ile ilgilendikleri, 

örgütlerin rekabetçi konumlarını iyileştirme çabası içinde olduğu ve yönetimin 

ana görevinin örgütü verimliliğe, sonuçlara ve kâra götürmek olduğudur. Açık bir 

amaç ve saldırgan bir stratejinin üretkenliğe ve kârlılığa götürdüğü varsayılır. Ge-

neral  George Patton’ın ifadesi ile pazar-rekabet örgütleri “konumlarını korumakla 

ilgilenmezler. Bunu [düşmana] bırakın. [Onlar] devamlı ilerlerler, direnişi kırar-

lar, amaca doğru düzenli adımlarla yürürler.”
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ÖKDÖ’de değerlendirildiği gibi pazar-rekabet kültürü sonuç yönelimli bir ör-

güt kültürüdür. Burada liderler, zorlayıcı üreticiler ve ısrarcı talepkâr rakiplerdir. 

Örgütü bir arada tutan şey kazanma vurgusudur. Uzun dönemli kaygı, rekabetçi 

eylemler ile zorlu başarı hedefl erine ve amaçlarına ulaşılmasıdır. Başarı, pazar payı 

ve yayılma ile ifade edilir. Rekabette herkesi geçmek ve pazar liderliği önemlidir.

Klan (İşbirliği) Kültürü

Üçüncü ideal örgüt yapısı, Şekil 3.1’de sol üst köşede temsil edilmektedir. Aile 

tipi örgüt yapısına benzerliği nedeniyle klan olarak adlandırılmaktadır. 1960’ların 

sonu ve 1970’lerin başında Japon şirketlerini inceleyen bir dizi araştırmacı Birle-

şik Devletler’deki şirketlerin pazar ve hiyerarşi yapısı ile Japon şirketlerdeki klan 

yapısı arasında bazı temel farklılıklar gözlemlemişlerdir (Ouchi, 1981;  Pascale ve 

 Athos, 1981;  Lincoln, 2003). Klan tipi şirketlerde paylaşılan değerler ve amaçlar, 

tutarlılık, katılımcılık, bireycilik ve “biz” duygusu egemendir. Örgütler, ekonomik 

oluşumdan çok geniş aileler gibi görülmektedirler. Hiyerarşilerin kural ve süreçle-

ri ya da pazarın rekabetçi kâr merkezleri yerine klan tipi şirketlerin tipik özellik-

leri takım çalışması, çalışanların katılımı için programlar ve şirketlerin çalışanlara 

bağlılığıdır.

Bu özelliklerin kanıtları ise bireysel değil takım başarısına göre ödüllendirilen 

ve kendi üyelerini işe alıp işten çıkaran yarı özerk çalışma takımları, çalışanlarını 

kendilerinin ve şirketin performansının nasıl iyileştirileceği konusunda önerile-

rini dile getirmeleri için teşvik eden kalite çemberleri ve çalışanları yetkilendirici 

bir ortamdır.

Klan-işbirliği kültürünün bazı temel varsayımları ise, ortamın en iyi takım 

çalışması ve çalışanların katılımı ile yönetilebileceği, müşterilerin paydaş olarak 

düşünülmesi gerektiği, örgütün insancıl bir çalışma ortamı yaratmak için iş yaptı-

ğı ve yönetimin temel görevinin çalışanları yetkilendirmek ve onların katılımını, 

bağlılığını ve sadakatini sağlamak olduğudur.

Bu nitelikler tabii ki Amerikan örgütleri için yeni değildir. İnsan ilişkileri 

akımı ile ilişkilendirilen birçok yazar tarafından on yıllardır savunulmaktadırlar 

( McGregor, 1960;  Likert, 1970;  Argyris, 1964). Ancak Amerikalı ve Batı Avrupalı 

şirketlerin 1970’li ve 1980’li yıllarda klan-işbirliği kültürünün iyi bir iş anlayışı 

olabileceği mesajını alması için İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu ilkeleri benim-

seyen ve başarı ile uygulayan Japon firmalarının büyük başarılarını görmeleri ge-

rekmiştir. Örneğin, hızla değişen, çalkantılı ortamlar yöneticilerin önceden plan-

lama yapmasını zorlaştırdığında ve karar verme süreci belirsizleştiğinde örgütsel 

etkinlikleri koordine etmenin etkili yollarından birisi tüm çalışanların aynı değer-
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lere, inançlara ve amaçlara inanmasını sağlamaktır. İkinci Dünya Savaşı sonrası 

dönemde Japon örgütleri bu mesajı Batılı örgütlerden çok daha önce almıştır.

Klan-işbirliği kültürünün tipik örneklerinden birisi oldukça başarılı animas-

yon filmleri yapan  Pixar’dır. Tarihte hiçbir film şirketi Pixar’ın başarılı filmler re-

koruna yaklaşamamıştır; şirketin on bir filminin onbiri de gişe hasılatlarında ba-

şarılı olmuş ve Oscar Ödüllerine aday gösterilmiştir. Bu başarı, Pixar’da çalışanlara 

göre, klan-işbirliği kültürünün bir sonucudur. Pixar sadece ortalamanın üstünde 

filmler yapmamaktadır. Aynı zamanda filmlerini farklı bir şekilde yapmaktadır. 

Film şirketlerinin çoğu üstün yetenekli kişileri biraraya getirmekte, onlara gerekli 

kaynakları ve esnekliği sağlamakta, onların yaratıcılıklarını ortaya koymalarına 

izin vermekte ve daha sonra onları serbest bırakmaktadır (tipik bir adokrasi-ya-

ratıcı kültürü). Pixar ise bunun yerine birbirine bağlı, birbirinden öğrenen ve her 

yeni filmle daha iyiyi yakalamak için çaba gösteren işbirlikçiler ile dolu, birbirine 

kenetlenmiş bir kültür yaratmıştır.

Bilgisayar animasyonunun yöneticisi  Michael Johnson, ister bir hizmetli ol-

sun, ister stajyer ya da kıdemli animatör, bir şirket çalışanından harika bir fikir ya 

da ürün aldığında ilk tepkisinin “Bu harika bir fikir. Buna bir değer katarak daha 

da iyi bir hale getirmek istiyorsam kendi becerilerimi geliştirmeliyim.” demek ol-

duğunu belirtmektedir. İyi fikirlerin üretilmesinde şirketteki unvan ya da görev-

ler bağlam dışı kalmaktadır. Wall-E’nin yönetmeni ve iki Oscar sahibi, tüm za-

manların en çok satan DVD’si olan Kayıp Balık Nemo’nun arkasındaki kilit insan 

Andrew Stanton en yüksek teklifi veren firmalara kendini sunarak ününü paraya 

çevirmemiş veya ayrıcalık ve özel muamele istememiştir. Bunun yerine, sıradan 

bir çalışan olarak stüdyodaki işine geri dönmüş ve bir sonraki büyük projesi için 

çalışmaya başlamıştır. Şirketteki bütün sözleşmeler uzun dönemlidir ve proje ba-

zında değil, şirketle yapılmaktadır ( Taylor ve  LaBarre, 2008).

Pixar Üniversitesi’nin Dekanı  Randy Nelson “Sözleşmeler şirket olarak sizin 

sorumsuz olmanıza izin veriyor. İnsanları mutlu ve tatmin etme konusunda endi-

şelenmenize gerek kalmıyor. Burada yarattığımız şey, yani inanılmaz çalışma ala-

nı, öğrenme ve gelişme fırsatları ve hepsinden önemlisi harika çalışma arkadaşları, 

bütün sözleşmelerden çok daha iyi.” diye açıklamakta ve şöyle devam etmektedir:

Modelimizin merkezinde insanlara takım olarak başarısız olma ve hatala-

rı birlikte telafi etme fırsatının verilmesi bulunmaktadır. Rakiplerden daha 

fazla para harcamaya çalışabilirsin. Ya da onları kültürünle geride bırakmayı 

denersin. Çalışanların kendilerini özel hissettikleri bir yer yaratmak… Daha 

büyük bir bütünün parçası gibi hissetmelerini sağlayacak bir yer… Sürekli 

olarak öğrendikleri ve evrildikleri bir yer... Herkesin gerçekten birbirini sev-
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diği bir yer... Eğer böyle bir kültür yaratırsanız kim ayrılmak ister ki? Dahası, 

en iyiler içeri girmek için sizin kapınızı çalarlar.

Bu ifade neden  Pixar Üniversitesi’nin armasında “Alienus Non Diutius — Ar-

tık yalnız değilsin” ifadesinin yer aldığını açıklamaktadır.

Klan-işbirliği kültürü ÖKDÖ’de değerlendirildiği şekliyle insanların kendile-

rinden birçok şey paylaştığı arkadaş canlısı bir yer olarak ifade edilmektedir. Ör-

güt, geniş çaplı bir aile gibidir. Liderler akıl hocası, hatta ebeveyn gibi algılanmak-

tadırlar. Örgüt, sadakat ve gelenek ile bir arada tutulmaktadır. Bağlılık yüksektir. 

Örgüt bireysel gelişmenin uzun dönemli yararlarını bağlılık ile vurgular ve moral 

önemlidir. Başarı, örgüt içi iklim ve insanlara duyulan ilgi ile tanımlanmaktadır. 

Örgüt, takım çalışmasına, katılıma ve fikir birliğine büyük önem vermektedir. 

Adokrasi (Yaratıcı) Kültürü

Gelişen dünya, sanayi çağından bilgi çağına geçince, dördüncü tipte bir ör-

gütlenme modeli ortaya çıkmıştır. Bu örgütsel yapı, yirmi birinci yüzyılın örgüt-

sel dünyasını gitgide daha çok simgeleyen aşırı çalkantılı, devamlı ivme kazanan 

şartlara en çok karşılık gelen yapıdır. Ürün ve hizmet avantajlarının hızla azalan 

yarı ömrü karşısında, diğer üç örgüt türünden farklı bir dizi varsayım geliştiril-

miştir. Bu varsayımlar, yenilikçi ve öncü girişimlerin başarıyı getirdiği, örgütlerin 

temelde yeni ürünler ve hizmetler üretmek ve geleceğe hazırlanmak için faaliyet 

gösterdiği, yönetimin ana görevinin girişimciliği, yaratıcılığı ve en ileri teknolojik 

faaliyetleri teşvik etmek olduğudur. Uyarlama ve yenilikçiliğin yeni kaynakları ve 

kârlılığı beraberinde getirdiği varsayıldığından, geleceğe dair bir vizyon yaratma, 

örgütlü anarşi ve disiplinli yaratıcılık konularına vurgu yapılmaktadır.

Adokrasi kelimesinin kökeni İngilizce “ad hoc” yani doğaçlama, plansız 

kelimesinden gelmektedir ki bu da geçiciliği, uzmanlaşmayı ve dinamikliği ima 

etmektedir. Birçok insan görevi tamamlandığında dağılan geçici görev ekiplerin-

de veya komitelerde hizmet etmiştir. Adokrasi-yaratıcı örgütlenmeler de benzer 

şekilde geçicidir. Bu örgütler “saraydan çok çadır” olarak nitelendirilirler çünkü 

kendilerini, ortaya çıkan yeni şartlara göre hızla yeniden şekillendirebilirler. Bir 

adokrasi-yaratıcı örgütlenmenin ana görevi, kararsızlık, muğlaklık ve aşırı bilgi 

yüklemesi durumlarında uyumluluğu, esnekliği ve yaratıcılığı teşvik etmektir.

Adokrasi-yaratıcı örgütlerine hava ve uzaycılık, yazılım geliştirme, danış-

manlık ve film yapımcılığı sektörlerinde sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu örgütler 

için önemli bir zorluk yenilikçi ürün ve hizmetler üretmek ve yeni fırsatlara hız-

la uyum sağlamaktır. Pazar-rekabet ya da hiyerarşi-kontrol örgütlerinin aksine, 

adokrasi-yaratıcı kültürlerinde merkezi iktidar ya da otorite ilişkileri yoktur. Bu-
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nun yerine iktidar, üzerinde çalışılan soruna göre bireyden bireye ya da görev ta-

kımından görev takımına iletilir. Bireyselciliğe, risk almaya ve geleceği sezmeye 

büyük önem verilir ve adokrasi-yaratıcı örgütünün çoğu üyesi sıklıkla üretimle, 

müşteriyle, araştırma geliştirmeyle ve diğer konularla ilgilenir. Örneğin, bir danış-

manlık firmasında her farklı müşteri talebi bağımsız bir proje olarak ele alınır ve 

görevi yerine getirmek üzere geçici bir örgütsel tasarım oluşturulur. Proje tamam-

landığında ise bu yapı bozulur.

Benzer şekilde Apollo 13 uzay görevinin başarılı fiyasko hikâyesi liderliğin 

düzenli olarak ve çoğunlukla da öngörülemeyen bir şekilde değiştiğini, takım üye-

liğinin geçici olduğunu, iletişim ve kontrol sisteminin belirlenmesi için kesin bir 

harita çizilmesinin mümkün olmadığını göstermektedir. Uçuş esnasında ne uzay 

kapsülündeki astronotlar, ne de yerdeki destek personeli uzun süre boyunca aynı 

şekilde organize olmuştur. Farklı problemlere cevap vermek için farklı görev ta-

kımları gerekmiş; liderlik sıklıkla değiştirilmiş, hatta uzay aracının pilotajı bile bir 

astronottan diğerine aktarılmıştır. Bu,  NASA’nın İnsanlı Uzay Uçuşu Merkezi’nin 

bütünü için tipik bir uygulama olmuştur. Merkezin resmi yapısı, faaliyet gösterdiği 

ilk sekiz yıl boyunca on yedi kez değişmiştir. Herhangi bir örgüt şeması çizilmi-

yordu; çünkü şema basılana kadar geçerliliğini yitiriyordu. Yetki sınırları, teamül-

ler ve politikalar geçiciydi. Unvanlar, görev sorumlulukları ve hatta bölümlerin 

mekânları bile bazen haft alık olarak değişiyordu. Örgüt doğaçlama bir tasarımla 

işliyordu ve adokrasi-yaratıcı kültürünün tipik değerlerini yansıtıyordu. Adokra-

si-yaratıcı kültürünün diğer bilinen örnekleri arasında  Google, Palo Alto’da bir 

tasarım firması olan  IDEO, Genetech,  Menlo Innovation ile yeni kurulan yenilikçi 

ve girişimci şirketlerin çoğu yer almaktadır.

Bazen farklı bir tür kültürün baskın olduğu büyük örgütlerde adokrasi-ya-

ratıcı alt birimleri bulunabilir. Örneğin New York Eyalet Yönetimi Ruh Sağlığı 

Bölümü’nde meydana gelen evrimsel değişikliklerin incelendiği bir araştırmada 

hiyerarşi-kontrol kültürünün içinde varolan bir adokrasi-yaratıcı alt birim kültü-

rü tanımlanmaktadır (Quinn ve Cameron, 1983). Kuruluşunun ilk beş yılında bu 

bölüm adokrasi-yaratıcı kültürü olarak örgütlenmiştir. İncelemede ortaya çıkan 

özellikler arasında şunlar yer almaktadır: (1) örgüt şeması olmaması - örgüt şe-

ması çizilemiyordu çünkü şema sürekli ve hızlı bir şekilde değişiyordu; (2) geçici 

fiziki mekânlar - müdürün bir ofisi yoktu ve nerede ihtiyaç duyulursa orada geçici 

hareket üssü kuruyordu; (3) geçici roller - değişik müşteri sorunlarına göre perso-

nele tekrar tekrar farklı sorumluluklar veriliyordu ve (4) yaratıcılık ve yenilikçilik 

- çalışanlar sorunlara yenilikçi çözümler geliştirme ve müşterilere hizmet sunma-

nın yeni yollarını bulma konusunda cesaretlendiriliyordu. Bu adokrasi-yaratıcı 

modeli, büyük eyalet yönetimi tasarımı (hiyerarşi-kontrol) ile çok uyumsuz ol-
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duğundan; verimlilik ile hesap verebilirlik talep eden bir ortamdan dolayı, bölüm 

başka bir kültür türüne geçiş yapmak zorunda kalmıştır. Birçok örgütte benzer 

değişiklikler görülmektedir ve bu konu bir sonraki bölümde tartışılmaktadır.

Sonuç olarak adokrasi-yaratıcı kültürü, ÖKDÖ’de değerlendirildiği şekliyle 

dinamik, girişimci ve yaratıcı bir örgüt olarak nitelenmektedir. İnsanlar elini taşın 

altına koyar ve risk alırlar. Etkili lider, vizyoner, yenilikçi ve risk yönelimlidir. Ör-

gütü bir arada tutan, deney ve yenilikçiliğe olan bağlılıktır. Önemli olan yeni bilgi, 

ürün ve hizmetlerde en önde olmaktır. Değişime hazır olmak ve yeni zorlukların 

üstesinden gelmek önemlidir. Örgütün uzun vadeli vurgusu, hızlı büyüme ve yeni 

kaynaklar elde etmek üzerinedir. Başarının tanımı, benzersiz ve orijinal ürünler ve 

hizmetler üretmektir.

 Rekabetçi Değerler Modeli’nin Uygulanabilirliği

Uzun yıllardır örgütlerde yapılan araştırma ve müdahalelerde, Rekabetçi De-

ğerler Modeli’nin kültürün yanında örgütün diğer boyutlarının da organize edil-

mesine yardımcı olduğu görülmüştür. Model, insanların dünyayı anlamlandırmak 

(örneğin, bilgiyi nasıl işledikleri) ve etkinliklerini düzenlemek için kullandıkları 

temel varsayımlara dayanarak geliştirildiğinden, modelin, örgütün diğer boyutla-

rını tam olarak tanımlayacak kadar yeterli olması da şaşırtıcı değildir. Bu bölümde 

Rekabetçi Değerler Modeli’nin liderlik rolleri, etkililik ölçütleri ve yönetim teori-

leri bağlamında genellenebilirliği tartışılmaktadır.

 Örgütsel Liderlik

Yapılan araştırmalar, birçok örgütün baskın bir kültür tarzı geliştirdiğini gös-

termektedir. İnclenen birkaç bin örgütün yüzde 80’inden fazlası modelde tanımla-

nan kültür türlerinden bir veya birkaçı ile nitelenmektedir. Baskın bir kültür türü 

olmayanların ise ya kültürleri hakkında açık olmama ya da dört farklı kültür türü-

nü neredeyse eşit derecede vurgulama eğiliminde oldukları görülmektedir. Şekil 

3.2’de görüldüğü gibi bir örgütte hiyarşi kültürü baskın olduğunda en etkili lider-

ler, yani astları, mevkidaşları ve üstleri tarafından başarılı olarak değerlendirilen 

ve örgüt içinde hızla yükselme eğiliminde olanlar bu kültürle uyumlu liderlik ye-

teneği göstermektedir. Yani, örgütlemede, kontrol etmede, izlemede, yönetmede, 

koordine etmede ve etkililiği sağlamada iyidirler. Örgütte pazar-rekabet kültürü 

hakim olduğunda etkili olarak değerlendirilen yöneticiler sıkı, zorlayıcı ve emre-

dici rakipler olma eğilimindedirler; yönlendirme, sonuç üretme, pazarlık etme ve 

diğerlerini motive etme konusunda iyidirler. Örgütte klan-işbirliği kültürü baskın 

olduğunda etkili liderler; ebeveyn modeli, takım kurucu, kolaylaştırıcı, besleyici, 
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akıl verici ve destekleyici kişilerdir. Adokrasi-yaratıcı kültürünün baskın olduğu 

örgütlerde ise etkili liderler; girişimci, vizyoner, yenilikçi, yaratıcı, risk yönelimli 

ve gelecek odaklı olma eğilimindedirler.

Şekil 3.2 Liderlik, Etkililik ve Örgüt Teorisinin Rekabetçi 
Değerleri

Diğer bir ifade ile yapılan araştırma kültür ve yeterlilikler arasında bir uyum-

luluk hipotezi olduğunu doğrulamıştır. Bireyin liderlik güçleri, baskın olan örgüt 

kültürü ile uyumlu olduğunda bu liderler ve yönettikleri birimler daha başarılı 

olma eğilimindedirler. Uyumluluk başarıyı yordamaktadır. Tabii ki çapraz köşe-

lerdeki baskın yeterlilikler birbirine zıttır; böylece adokrasi-yaratıcı kültüründe 

liderler kural bozucu iken; hiyerarşi-kontrol kültüründe liderler kural uygulayıcı-

larıdırlar. Klan-işbirliği kültürü liderleri sıcakkanlı ve destekçi iken; pazar-rekabet 

kültürü liderleri sert ve talepkârdırlar. Bu da diğer bir hipotez olan çelişki hipote-

zini doğrulamaktadır.

Esneklik ve İnisiyatif Verme

 Kültür Türü: Klan-İşbirliği

      Yönelimi: İşbirlikçi

   Lider Türü: Kolaylaştırıcı

      Akıl hocası

      Takım kurucu

Değer Yaratan

       Etkenler: Bağlılık

      İletişim

      Gelişim

           Etkililik 

           Teorisi: Etkililiği insan gelişimi

                          ve katılım sağlar. 

 Kültür Türü: Hiyerarşi-Kontrol

      Yönelimi: Kontrolcü

   Lider Türü: Koordinatör

      İzleyici

      Organizatör

Değer Yaratan

       Etkenler: Verimlilik

      Dakiklik

      Tutarlılık

      ve Benzerlik

           Etkililik 

           Teorisi: Etkililiği yeterli süreçlerle

                          kontrol ve verimlilik sağlar.

 Kültür Türü: Pazar-Rekabet

      Yönelimi: Rekabet

   Lider Türü: Sıkı

      Rekabetçi

      Üretici

Değer Yaratan

       Etkenler: Pazar payı

      Hedeflere

      ulaşma

      Kârlılık

          Etkililik 

          Teorisi: Etkililiği agresif rekabet

                         ve müşteri odaklılık sağlar.

 Kültür Türü: Adokrasi-Yaratıcı

      Yönelimi: Yaratıcı

   Lider Türü: Yenilikçi

      Girişimci

      Vizyoner

Değer Yaratan

       Etkenler: Yenilikçi çıktılar

      Dönüşüm

      Atiklik

           Etkililik

           Teorisi: Etkililiği yenilikçilik, vizyon

                          ve yeni kaynaklar sağlar.

İstikrar ve Kontrol
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Şöyle ki mevkidaşları, üstleri ve astları tarafından yüksek düzeyde etkili ol-

duğu belirtilen; yüksek performans gösteren liderlerin her bir bölümde başarılı 

olmalarını sağlayan yeterlilikler ve beceriler geliştirdikleri bulunmuştur ( Denison, 

 Hooijberg, ve Quinn, 1995). Yani, aynı zamanda sert ve yumuşak mizaçlı, girişken 

ve kontrollü olabilen, kendileriyle çelişen, davranışsal olarak karmaşık liderlerdir 

( Lawrence, Quinn, ve  Lenk, 2009). Diğer bir ifade ile araştırmada bir çelişkinin 

varlığı bulunmuş, böylece örgütsel etkililik gibi yönetsel etkililiğin de doğal olarak 

çelişkili özelliklere bağlı olduğu görülmüştür (Cameron, 1984, 1986; Quinn ve Ca-

meron, 1988). Etkili yöneticiler ve etkili örgütler çelişkilidir.

Liderlerin rollerine ek olarak, kültürel değişim süreçlerine dahil olan kişilerin 

sahip olduğu beceriler ile kişisel ve örgütsel etkililik arasında önemli bir ilişki var-

dır. Bölüm 6, yöneticilerin kişisel etkililikleri ve daha da önemlisi örgütteki kültür 

değişimini kolaylaştırmaları için sahip olmaları gereken kilit becerilerin açıklan-

masına adanmıştır. Yöneticilerin güçlü ve zayıf yönetsel becerilerini tanılamala-

rına ve kişisel gelişim gündemi oluşturmalarına yardımcı olacak bir tanı ölçeği 

verilmektedir.

Örgütsel Etkililik

Şekil 3.2 hiyerarşi-kontrol kültüründe en çok önem verilen etkililik ölçütle-

rinin verimlilik, dakiklik, sorunsuz işleme ve öngörülebilirlik olduğunu göster-

mektedir. Örgüt başarısını getiren baskın işlemsel teori, kontrolün verimliliği (is-

raf ve fazlalıkların elenmesi) ve sonuç olarak etkililiği sağladığıdır. ABD  Sayıştayı 

(GAO) gibi hiyerarşi-kontrol örgütleri, ancak bu baskın özellikleri elde ederlerse 

etkili olarak kabul edilirler. GAO’da  esneklik değil hatasız verimlilik istenir. 

Pazar-rekabet kültüründe en çok önem verilen etkililik ölçütleri hedefl ere 

ulaşma, yarışta önde gitme, pazar payını artırma ve üst düzey mali getiri elde et-

medir. Örgüt başarısını sağlayan baskın işlemsel teori, rekabetin yüksek seviyede 

üretkenlik için itici güç olduğu ve dolayısıyla yüksek etkililik sağlayacağıdır.  Face-

book, MySpace,  Twitter,  Google,  Yahoo Search,  Bing ve bu alandaki diğer birçok 

katılımcının dahil olduğu,  sosyal medya üzerindeki yoğun saldırı, artan rekabet 

dinamiklerini örneklemektedir. Pazar payı ile gelirleri artırmak ve görünürlüğü 

geliştirmek haricinde her şey başarısızlık olarak kabul edilir.

Klan-işbirliği kültüründe en çok önem verilen etkililik ölçütleri tutarlılık, 

yüksek düzeyde çalışan morali ve memnuniyeti, insan kaynaklarının gelişimi ve 

takım çalışmasıdır. Bu kültür türünün baskın işlemsel teorisi, çalışanların dahli ve 

katılımının yetkilendirme ve bağlılığı teşvik ettiğidir. Kendini adayan, memnun 

çalışanlar etkililik üretirler. Örneğin,  Disney tema parklarının, her bir çalışanın 
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bir “oyuncu” gibi şirketle bütünleşmiş hissetmesine yardımcı olmak için göster-

dikleri özen, hatta bu ailenin geleneklerini Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ma-

salındaki yedi cücelerin isimlerini sayacak kadar bilmelerini istemeleri, kendini 

adamış çalışanların dünya standartlarında sonuçlar ortaya koyduğu teorisini des-

teklemektedir.

Son olarak adokrasi-yaratıcı kültürü en çok yeni ürünlere, sorunlara bulu-

nan yaratıcı çözümlere, en son model fikirlere ve yeni pazarlardaki büyümeye, 

baskın etkililik ölçütleri olarak önem vermektedir. Bunun altında yatan işlemsel 

teori, yenilikçilik ile yeni fikirlerin yeni pazarlar, yeni müşteriler ve yeni fırsatlar 

yarattığıdır. Bu çıktılar, etkili bir performansın temel göstergelerini kapsar. 1980’li 

yıllarda Fortune dergisinin kapağında ilk kez ilan edilen klasik  IBM-Apple savaşı-

nın 1990’ların sonunda açık bir kazananla sonlandığı tahmin ediliyordu. İlk baş-

larda ağırkanlı, hantal ve elitist olarak etiketlenen IBM,  Lou Gerstner başa geçip 

yeniden atik, yenilikçi ve oldukça rekabetçi bir şirket ortaya çıkarana kadar hiç 

de yenilikçi değildi. Bundan sonra yenilikçilik IBM’de bir düstur haline geldi. Bu 

sırada Apple yeni ürünlerle başa çıkmaya çalışıyordu ve açık bir şekilde IBM’in 

boyunduruğu altına girmişti. Ancak yirmi birinci yüzyılın gelişi ve  Steven Jobs’ın 

CEO olması ile birlikte Apple yenilikçiliğin şampiyonu oldu. iBook, iPhone, iPad, 

iTunes ve iPodların tanıtılması Apple’ın liderliğe akın etmesini sağladı. Rakipler-

den daha yenilikçi olan süregiden savaşı açık ara kazandı.

Toplam Kalite Yönetimi

 Rekabetçi Değerler Modeli ayrıca  toplam kalite yönetiminin (TKY) farklı 

boyutlarının örgütlenmesine, kapsayıcı doğasının altının çizilmesine de yardımcı 

olmaktadır. TKY konusunda çok geniş bir alan yazın bulunmaktadır. Bunlar, ka-

lite araç ve tekniklerinin tanımından (istatistiksel süreç kontrolü, kalite fonksiyon 

yayılımı, Pareto çizelgesi) yönetimin doğasının felsefi tartışmalarına (Deming’in 

on dört ilkesi) kadar çeşitlilik göstermektedir. TKY alanyazınının bir incelemesi 

toplam kalite girişimlerinin büyük bir yüzdesinin başarısız olduğunu göstermek-

tedir (Cameron, 1997). Kalite iyileşmediğinde girişimler kısa bir süre sonra terk 

edilmektedir. Bu başarısızlığın iki ana nedeni kısmi yayılma ve TKY ile kültür de-

ğişiminin bütünleştirilememesidir. Kısmi yayılma, TKY’nin sadece belirli sayıdaki 

boyutlarının uygulanması demektir. Örneğin, çoğu örgüt takımlar oluşturur veya 

müşteri memnuniyeti ile ilgili veri toplar ancak bundan başka bir şey yapmaz; 

ya da bazı örgütler yeni istatistiksel kontroller uygular veya hataları önlemek için 

süreçleri yeniden tasarlar ancak çok az şey değişir. Şekil 3.3, Rekabetçi Değerler 
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Modeli’ni kullanarak daha kapsamlı bir dizi TKY unsurunu göstermektedir. Bun-

lar bir TKY projesi ile birleştirildiğinde başarı düzeyi önemli oranda artmaktadır.

Şekil 3.3 Toplam Kalite Yönetiminin Rekabetçi Değerleri

Örneğin, örgütlerde en üst düzeyde kaliteyi elde etmek için ölçme, süreç kont-

rolü ve sistematik problem çözme gibi bazı hiyerarşi-kontrol kültürü etkinlikleri-

nin uygulanması gerekmektedir. Pareto çizelgesi, balık kılçığı şeması, bağıntı gra-

fiği ve değişken grafiği gibi araçların kullanılmasını kapsar. Bunlar en çok bilinen 

ve uygulanan kalite araçlarıdır. Ancak dünya standartlarında kalite aynı zamanda 

mal ve hizmetlerin sunumundan önce ve sonra müşteri tercihlerinin ölçülmesi, 

üretkenliğin iyileştirilmesi, tedarikçi ve müşterilerle ortaklıkların kurulması ve 

müşterilerin planlama ve tasarım süreçlerine dahil edilerek rekabet edebilirliğinin 

artırılması gibi pazar-rekabet kültürü etkinliklerini de gerektirmektedir. Kalite, 

yetkilendirme, takım kurma, çalışanların katılımı, insan kaynaklarını geliştirme 

Esneklik ve İnisiyatif Verme

Klan-İşbirliği

Kalite Stratejileri

Yetkilendirme

Takım kurma

Çalışanların katılımı

İnsan kaynaklarının gelişimi

Açık iletişim

Hiyerarşi-Kontrol

Kalite Stratejileri

Hata tespiti

Ölçme

Süreç kontrolü

Sistematik problem çözme

Kalite araçları (balık kılçığı

şeması, Pareto çizelgesi,

bağıntı grafiği, değişken grafiği)

Pazar-Rekabet

Kalite Stratejileri

Müşteri tercihlerini ölçme

Üretkenliği iyileştirme

Dışardan ortaklıklar kurma

Rekabet edebilirliği artırma

Müşteri ve tedarikçilerin

katılımı

Adokrasi-Yaratıcı

Kalite Stratejileri

Sürpriz ve memnuniyet

Yeni standartlar oluşturma

İhtiyaçları sezme

Sürekli iyileştirme

Yaratıcı çözümler bulma

İstikrar ve Kontrol
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ve açık iletişim gibi klan-işbirliği kültürü etkinliklerini kapsamalıdır. Çok bilinen 

bir söz, şirketlerin müşterilerine ancak çalışanlarına davrandıkları kadar iyi davra-

nabileceklerini ifade etmektedir. TKY ayrıca müşterilere sürpriz yapma ve onları 

memnun etme, yeni performans standartları oluşturma, müşteri ihtiyaçlarını bil-

me, sürekli iyileştirme, yeni müşteri tercihlerini ortaya çıkaran yaratıcı çözümler 

uygulama gibi adokrasi-yaratıcı kültürü etkinliklerini de kapsamalıdır. Başarısız 

olan TKY girişimlerinin çoğunda (ki bu da çoğunluğu oluşturmaktadır) bu dört 

bölümün unsurlarının tamamı uygulanmamış, sadece kısmi bir yaklaşım denen-

miştir. Diğer bir ifade ile  Rekabetçi Değerler Modeli kalite için daha kapsamlı bir 

yaklaşımın belirlenmesine yardımcı olacaktır, çünkü bu model, örgütsel perfor-

mansın altında yatan dört temel kültür türünün kilit unsurlarını içermektedir.

 İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü

 David Ulrich insan kaynakları (İK) yönetimi konusunda oldukça kapsamlı 

çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalarının bazılarında yer alan bulguların özet-

lenmesinde, insan kaynakları yöneticilerinin değişen rollerinin belirlenmesi için 

Rekabetçi Değerler Modeli kullanılmıştır. Şekil 3.4 bu sonuçları özetlemektedir 

(bkz. Ulrich ve  Brockbank, 2005).

Şekil 3.4 kısaca, büyük bir örgütte İK işlevini layıkıyla yönetmek için gerekli 

olan farklı rolleri, becerileri ve etkinlikleri göstermektedir. Ulrich’in araştırmasına 

göre, etkili bir İK yöneticisi dört farklı kültür türünün bazı unsurlarının örgütte 

temsil edilmesini sağlamalıdır. Daha da önemlisi İK yöneticisinin önem verdiği 

rol, araç, amaç ve yeterlilikler, kurumdaki baskın ya da arzulanan kültürü pekiştir-

melidir. Farklı İK rolleri sergilemek farklı bir türde örgüt kültürü oluşturulmasına 

ya da güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Örneğin, hiyerarşi-kontrol kültürünü 

oluşturmak ya da güçlendirmek, süreçleri netleştirmeye ve verimli bir altyapı oluş-

turmaya odaklanacak bir idari uzman gerektirir. Pazar-rekabet kültürünü oluştur-

mak ya da güçlendirmek için İK yöneticisinin örgütte stratejik bir iş ortağı olması, 

İK ile işletme stratejisini dengelemesi ve bütün İK etkinliklerinin mâliyetini hafif-

letmesi gerekir. 

Klan-işbirliği kültürünü oluşturmak ya da güçlendirmek için, çalışanların 

ihtiyaçlarını karşılayan, bağlılığı teşvik eden ve iş gücünün insani kabiliyetini 

geliştiren bir çalışan savunucusuna gereksinim vardır. Adokrasi-yaratıcı kültürü 

oluşturmak ya da güçlendirmek için dönüşümsel değişimi ve örgütsel yenilenmeyi 

kolaylaştıracak bir değişim elçisi gerekmektedir.
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Şekil 3.4  İnsan Kaynakları Yönetiminin Rekabetçi Değerleri

Şöyle ki Rekabetçi Değerler Modeli, İK yönetimine, İK ile ilgili alan yazının 

büyük bir kısmında görülenden çok daha kapsamlı bir bakış açısı getirir; örgütsel 

değişim ve iyileşmenin İK yöneticisi tarafından nasıl kolaylaştırılabileceğini göste-

rir. İK’nin daha stratejik, kapsayıcı ve akılcı bir şekilde işlemesi için olanak sağlar.

Örgütün Misyonu ve Vizyonu

Yöneticiler düzenli olarak örgütlerinin vizyon, misyon ve rehber ilkelerini ki-

tabın yazarlarına göndererek değerlendirmelerini istemektedir. Bu ifadelerin bü-

yük bölümü kulağa ilham verici ve motive edici gelmektedir. Kesinlikle örgüt ça-

lışanlarının bağlı kalması gereken, istek uyandırıcı değerleri vurgulamaktadırlar. 

Ancak  Rekabetçi Değerler Modelinin, vizyon ve misyon ifadeleri ile rehber ilkeler 

listelerini modelin her bir bölümüne göre kategorize etmek için kullanmanın da 

Esneklik ve İnisiyatif Verme

Klan–İşbirliği Kültürü

Oluşturma

İK’nin Rolü: Çalışanların savunucusu

Araçlar: Çalışanların ihtiyaçlarını

karşılama

Amaçlar: Uyum, Bağlılık,

Kabiliyet

Yeterlilikler: Memnuniyet ölçümü;

Yönetimi geliştirme;

Sistem iyileştirme

Hiyerarşi-Kontrol Kültürü

Oluşturma

İK’nin Rolü: İdari uzman

Araçlar: Süreçleri yeniden

yapılandırma

Amaçlar: Verimli altyapı

Yeterlilikler: Süreçlerin iyileştirilmesi;

Müşteri ilişkileri; Hizmet

ihtiyaçlarının değerlendirilmesi

Pazar-Rekabet Kültürü

Oluşturma

İK’nin Rolü: Stratejik iş ortağı

Araçlar: İK ile işletme stratejisini

dengeleme

Amaçlar: Nihai etkiler

Yeterlilikler: Genel işletme

becerileri; Stratejik analiz;

Stratejik liderlik

Adokrasi-Yaratıcı Kültürü

Oluşturma

İK’nin Rolü: Değişim elçisi

Araçlar: Dönüşümü kolaylaştırma

Amaçlar: Örgütsel yenilenme

Yeterlilikler: Sistem analizi;

Örgütsel değişim becerileri;

Danışma ve kolaylaştırma

İstikrar ve Kontrol
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yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu model, unsurların haritalanmasında kullanıl-

dığında, bu ifadelerin güçlü ve zayıf yönleri de sıklıkla ortaya çıkmaktadır.

Şekil 3.5’te dört tane çok bilinen şirketin misyon veya vizyon ifadesi kulla-

nılmaktadır. Dürüst olmak gerekirse bu ifadelerin tamamı güncel rehber belgeler 

değildir; ancak yine de geçtiğimiz yıllarda bu şirketlerde yol gösterici olarak kul-

lanılmışlardır. Bu ifadeler, şirketleri eleştirmek ya da övmek için değil, kurumlara 

 Rekabetçi Değerler Modeli’nin gelecek yönelimlerine ilişkin ifadelerinin uygunlu-

ğunu incelemede ne kadar yararlı olacağını göstermek için kullanılmaktadır.

Görüldüğü gibi  Whirlpool’un 10 yıldan uzun süre şirkete yol gösteren ifade-

si, özünde adokrasi-yaratıcı bölümünü hiç vurgulamamaktadır. Yenilikçilik, giri-

şimci düşünme ve risk alma Whirlpool’un değerleri arasında yer almamaktadır. 

Bunun yerine daha çok klan-işbirliği bölümünde (güven, saygı, açık iletişim ve 

bireysel gelişim), hiyerarşi-kontrol bölümünde (bütünlük, yüksek kalite, artan iyi-

leşme) ve pazar-rekabet bölümünde (müşteri odaklılık, kazanma, küresel zihniyet) 

kategorize edilen değerler vurgulanmaktadır. Whirlpool daha çok çamaşır maki-

nesi, buzdolabı, ocaklı fırın gibi büyük beyaz eşya üreticisi olduğu için böyle bir 

durumun oldukça normal olduğu varsayılabilir. Ne de olsa büyük ve hızlı tasarım

Şekil 3.5 Vizyon, Misyon veya Rehber İlkeler

Güvenin Gücü

Şirket, kişilerdir.

Bireye saygı

Serbest iletişim

Takım çalışması

Eğitim, büyüme, gelişim

Onurlu İşletme

Kalite Mihenk Taşıdır

Dünya Çapında Beceriler

Bütüncül işletme

Sürekli iyileştirme

Yüksek kalitede–yüksek

değerde ürünler

İşte uzmanlık

Müşteri Odak Noktasıdır

Kazanma Ruhu

Küresel Vatandaşlık

Diğer toplulukları destekle.

Farlılıklara saygı duy.

Whirlpool
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Şekil 3.5 Vizyon, Misyon veya Rehber İlkeler (Devamı)

İnsanlar
Katılım ve takım çalışması

Çalışanların katılımı yaşam tarzıdır.
Bayiiler ve tedarikçiler ortaktır.

Ürünler
Ürün ve hizmetlerde

sürekli iyileştirme
Kalite önceliklidir.
Sürekli iyileştirme

Bütünlük asla ihlal edilmez.

Çıkarlar
Müşteri ihtiyaçlarını karşıla.

Hissedarlar için makul
kâr oranları

Ford

Takım çalışması
Karşılıklı güven

İleri teknolojiler yaratmak
Bireysel yaratıcılığı geliştirmek

Yasaya saygı
Adalet

Bütün kültürlere saygı
Temiz, güvenli ürünler üretmek

Büyüme
İş ortakları yaratmak

Toyota
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Şekil 3.5 Vizyon, Misyon veya Rehber İlkeler (Devamı)

değişiklikleri bu ürün grubunun bir parçasını oluşturmamaktadır. Buna rağmen, 

Koreli LG gibi rakiplerde, dokunmatik ekranların buzdolaplarına yerleştirildiği ya 

da küçük evlerde kullanılmak üzere televizyon setlerinin mutfak aletlerine entegre 

edildiği “Dijital Gereçler” adlı birimler bulunmaktadır. Adokrasi-yaratıcı bölümü-

ne hiçbir vurgu yapmayan  Whirlpool bu sektörde geride kalma tehlikesi ile karşı 

karşıyadır.

 Ford Otomobil Şirketi’nin 1980’ler ve 1990’lardaki vizyonu ile Toyota’nın viz-

yon ifadelerinin karşılaştırması yapıldığında, on yıla yakın bir süre Ford’un ürün 

tasarımı liderliği, pazar payı ve kârlılığını kaybetmesinin nedenlerinden biri açık-

lanmaktadır. Buna karşılık Toyota aynı yıllarda ilerlemiştir. Ford, adokrasi-yaratıcı 

değerlerine çok az odaklanmış, böylece yenilikçilik ve yaratıcılığa, insanlardan, 

kaliteli ürünlerden ve kârdan daha az önem verilmiştir. Elbette her örgütün viz-

yon ifadesi dört bölümün hepsini de kapsamayabilir; ancak bu dönemdeki küresel 

otomobil piyasasının karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, Ford’un yeni 

Sıradışı İnsanlar Yetiştir

Açıklık

Paylaşılan vizyon

İnsanlara odaklanma

Dinamik Küresel Şirket

Heyecan Verici Ortam

21. Yüzyıl Şirketi

Dünyayı değiştirme tutkusu

Değişim elçisi

Vizyon

Öğrenme ve büyüme

Paradigma değişimleri

Daha iyi çalışma yöntemlerine yatırım

Deneyleyerek öğrenme

Her alanda yenilikçilik

Olağanüstü ürünler

Olağanüstü kolaylaştırıcı araçlar

Çeşitlilik ve esneklik

Yeni fikirlerle deneyleme

Teknoloji şirketi

Basitlik

Disiplin bizi serbest bırakır.

Kalite arzusu

Yüksek Pazar Kapitalizasyonu

Üst Düzey Müşteri Değeri

İstisnai Büyüme

Bağımsız bir şirket olarak kal.

Apple
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ürün geliştirme ve satış stratejilerinde rekabetçi yönünü kaybetmesi anlaşılır ol-

maktadır. 2006 yılında  Alan Mulally’nin CEO olarak göreve başlaması ile Ford’un 

vizyonu, rekabet edebilirliği ve yenilikçiliği önemli bir değişim yaşadı. Hatta Ford 

o kadar iyi bir performans gösterdi ki 2009 yılında devletten mali yardım almayan 

tek Amerikan otomobil firması oldu ve halen en etkili Amerikan otomobil firması 

olarak kabul edilmektedir.

Apple’ın, halihazırda kabul edilmiş olmasa da, on yıldan uzun süre uygu-

lamada kalan vizyon ifadesinin eşleştirilmesi de bu şirketin tüketici elektroniği, 

telefon ve bilgisayar sektörünün oldukça rekabetçi ortamında nasıl ilerlediğini 

açıklamaktadır. Apple’a ait her bir bölümdeki kavramı saymak bile Apple’ın kültü-

rünün ve vurgusunun altında nelerin yattığını anlamak için yeterlidir. Bu alanda 

yenilikçilik, rekabet avantajı sağlayan kilit bir unsur olduğunu kanıtlamıştır.

Zaman İçinde Kültür Değişimi

 Rekabetçi Değerler Modeli ile ilgili yapılan araştırmadan ortaya çıkan bir di-

ğer bulgu ise yeni veya küçük örgütlerin öngörülebilir bir örgüt kültürü değişimi 

desenine göre ilerleme gösterdikleridir (örnek için bkz. Quinn ve Cameron, 1983). 

Küçük bir işletme olarak başlayıp zamanla büyüyen bildiğiniz herhangi bir yeni 

örgütü düşünün ve aşağıda verilen tanım ve örneklemelerin kendi deneyiminiz ile 

eşleşip eşleşmediğini değerlendirin.

Örgütsel yaşam döngüsünün ilk aşamalarında, örgütlerde resmi bir yapının 

olmadığı ve girişimcilik ile nitelenen adokrasi-yaratıcı bölümü baskın olma eğili-

mindedir. Örgütler büyük oranda resmi politika ve yapılardan yoksundurlar. Sık-

lıkla tek bir güçlü ve vizyoner lider tarafından yönetilirler. Örgüt, zaman içinde 

geliştikçe bu yönelimi, aile duygusunun, aidiyet hissiyatının ve örgütle özdeşleş-

menin hakim olduğu klan-işbirliği kültürüyle değiştirir. Örgüt üyelerinin sosyal 

ve duygusal ihtiyaçlarının büyük bir bölümü örgüt tarafından karşılanır ve bir top-

luluk ve kişisel arkadaşlık duygusu vardır.

Ancak örgüt büyüdükçe sıklıkla potansiyel bir kriz ortaya çıkar. En sonunda 

örgüt, genişleyen sorumluluklarını kontrol edebilmek için yapı ve standart süreç-

lere önem verme ihtiyacı ile karşı karşıya kalır. Düzenlilik ve öngörülebilirlik ihti-

yacı nedeniyle hiyerarşi-kontrol kültürüne kayma başlar. Böyle bir yeniden yöne-

lim genellikle örgüt üyelerine, örgütün bir zamanlar kendisini niteleyen arkadaşlık 

ve kişisellik hissini kaybettiğini düşündürür ve kişisel tatmin azalır. Son olarak hi-

yerarşi-kontrol yönelimi, rekabetçiliğin, sonuç odaklılığın ve dış ilişkilerin önemli 

olduğu pazar-rekabet kültürü ile değiştirilir. Örgütün odak noktası kişiler üstülük 

ve örgüt içi resmi kontrolden müşteri odaklılık ve örgüt dışı rekabete kayar.



52 Örgüt Kültürü: Örgütsel Tanı ve Değişim

Elbette olgun ya da yüksek düzeyde etkili örgütlerin bu dört kültür türünün 

her birini ayrı ayrı temsil eden alt birim ya da bölümler açması gibi durumlar 

da söz konusu olabilir. Örneğin Ar-Ge adokratik-yaratıcı olurken muhasebenin 

hiyerarşi-kontrol kültürünü uyguladığı görülebilir. Ancak, yine de neredeyse her 

zaman bir veya daha fazla kültür tipi bir örgütte baskın olur.

Bu yaşam döngüsünün bir örneği Apple Bilgisayar Şirketi’nin gelişimi ile açık-

lanabilir.  Steven Jobs ve  Steven Wozniak ilk kişisel bilgisayarı 1976’da Jobs’ın aile-

sinin evinin garajında icat ettiler. Sonrasında kılavuzlara ve kurallara bağlı olma-

makla övünen, genç, dinamik ve bağımsız Kaliforniya gençleri tarafından kişisel 

bilgisayar üretmek üzere Apple Bilgisayar Şirketi kuruldu. Şirketin kültürü Şekil 

3.6’da profil 1 ile gösterilmektedir. Diğer birçok adokrasi-yaratıcı kültürde olduğu 

gibi tek bir girişimci, karizmatik lider hedef belirliyordu ve şirket hem esnek hem 

de serbest davranıyordu. Basın bu grubu “asiler ve çılgınlar” olarak tanımlamıştı.

Bu kültür profili ÖKDÖ’den üretilmiştir. Adokrasi-yaratıcı bölümündeki 

yüksek vurgu, klan-işbirliği bölümündeki ortalama puan ile, hiyerarşi-kontrol ve 

pazar-rekabet bölümlerindeki düşük puanlama profil 1’de görülen grafiği oluştur-

maktadır. Apple’ın kültüründe girişimci ve yenilikçi bir adokrasi-yaratıcı kültür 

hakimdir.

Şirketleşmenin ilk birkaç yılında Apple bu endüstride görülmüş en başarılı 

girişimlerden birine imza attı ve Macintosh Takımı adıyla bir “korsan” grup oluş-

turdu. Seçilmiş çalışanlardan oluşan bu takımın görevi insanların evlerinde kul-

lanmak üzere almak isteyecekleri bir bilgisayar geliştirmekti. O zamanlarda (1984) 

bilgisayarlar mühendis ve matematikçilerin sürgülü hesap cetvellerinin yerine ge-

çen büyük ve göz korkutucu donanımlardı ve bütün bir odayı kaplıyorlardı. Çok 

az kişi bunları kişisel ya da aile uygulamaları için kullanmayı düşünürdü. Ancak 

bu küçük Apple Bilgisayar korsanları grubu eğlenceli, ulaşılabilir ve “hepsi birara-

da” tarzında bir makine olan Macintosh bilgisayarı tasarlayıp geliştirdiler. Bu bil-

gisayar bir fare, ekran simgeleri (resimleri) ve daha önceden sadece bir bilgi işleme 

gereci olan bir şeyle gerçekten resim yapılmasını sağlayan bir yazılımı (MacPaint) 

birleştiren ilk örnek oldu. Takımın çabaları o kadar başarılı oldu ki (Apple’ın yap-

tığı diğer işler gibi) bütün örgüt bir takım kültürü benimsedi ve Şekil 3.6’da profil 

2’deki gibi birbirine oldukça bağlı bir klan gibi gözükmeye başladılar. Çalışanlar 

Apple logolu kıyafetler giymeye, araç tamponlarına Apple yapıştırmaları yapıştır-

maya ve sıcak bir şekilde “Apple ailesi”nden bahsetmeye başladılar.



Rekabetçi Değerler Modeli 53

Şekil 3.6 Apple Bilgisayar Şirketinin Yaşam Döngüsü, 1980-2000

Ancak şirketin büyük başarısı onu üçüncü tür bir kültüre sürükledi. Yüzbin-

lerce bilgisayarın satılması, dağıtım kanallarının dünya çapında genişlemesi ve 

oldukça rekabetçi bir dizi rakibin ( IBM, Compaq ve Wang gibi) ortaya çıkması 

ile birlikte serbest hareket eden klanda kontrol ve standart süreçlere gereksinim 

duyulmaya başlandı. Şirket politikalarına ve düzenlemelere ihtiyaç vardı. Diğer bir 

ifade ile bir hiyerarşi-kontrol anlayışının geliştirilmesi gerekti (Şekil 3.6’da profil 

3). Apple’ın CEO’su  Jobs adokrasi-yaratıcı ve klan-işbirliği kültürlerinin baskın ol-

duğu kültürlerde çok rahat edebilecek mükemmel bir yenilikçi ve takım lideriydi. 

Ancak bir verimlilik uzmanı ya da yönetici değildi ve bir hiyerarşiyi yönetmeye de 

Profil 1 Profil 2

Profil 3 Profil 4
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yatkın değildi. Bunun için, istikrar ve kontrole geçişi yönetmek üzere  PepsiCo’dan 

 John Scully işe alındı.

Tahmin edileceği üzere klan-işbirliği ve adokrasi-yaratıcı anlayışından hiye-

rarşiye geçiş örgütte o kadar büyük bir krize neden oldu ki şirketin kurucusu Jobs 

şirketten atıldı. Yeni bir kültürde yansıtılan yeni değer ve öncelikler dizisi  Jobs’ın 

anlayışının mevcut taleplerle uyumsuz kalmasına neden oldu. Temel değerleri 

terkederek ve ailevi duyguları kural ve politikalarla değiştirerek hiyerarşi-kontrol 

kültürüne yapılan böyle bir geçiş genellikle kaygı uyandırır; ancak Scully bir ve-

rimlilik ve pazarlama uzmanıydı ve Apple’ın büyümesi yeni bir kültürel yönelim 

yarattığı için onun becerileri değişen kültürle daha uyumluydu.

Apple, Scully’nin yönetiminde büyük ve olgun bir örgüt haline gelince Şekil 

3.6’da profil 4’te görüldüğü gibi dördüncü bir kültür değişimi yaşadı. Yaşamının 

başlarında genç asilerin, atik ve girişimci şirketi olmayı bırakıp, sıra dışı bir ve-

rimlilik örneği ve piyasa takipçisi oldu. Birçok örgütte bu profil norm haline ge-

lir; klan-işbirliği ve adokrasi-yaratıcı kültürü en aza indirgenir; hiyerarşi-kontrol 

ve pazar-rekabet kültürü önem kazanır. Bu nedenle birçok yönetim danışmanı ve 

liderlik gurusu, kurumlara daha dengeli örgütler olmalarını sağlamak için klan-iş-

birliği ve adokrasi-yaratıcı benzeri özellikleri yeniden kurma becerisini geliştir-

melerinde yardım etmek için büyük enerji harcamaktadır. Dört kültür türüne de 

eşit derecede önem verilmesi şart değildir. Ancak, örgütün rekabetçi ortamın ta-

leplerine göre anlayış değiştirme becerisini geliştirmesi gerekir.

Apple’ın yaşadığı performans sıkıntılarının bir nedeni, Şekil 3.6’nın alt iki bö-

lümdeki şirket kültürü türlerine sürekli vurgu yapılmasıydı. 1990’ların sonunda 

çok hızlı bir şekilde sürekli yenilenmeyi gerektiren bir sektörde yukarıdaki adok-

rasi-yaratıcı kültürüne geçiş yapmak yerine alt iki bölümdeki kültürlerin devamlı 

baskın kalması, 2000 yılında  Jobs’ın adokrasi-yaratıcı kültürünü yeniden başlat-

masına kadar Apple’ın şirket olarak performansında olumsuz etkilere sebep oldu.

Olgun Örgütlerde Kültür Değişimi

Kültür değişimi, daha az öngörülebilen bir desenle de olsa büyük ve olgun ör-

gütlerde de olur. Böyle örgütlerde, kültür değişiminin genellikle bilinçli bir şekilde 

yönetilmesi gerekir. Böyle yönetilen bir kültür değişimi örneği orta ölçekli bir fi-

nansal hizmetler şirketi olan  Meridian Bancorp’tur (sonunda Wachovia tarafından 

satın alınmıştır). Firma 5 milyar $’dan 15 milyar $’a büyürken şirket kültürü de 

yeni çevresel ve rekabetçi baskılara tepki olarak değişmiştir. Ancak, bu kültür de-

ğişiminin deseni yeni ve genç şirketlerdekine göre daha az standart sayılır.
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Bankacılık sektörü, ağırlıklı olarak oldukça geleneksel, düzenli ve kontrollü, 

sıkı bir şekilde bütünleşmiş, çoklu hiyerarşik kademeleri ve ahbap çavuş ilişkileri 

olan klan-işbirliği ve hiyerarşi-kontrol tipi örgütler olarak tanımlanabilecek ku-

rumlardır. Şekil 3.7’de bulunan profil 1 tipik bankacılık sektörünü göstermektedir. 

1980’lerin ortasında  Meridian Bancorp’un CEO’su ve üst yönetimi ÖKDÖ’yi ta-

mamlamıştır. Şekil 3.7’deki profil 2 ürettikleri kültür profilinin özetini, CEO’nun 

profili ile astlarının oluşturduklarını  karşılaştırarak vermektedir. Üst yönetim ta-

kımının bakış açılarının alt kesimlerle uyumlu olmadığı açıktır. Şirket bir ziraat

Şekil 3.7 Olgun Örgütlerde Kültür Değişimi

Profil 1 Profil 2

Profil 3 Profil 4

CEO

Üst yöneticiler
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bankası geleneğine uygun olarak klan-işbirliği tipi kültür ile kurulmuştur. Ancak 

Meridian’ın temel olarak satın alma ve birleşmelerle gerçekleşen büyümesi onu, 

daha rekabetçi bölgesel odaklı bir ortama sürüklemiştir. Başkan, örgütte halen 

geleneksel klan-işbirliği kültürünün baskın olduğunu düşünürken, üst yönetim 

takımı açıkça artan rekabetin baskısını hissetmektedir.

Beş yıl sonra sürekli genişleme ile birlikte şirketin kültürü daha rekabetçi ola-

cak ve farklılaşmış bir finansal hizmetler şirketinin ortaya çıkışını yansıtacak şe-

kilde önemli derecede değişmiştir. Üst yönetimin büyük bir bölümü değiştirilmiş 

ve Şekil 3.7’de profil 3’te görüldüğü gibi daha uyumlu bir bakış açısı geliştirilmiştir. 

Meridian adokrasi-yaratıcı kültürüne daha çok önem vermeye ve başkanın kültü-

rel bakış açısı astlarınınkini daha çok yansıtmaya başlamıştır.

Üst yönetimde yapılan ek değişiklikler, harcamaları azaltıp verimliliği artır-

mak üzere Wall Street’ten gelen baskılar ve rekabetin baskısı ile Meridian’ın kül-

türü tekrar değişim geçirmiştir. Şirket tutarlı klan-işbirliği tipi kültürün yanında, 

mantıksal hiyerarşi-kontrol tipi kültüre de değer vermeye devam etmiştir. Ancak 

birkaç yıl sonra üst yönetim yeniden ÖKDÖ’yü tamamladığında, örgüt değerle-

rinin ve bakış açılarının rekabetçilik ve sonuç üretme (pazar-rekabet kültürü) ile 

yeni ürün geliştirme ve yenilikçilik (adokrasi-yaratıcı kültürü) yönünde değiştiği 

ortaya çıkmıştır. Şekil 3.7’deki profil 4, bu kültür profilinin, birçok bankacılık ör-

gütünde görülen bankacılık kültürünün neredeyse aynısı olduğunu göstermekte-

dir. Aynı zamanda üst yönetim takımının kurumun kültür değişimini bilinçli bir 

şekilde yönetirken uyumlu değerler, tanımlar ve bakış açıları dizisi geliştirdiklerini 

ortaya koymaktadır.

Özet

Rekabetçi Değerler Modeli’nin gelişimi ve örgütlerin farklı boyutlarında uy-

gulanabilirliği ayrıntılı bir şekilde açıklanmştır. Burada amaç, yönetsel ve örgütsel 

davranışın çeşitli boyutlarının uyumunu organize etmede ve vurgulamada mode-

lin ne kadar kapsayıcı olduğunu göstermektir. Yapılan araştırmalar, örgütün bas-

kın kültürü ile liderlik stilleri, yönetim rolleri,  insan kaynakları yönetimi, kalite 

yönetimi ve etkililik kriterleri arasındaki eşleşmelerin, uyumsuzluklara kıyasla 

daha üst düzey performans gösterilmesine katkıda bulunduğuna işaret etmekte-

dir. Elbette uyumsuzluklar da sistemde yeterince rahatsızlık yaratıp değişimi mo-

tive edebilir ve böylece kısa süreliğine de olsa yararlı bir amaca hizmet edebilirler. 

Ancak çoğunlukla bu farklı unsurlar arasındaki uyum, örgütlerde yüksek perfor-

mans için bir ön şarttır ve burada sunulan kültür değişimini kolaylaştırdığı gibi 

örgütsel etkililiği artırmada faydalı bir rehberdir.
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Notlar

1. Kitabın yazarlarının meslektaşlarından birisi olan  Dan Denison da kül-

türün ölçülmesi için oldukça sıklıkla kullanılan bir araç geliştirmiştir ve 

aynı zamanda  Rekabetçi Değerler Modeli’ni (90 derece döndürülmüş 

ve yeniden adlandırılmış olarak) kültür ölçme öğelerini organize etmek 

için kullanmıştır.

2. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde çalışan ve örgüt biliminin örgüt 

kültürü alanında en iyi araştırmacılardan birisi olan  John Van Maanen 

“Okurları sadece ve sadece dört kültür türünün örgütlerin muhteşem 

dünyasını temsil ettiği varsayımı ile baş başa bırakmak büyük bir hatadır. 

İnsan neredeyse antropolojik atalarımızın mezarlarında ters döndüğünü 

duymaktadır.” diyerek yerinde bir tespitte bulunmuştur. Açık bir şekilde 

belirtilmelidir ki bu teorik model örgüt kültürü türlerini organize etmek 

için geliştirilmiş olmakla birlikte kültür olgusunu bütünüyle kapsama 

iddiasında değildir. Aynı şekilde örgüt düzeyi dışında bütün düzeylerde-

ki kültürlere (örneğin, ulusal kültürlere) eşit şekilde uygulanamaz. Bu-

nun yerine, model, örgütlere, örgüt kültüründe değişim ve iyileştirmeyi 

destekleyen kilit unsurları tartışma ve yorumlama imkânı sunmaktadır. 

Kültürlerini değiştirme ihtiyacı ile karşı karşıya olan çoğu örgütün temel 

sorunu, bu tartışmayı başlatmaya yardımcı olacak bir dilin varolmaması, 

herhangi bir kilit unsur veya boyutun tanımlanmamış olması veya ortak 

bir bakış açısının bulunmamasıdır. Değişimin ortaya çıkmama sebebi, 

neyle ilgili konuşulacağının ve neye odaklanılacağının bilinmesinin zor 

olmasıdır. Eski deneyimlere dayanarak, bu model kültürel değişim sü-

recini destekleyecek, sezgisel olarak albenili ve kolay yorumlanabilir bir 

yol sağlamaktadır.

3.  Oliver Williamson, bu katkılarından dolayı ekonomi alanında Nobel 

Ödülü’nü kazanmıştır.
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4

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ PROFİLİ 
OLUŞTURMAK

Kariyerinin sonlarına yaklaştığında ünlü istatistikçi  John W. Tukey,  Açımla-

yıcı Veri Analizi (Exploratory Data Analysis) (1977) kitabını yazmıştır. Bu kitabın 

ilginç yönü, sayılar kümesinin anlamlı farklılıklarını ölçmek amacıyla çok sıklıkla 

kullanılan istatiksel testleri geliştiren Tukey’nin, sezgi ve anlayışın istatiksel testle-

re veri sunarak değil, verilerin resmini çizerek oluşturduğu görselleri tartışması-

dır. Tukey, sayıları yorumlamanın en etkili yolunun onların resimlerini çizmek ve 

grafiğini çıkarmak olduğunu iddia etmiştir. Verileri resmetmek, insanlara sayıla-

rın matematiksel ifadelerden daha da öte anlamlarına dair fikirler verir. Bu sayede, 

resimleri analiz ederek, sadece sayısal analizlerin sonuçlarına bakmaktansa daha 

çok ilişki görmek, daha fazla kıyaslama yapmak ve daha ilginç modelleri tanımla-

mak mümkündür.

Örgüt kültürü ile ilgili veriler de Tukey’nin verilerine benzer olduğundan, 

sizlere örgüt kültürünün verileri resimlenerek anlatılmaya çalışılacaktır. Bu bölü-

mün amacı, sizlere resimler olmadan çok da net olmayan örgütünüzün kültürel 

özelliklerini öne çıkaracak kültür profillerini çizmek için yardımcı olmaktır.

Profil Oluşturmak

Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeği (ÖKDÖ), bir örgütün onun kültürünü 

yansıtan temel özelliklerine odaklanmaktadır. İkinci Bölüm’deki bu temel özel-

liklere dair yapılan derecelendirmeler, örgütte baskın olan kültür tiplerinin bir 

tasvirini ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle, altı maddeye verilen cevaplar, ör-

gütün genel kültür tipini tanımlayan kültürel yönlerini vurgulamasına yardımcı 

olmaktadır. Kendi örgüt kültürü profilinizi oluşturmak için İkinci Bölüm’de Şekil 

2.2’de hesapladığınız puanları kullanınız. Yani, her bir alternatif (A, B, C ve D) için 

‘Mevcut Durum’ ve ‘Hedefl enen’ sütunları için ortalama bir puan hesaplanacaktır. 
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Bir örgüt kültürü profili oluşturmak için aşağıdaki üç adımı takip edebilirsi-

niz:

1. İlk olarak, ‘Mevcut Durum’ sütunundaki numaraları düşününüz. Şekil 

4.1’deki örgüt kültürü profilindeki her bir alternatif (A, B, C ve D) için 

ortalama puanları taslağın üzerindeki yerlere yerleştiriniz. A gözeneği 

klan-işbirliği kültürünü temsil etmektedir. Bu numarayı formdaki sol 

üst gözenek dilimine sağ alttan sol üste doğru yerleştiriniz. B gözeneği 

adokrasi-yaratıcı kültürü temsil etmektedir. Bu numarayı formdaki sağ 

üst gözenek dilimine sol alttan sağ üste doğru yerleştiriniz. C gözeneği 

pazar-rekabet kültürünü temsil etmektedir. Bu numarayı formdaki sağ 

alt gözenek dilimine sağ üstten sol alta doğru yerleştiriniz. D gözeneği 

hiyerarşi-kontrol kültürünü temsil etmektedir. Bu numarayı formdaki 

sol üstten sağ alta doğru yerleştiriniz.

2. Dört tarafl ı bir şekil oluşturmak için her bir gözenekteki noktaları bir-

leştiriniz. Uçurtmaya benzer bir şekil elde etmiş olacaksınız. Bu profil 

örgütünüzün kültürünün resmini mevcut haliyle çizmektedir. Böyle bir 

resim, durumu teşhis etmek için İkinci Bölüm’de oluşturulan sayılar kü-

mesinden daha kullanışlıdır çünkü kültürünüzü somut bir şekilde gör-

menizi sağlar. Örgütünüzün sahip olduğu kültür özelliklerinin güçlü ve 

zayıf yönlerini görebilirsiniz. 

3. Şimdi, aynı formda ‘Hedefl enen’ sütununa puanları yerleştiriniz. Bu kez, 

noktaları birleştirirken noktalı çizgi (veya farklı bir renk) kullanınız, 

böylece örgütün sahip olduğu kültür ile hedefl enen kültür arasındaki 

farkı görmüş olursunuz. Her iki taslağı aynı formda oluşturmak sizin 

mevcut kültürün kapsamını hedefl enen kültürle kıyaslamanızı ve kültü-

rel değişim için sıradaki adımı tanımlamanızı sağlar.
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Şekil 4.1 Örgüt Kültürü Profili

İşbirliği Kültürü (Klan)

İnsanların kendilerinden pek çok şeyi 

paylaştığı, çalışmak için çok dostane bir 

yerdir. Geniş bir aileye benzer. Liderler 

ya da örgütün başındaki kişi, mentor 

olarak görülür; hatta bazen anne-ba-

ba figürü olarak bile görülebilir. Örgüt, 

sadakat ve gelenek sayesinde bir arada 

tutulur. Bağlılık yüksektir. Örgüt, in-

san kaynakları gelişimine, tutarlılık ve 

değerlere büyük önem verilir. Başarı, 

müşteriye duyarlılık ve insanlara ilgi ola-

rak tanımlanır. Örgüt, takım çalışması-

na, katılıma ve mutabakata önem verir.

Yaratıcı Kültür (Adokrasi)

Çalışmak için dinamik, girişimci ve 

yaratıcı bir yerdir. İnsanlar kendileri-

ni tehlikeye atıp riske girerler. Liderler 

yenilikçi ve risk alıcı olarak görülürler. 

Örgütü bir arada tutan şey denemeye 

bağlılık ve yeniliktir. Önemli olan en 

ileri noktada olmaktır. Örgüt, uzun va-

dede gelişme ve yeni kaynaklar edin-

meye önem verir. Başarı, yeni ve eşsiz 

ürün ve hizmetler edinmek anlamına 

gelmektedir. Ürün veya hizmet lideri 

olmak önemlidir. Örgüt, bireysel giri-

şimciliği ve özgürlüğü teşvik etmektedir.

Hiyerarşi Kültürü (Kontrol)

Çalışmak için fazla biçimlendirilmiş ve 

yapılandırılmış bir yerdir. İnsanların ne 

yapacağını prosedürler belirler. Liderler, 

liyakat odaklı, idareci ve iyi koordinatör 

olmalarıyla övünürler. Sorunsuz işleyen 

kurumların devamlılığını sağlamak çok 

önemlidir. Resmi kurallar ve politikalar 

örgütü bir arada tutar. Uzun vadede istik-

rarlı, etkili ve kolay uygulamalar üzerin-

de durulur. Başarı; güvenli teslimat, kolay 

programlama ve düşük maliyet açısından 

tanımlanır. Çalışanların yönetiminde, iş 

güvencesi ve öngörülebilirlik esas alınır.

Rekabet Kültürü (Pazar)

Sonuç odaklı bir örgüttür. Temel endişe 

işin yapılıp yapılmadığıdır. İnsanlar re-

kabetçi ve amaç odaklıdır. Liderler, sıkı, 

üretici ve yarışçıdırlar. Sert ve talepkâr-

dırlar. Örgütü bir arada tutan, kazan-

maya olan vurgudur. Ün ve başarı temel 

endişeleridir. Uzun vadede, rekabetçi ey-

lemler ve ölçülebilir hedef ve amaçların 

başarılmasına odaklanılır. Başarı, pazar 

payı ve etki olarak tanımlanır. Rekabetçi 

ücretlendirme ve pazar liderliği önemli-

dir. Örgütlenme sıkı rekabete dayalıdır.
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Şekil 4.1 Örgüt Kültürü Profili (Devamı)

İşbirliği Kültürü (Klan)

Esneklik, insanları önemseme ve
müşterilere duyarlılık ile birlikte 
örgüt içine odaklanan bir örgüt. 

Yaratıcı Kültür (Adokrasi)

Yüksek esneklik ve bireysellik ile
birlikte örgüt dışına odaklanan bir
örgüt.

Esneklik ve Hoşgörü
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Hiyerarşi Kültür (Kontrol)

İstikrar ve kontrol ihtiyacı ile birlikte 
örgüt içine odaklanan bir örgüt.

Pazar Kültürü (Rekabet)

Rekabet ve hızlı karar verme
vurgusu ile birlikte örgüt dışına
odaklanan bir örgüt.
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Şekil 4.1, bütünüyle örgütünüzün mevcut ve hedefl enen kültürünü yansıt-

maktadır. Bu, örgütün kültürünü yansıtan ayrı ayrı her bir gözenek örgütsel özel-

liğin bir kombinasyonudur.

Aynı zamanda, ÖKDÖ’deki maddelerde yer alan kültür özelliklerinin veya 

her bir sorunun puanlarının taslağını çıkarmak bilgilendirici olabilir. Böylece, her 

bir kültür özelliğinin aynı hakim kültür tipini ne kadar yansıttığını (yani, kültü-

rel taslağınızdaki öğelerin ne derece tutarlı olduğunu) belirlemek kolay olur. Aynı 

zamanda, her bir boyutta, mevcut kültürün hedefl enen kültürle ne kadar uyumlu 

olduğu da belirlenebilir.

Şekil 4.2 altı soruyu ayrı ayrı tasarlamaya yardımcı olmaktadır. Şekil 4.2’yi 

kullanırken aşağıdaki adımları takip ediniz:

1. İkinci bölümdeki, ÖKDÖ’deki ‘Mevcut Durum’ sütunundaki puanlama-

lara tekrar bakınız. Aynı isimle, formdaki madde 1’in (Örgüt Özellikleri) 

puanlarını şekil üzerinde işaretleyiniz. Aynı şekilde, madde 2’nin (Örgüt 

Liderliği) puanlarını şekil üzerinde işaretleyiniz. Aynı şeyi şekil 4.2’deki 

uygun formda altı madde için de tekrarlayınız. Düz çizgi ile bütün nok-

taları birleştiriniz böylece her bir form için uçurtmaya benzer bir şekil 

elde edeceksiniz.

2. Şimdi, ‘Hedefl enen’ sütunundaki puanlamalara tekrar bakın. Şekil 

4.2’deki uygun formlara bu puanlamaları yerleştiriniz. ‘Mevcut Durum’ 

puanlamalarından ayırt edebilmek için noktalı çizgi (veya renkli) ile 

noktaları birleştiriniz.

Tasvir edici altı örgüt kültürü profilinin örnekleri Şekil 4.3’te sunulmaktadır. 

Bu şemalar stereotip veya ideal olan değildir, sadece altı rastgele seçilen ve birbi-

rinden bazı farklılıklar gösteren örgüt kültürüne sahip örgütü temsil etmektedir. 

Bu altı örnek, örgütlerde pek çok çeşit örgüt kültürü tipi olabileceğini resmetmek 

için sunulmaktadır. Bu profiller aynı zamanda, standart en iyi veya doğru kül-

tür diye bir şey olmadığını göstermektedir. Bu örgütlerin her biri oldukça yüksek 

başarıya sahiptir, ancak her biri kendi koşullarına uygun olan eşsiz bir kültüre 

sahiptir. 
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Şekil 4.2 ÖKDÖ’deki Maddelerin Profilleri

Klan-işbirliği Adokrasi-yaratıcı Klan-işbirliği Adokrasi-yaratıcı

Klan-işbirliği Adokrasi-yaratıcı Klan-işbirliği Adokrasi-yaratıcı

Klan-işbirliği Adokrasi-yaratıcı Klan-işbirliği Adokrasi-yaratıcı

Hiyerarşi-kontrol Pazar-rekabet Hiyerarşi-kontrol Pazar-rekabet

1. Örgüt Özellikleri 2. Örgüt Lideri

Hiyerarşi-kontrol Pazar-rekabet Hiyerarşi-kontrol Pazar-rekabet

3. İşgörenlerin Yönetimi 4. Örgütsel Bağ

Hiyerarşi-kontrol Pazar-rekabet Hiyerarşi-kontrol Pazar-rekabet

5. Stratejik Önem 6. Başarı Krtiterleri
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Şekil 4.3 Altı Örgütün Kültür Profilleri

Yüksek Teknoloji Üreticisi Hızla Büyüyen Bancorp

Standart Parça Üreticileri Çok Kültürlü Üretici

Amerika Hükümeti Bilgi Sistemleri Şirketi
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Yüksek-teknoloji üreticisinde, ölçüm aletlerini yapan, adokrasi-yaratıcı bo-

yutu baskındır. Bu kültürün sürdürülebilirliği, yeni ürün ve hizmetleri sürekli 

değişen çevreye karşı, hızlı ve sürekli yenileştirmesine bağlıdır. Hızla büyüyen 

Bancorp Şirketi, Meridian örneğindeki gibi kültürünün profilin sağ tarafına 

(adokrasi-yaratıcı ve pazar-rekabet) yoğunlaşmasıyla diğerlerinden farklılaşmak-

tadır. Çoğu banka, bu profile benzer nitelik taşımaktadır. Standardt parça üretici-

sinde ise hiyerarşi-kontrol kültürü hakimdir. Bu şirket, yıllık milyonlarca standart 

parçalar üretir ve onları otomobil ve havacılık şirketlerine dağıtır. Elliden fazla 

ülkede üretim ve dağıtım yapan çokuluslu üretici, açıkça, alttaki iki kültür tipini 

(pazar-rekabet ve hiyerarşi-kontrol) barındırır. En az on iki ülkede merkezi bu-

lunan büyük üreticilerin hakim olduğu bu sektör, oldukça rekabetçi bir özellik 

gösterir. Amerika Federal Hükümeti’ne bakıldığında etkili, stabil ve kontrollü bir 

sisteme sahip olan ve hiyerarşi-kontrol gözeneğine yakın olan bir stereotipe daha 

uygun olduğu görülmektedir. Burada şaşırtıcı bir şey yoktur.

Bilgi sistemleri şirketi, adokrasi-yaratıcı kültürde sıfıra yakın bir puana sahip 

olduğu görülen birkaç örgütten biridir. Ayrıca, bu şirket yenilik geliştirme ve yeni 

ürünlerin geliştirilmesinde ana kuruluşu güdülemede yardımcı olacak daha bü-

yük başka bir şirket tarafından satın alınmıştır. Tahminen, birleşmeden sonra ilk 

birkaç ayda büyük oranda çatışma, rahatsızlık ve hayal kırıklığı meydana gelmiştir 

çünkü bu şirketin kültürü, ana şirketin beklentileri ile oldukça uyumsuzdu. Bu 

şirketin, ÖKDÖ’yü kullanarak kültür tipini belirlemesi, kültür uyumsuzluğu ve 

uyuşmayan beklentiler gibi problemlerin bazılarının çözümüne yardımcı olmuş-

tur, bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan bir kültür değişimi sürecinin tetiklenmesine 

de katkıda bulunmuştur.

Kültür Profillerini Yorumlama

Örgütünüzün kültür profilini oluşturmanın temel amacı, ne tür bir kültür 

değişiminin uygun olduğunu ve kültürün hangi yollarla en optimal şekilde değiş-

tirilebileceğini tanımlamanıza yardımcı olmaktır. Kültür profili ile ilgili sihirli bir 

durum söz konusu değildir ve bu bir kültür değişimi için hazırlık yapma sürecidir. 

Örgüt kültürünün açıklanması veya tanımlanması zor olduğu için (kültür değişi-

mi ile uğraşmaya çalışmak dışında), kültürün anlaşılabilir bir resmini oluşturmak, 

sistematik olarak değişimi tutarlı, uyumlu ve uzlaşmalı bir yolla uygulamayı ko-

laylaştırır.

Altı kültür özelliğinin her birinin profilinin yanı sıra, bütünüyle kültür pro-

filinin resmini çizdikten sonra pek çok farklı bakış açısından bu profiller yorum-

lanabilir. Asgari altı kıyaslama standardı mevcuttur: (1) örgütünüzde hakim olan 
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kültür tipi, (2) mevcut ve hedefl enen kültür arasındaki uyuşmazlık, (3) örgütünüz-

de hakim olan kültür tipinin gücü, (4) örgütünüzdeki farklı bireyler tarafından ve 

farklı özelliklerde üretilen kültür profillerinin uyumu, (5) örgütünüzün kültürü-

nün, yaklaşık 1000 örgüt ve 14000 yöneticiden elde edilen kültür profilleri ile kı-

yaslanması ve (6) bu kültür ölçeği ile yirmi yıllık bir çalışmada fark edilen eğilimler.

Tip

Bütün kültür şemanızı Örgüt Kültürü Profili’ne (Şekil 4.1) aktarın. Puanla-

rın en yüksek olduğu gözenek, örgütünüzde hangi kültür eğiliminin daha fazla 

olduğunu gösterir. Aynı zamanda, örgütte ağır basan değerler, tarzlar ve temel 

varsayımları tanımlar. Örgütünüzün kültür tipini bilmenin bir avantajı, örgüt ba-

şarısının örgütünüzün kültürünün rakip çevrenin talepleri ile ne derece uyuştu-

ğuna bağlı olmasıdır. Oldukça rekabetçi ve agresif bir iş çevresi içinde güçlü bir 

klan-işbirliği kültürüne ve zayıf bir pazar-rekabet kültürüne sahip olan bir örgüt 

için kültür ve çevre arasındaki uyuşmazlıktan dolayı hayatta kalmak zor olabilir. 

Örgüt kültürü, çevrenin talepleri ile uyumlu olmalıdır.

Güçlü kültürü sayesinde bir krizle başa çıkan bir örgüt örneği,  Powley ve Ca-

meron tarafından 2006’da rapor edilmiştir. Bu çalışma, güçlü bir klan-işbirliği kül-

türüne sahip bir örgütü anlatmaktadır. Örgütün ününü, güvenliğini ve etkililiğini 

tehdit eden kötü bir durumla karşılaşıldığında örgüt, baskın kültür tipinin özel-

liklerinden faydalanarak hızlı bir yükselişi başarabilmiştir. Örgütsel gelişmenin 

anahtarını, klan-işbirliği kültürünün şu özelliklerinde bulmuşlardır: örgüt üyeleri-

nin refahını güçlendirmek, işbirliğini geliştirmek, aile-tipi değerleri güçlendirmek 

ve insanları bir araya getiren seremoni ve ritüelleri başlatmak.

Ek olarak, örgütünüzde uzun vadede kendi geleceğinizi düşünürseniz, bu 

kültür profili en çok değer verilen liderlik özelliklerini, kabul edilen davranışları 

ve en değerli yönetim yeterliklerini tanımlamada yararlı olacaktır. Bu kültürün 

kendi iş çevreniz için uygun olup olmadığına karar vermenin yanı sıra, kendi uzun 

vadeli amaçlarınız, yetenek ve eğilimleriniz ile kültürün ne derece uyumlu oldu-

ğunu belirlemek de isteyebilirsiniz.

Uyuşmazlıklar

Diğer önemli bir bilgi kaynağı ise mevcut örgüt kültürünüz ile hedefl enen 

kültür arasındaki uyuşmazlıklardır. Şekil 4.1 ve 4.2’deki profillerde mevcut örgüt 

kültürü ile hedefl enen arasındaki en büyük uyuşmazlık alanlarını belirleyerek, 

bir değişim haritası çıkarabilirsiniz. Mevcut durum ile hedefl enen arasındaki en 
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büyük farklılıklara bakınız. Özellikle on puandan fazla farklılıklara duyarlı olu-

nuz. ÖKDÖ, göreceli değerlendirme ölçeğini kullandığı için puanlardaki istatiksel 

olarak anlamlı farklılıklar hesaplanamaz. Ancak, örgütlerle ilgili deneyimler so-

nucu, ‘Mevcut Durum’ ile ‘Hedefl enen’ kültür profili arasındaki beş ile on puan 

arasındaki farklılıklar genellikle önemli bir kültür değişimi çabası gerektiğini 

göstermektedir. Bazı gözeneklerde ‘Mevcut Durum’ ile ‘Hedefl enen’ kültür profili 

arasında on beş ile yirmi puan farklılığın olduğu, sağlık hizmetleri gibi örgütlerle 

karşılaşılmıştır. Kültür profili analizi sonrasında, bu sağlık kurumu sistemi büyük 

bir kültür değişimi süreci başlatmıştır. Yüzlerce kurmay subay tarafından puan-

landığı şekliyle, ABD Ordusu’nun kültüründe mevcut durum ile hedefl enen örgüt 

kültürü arasında sadece birkaç puanlık fark görülmüştür. Buna rağmen, Ordu’da 

birkaç puanlık fark önem arz ettiğinden dolayı, yıllardır bu askeri kuruluşta temel 

bir kültürü değişim girişimi sürdürülmektedir. ABD Ordusu temel bir kültürel 

dönüşüm ihtiyacı içinde değildir, ancak kurmay subayların bakış açılarına göre 

belli bir miktarda kültürel değişim gelecekte Amerikan güvenliğinin karşılaşması 

muhtemel zorlukların üstesinden gelmek için gereklidir.

Beşinci Bölüm’de, sistematik olarak farklılıklardan doğan boşlukları kapat-

mak için neyin artırılması veya azaltılması gerektiğini ya da neyin aynı kalması 

gerektiğini tanımlamanız için destek verilecektir. Elbette, baskın olmasalar dahi, 

örgütünüzün kimliğini oluşturan kültürel özellikleri, terk etmek istemeyeceksiniz-

dir. Sonuç olarak, gündeminizde değişimi başlatmak varsa, farklılaşmaya dair elde 

edilen veriler, kültür profilinden elde ettiğiniz tüm verilerin en güçlüsüdür.

Güç

Kültürünüzün gücü, her bir kültür tipine verdiğiniz puanlarla belirlenir. Puan 

ne kadar yüksekse, o kültür o kadar güçlü ve baskındır. Araştırmalar, birlik olma-

nın ve ortak görüşün gerektiği çevrelerde güçlü kültürlerin eşit çaba dağılımı, net 

bir odak ve daha yüksek performansla ilişkili olduğunu açığa çıkarmıştır. Örneğin; 

 IBM,  Procter & Gamble,  Johnson & Johnson ve Apple güçlü kültürlere sahiptirler.

Örgütünüzün, dengeli veya eklektik bir kültürün aksine güçlü, dominant 

bir kültüre ne derece ihtiyacı olduğu, örgütün mevcut durumu ile ilgilidir. Örgü-

tünüzün karşılaştığı zorluklar bunun bir belirleyicisidir. Örneğin; bazı örgütler, 

sürdürülebilirlikleri için esnekliğin, yenilikçiliğin, yaratıcılığın ve girişimciliğin 

gerektiği durumlarla karşılaşır. Standardize etme ve kontrol, başarılı performansı 

belirlemede daha az etkilidir. Güçlü bir adokrasi-yaratıcı kültür, başarı için en uy-

gun olan kültür tipi olabilir. Bunun bir örneği, bilgisayarlardaki entegre devreleri 

yapan, başarısını sahip olduğu kültüre borçlu olan  Intel’dir. 
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Bazı örgütler, dört kültür tipinden her birine eşit önemin verildiği daha den-

geli bir kültüre ihtiyaç duyabilirler. Böyle bir örgütte, tek kültür tipi hakim olmaz. 

Üstün dizaynıyla dünya önderliğini yapan, aynı zamanda dünyanın en çok satan 

arabalarından Camry’yi üreten Toyota, üretim sistemi (oldukça gelişmiş bir hi-

yerarşi-kontrol kültürü), acımasızlığı, oldukça başarılı rekabetçi stratejisi ve pa-

zar gücü (pazar-rekabet kültürü), tutarlık ve çalışanlar arasındaki yüksek sada-

kat (klan-işbirliği kültürü) ve çok yenilikçi üretim dizaynı ve teknolojik atılımlar 

(adokrasi-yaratıcı kültür) ile ünlüdür. Kültür boyutlarından hiçbiri bu örgütte 

baskın değildir. Burada, örgütler için tek tip hedefl enen bir kültür tipi olmadığını 

görmek önemlidir. Her örgüt, çevresinde başarılı olmak için gerekli kültür gücü 

derecesini kendine göre belirlemelidir. 

Uygunluk (Örtüşme)

Kültürel örtüşme, bir örgütün çeşitli kültürel özelliklerinin sıralanması an-

lamına gelmektedir. Yani, aynı kültür tipleri bir örgütün farklı bölümlerinde öne 

çıkar. Örneğin, uyumlu bir kültürde, strateji, liderlik tipi, ödüllendirme sistemi, 

yönetim yaklaşımı ve baskın özelliklerin hepsi aynı kültür tipinin özelliklerini ön 

plana çıkarır. Böyle bir örgütte, Şekil 4.2’deki her bir bölüm birbirine benzer. Bu-

nun aksine, uyuşmayan bir kültüre sahip olan bir örgüt, Şekil 4.2’deki şekillerden 

çok farklılaşır. Her bir özellik farklı kültür tiplerini ortaya çıkarırken herhangi bir 

benzerlik modeli ortaya çıkarmayabilir. 

Bu araştırma ve diğer başka araştırmalar, uyumlu kültürlerin başarı için bir 

önkoşul olmamasına rağmen, uyumsuz kültürlerden daha çok yüksek perfor-

manslı örgütler ortaya çıkardığını göstermiştir. Örgütün tüm niteliklerini açık-

lamak, aynı değerler üzerine odaklamak ve aynı varsayımları paylaşmak, etkili 

performansa engel olabilecek birçok karışıklığı, anlaşmazlığı ve engelleri ortadan 

kaldırır.

Örgütlerde kültürel uyuşmazlığın olması, genellikle değişime ihtiyaç oldu-

ğuna dair bir farkındalığı tetikler. Örgütte, örgütsel davranışlar ile benimsenen 

değerler uyuşmadığında, yeterince huzursuzluk yaratır ve örgüt üyeleri sık sık 

ayrımcılıktan, riyakarlıktan, entegrasyon eksikliğinden ve rahatsızlıktan şikayet 

ederler. Elbette, riyakârlık her zaman kültürel uyuşmazlığın sonucu değildir; an-

cak genellikle bir kültürde uyuşmazlık olduğunun temel belirtilerinden biridir. 

Diğer bir deyişle, kültürel uyuşmazlık, örgüt içerisinde, genellikle bakış açılarında, 

hedefl erde ve stratejilerde farklılaşmaya neden olmaktadır. Bunlar, örgüt üyeleri-

nin motivasyonunu ve enerjisini azaltmaktadır.
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Geçici uyuşmazlık, örgütün rahatsızlık verici özelliklerini ve işlevselliğini yi-

tirmiş, kabul görmeyen kültür özelliklerini açığa çıkarması bakımından önem-

lidir. Kültürel değişim için artan motivasyon, istenen bir sonuç olabilir. Ancak, 

uzun vadede uyuşmazlık, örgütün yüksek düzeyde etkili performans yeteneğinin 

önüne geçebilir. 

Kültürel uyuşma düşünüldüğünde, değerlendirme birimlerine duyarlı olmak 

önemlidir. Örneğin, eğer örgütün farklı birimlerinden bireyler, kendi alt birimle-

rini değerlendiriyorsa, farklı birimlerde çok farklı kültür profilleri ortaya çıkabilir. 

Bu, örgütün uyumlu bir kültüre sahip olmadığı anlamına gelmemektedir. Örne-

ğin, dünyanın en büyük araştırmaya dayalı ilaç şirketi  Pfizer’daki tüketici ürünleri 

birimi, ilaç geliştirme biriminden farklı bir kültür profiline sahiptir. Profiller aynı 

görünmemektedirler. Ancak, diğer bir ilaç şirketi  Boehringer Ingelheim ile kıyas-

landığında, her iki birimin de Pfizer kültürünün birer parçası olduğu açıktır. Pzi-

fer kültürü, Boehringer Ingelheim’ın kültüründen oldukça farklıdır ve bu şirket-

lerin kültürlerinin uyumu, onların genel kültürel nitelikleri ile ilişkilendirilebilir.

Genel olarak, kültürel uyum ve bu uyumun yüksek performans ile ilişkilen-

dirilmesinin, bu geniş ve karmaşık kurumların tüm performansından ziyade alt 

birimlerin performansına bağlanması daha olasıdır. Ortak veya paylaşılan kültürel 

özellikleri ortaya çıkarabilir olmasına rağmen, böyle durumlarda örgütün bir bü-

tün olarak aldığı puanlar, alt birimlerin puanlanması kadar açık olmayabilir.

Bu nedenlerle, örgütünüzün kültürünü yorumlarken, Şekil 4.2’deki her bir 

şemayı inceleyiniz. Her bir şemanın şekli ne derecede aynıdır? Çoğunlukta olan 

kültür tiplerindeki farklılaşmalara bakınız. Şemalardan biri çapraz kültürü, yani 

kendine zıt olan bir kültür tipini vurgulamakta mıdır? Bu türden farklılaşmalarda, 

komşu gözeneklerin baskın olmasından daha fazla uyumsuzluk söz konusu ola-

bilir. On puandan fazla farklılaşmanın olduğu durumlara bakınız. Farklılaşmalar 

olduğunda, bunlar odak eksikliğinin, kültürün yanıtlayıcılar için net olmadığının 

veya çevrenin karmaşıklığının, örgütün farklı alanlarında çoklu alanları ihtiyacı 

doğurduğunun göstergesi olabilir.

Karşılaştırmalar 

Bu araştırmada, yaklaşık 10,000 örgütü temsil eden 100,000’den fazla kişiye 

anket uygulanmıştır. Örgütünüzün kültürünü kıyaslarken dikkat etmeniz gereken 

en önemli standart, onu ortalama bir örgütle veya aynı iş kolundaki başka bir ör-

gütle kıyaslamamanızdır. Şekil 4.4, veri tabanındaki örgütlerin ortalamasını gös-

teren bir kültür profili çizelgesidir. Tabii ki bütünüyle ortalama bir profil oluştur-
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mak, bazı örgütlerdeki varyansları ve ayrıntıları ortadan kaldırabilir, böylece bu 

bütüncül profil sizin kendi örgütünüze faydalı olmayabilir. Genel olarak örgütlerin

Şekil 4.4 Binden Fazla Örgütün Ortalama Kültür Taslağı

alttaki gözeneklere, üsttekilerden daha fazla önem verdiğini fark edeceksiniz. 

Adokrasi-yaratıcı kültür boyutu en az önem verilen alanken, pazar-rekabet boyutu 

en çok önem verilen alan olmuştur.

Şekil 4.5 ise SIC kodları, yani aynı iş kolundaki örgütlere dayanarak farklı 

iş kollarının ortalama profillerini göstermektedir. Bazı örgütler arasında önemli 

farklılıklar görülmektedir; ancak bu gösterilen profillerin ideal veya hedefl enen 

olduğu anlamına gelmektedir. Bu sadece bir referans olarak sunulmuştur. Endüstri 

için en iyi profili temsil edebilir de etmeyebilir de. Farklı örgütlerin ortalama pro-

filleri Şekil 4.6’da verilmektedir. Belirtilen profiller belirli sektörlerdeki örgütler 
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arasındaki karşılaştırmaları ortaya koymaktadır. Bu örgütler, aynı sektördeki ta-

nınan örgütlerdir. Bu karşılaştırmaların amacı ise bir örgüt için tek tip doğru veya 

en iyi kültür profili diye bir şeyin olmadığını vurgulamak ve kendi örgütünüzün 

kültür profilini kıyaslayabileceğiniz ek bir standart ortaya koymaktır (Şirketlerin 

isimleri, gizlilik ilkesinden dolayı verilmemiştir.). Bu profiller, farklı örgüt tiple-

rinde mevcut olan kültürel farklılıkların çeşitliliğini göstermektedir.

Şekil 4.5 ÖKDÖ’deki Her Bir Maddenin Ortalama Profili

Klan-işbirliği Adokrasi-yaratıcı Klan-işbirliği Adokrasi-yaratıcı

Klan-işbirliği Adokrasi-yaratıcı Klan-işbirliği Adokrasi-yaratıcı

Hiyerarşi-kontrol Pazar-rekabet Hiyerarşi-kontrol Pazar-rekabe

1. Örgüt Özellikleri

      Üretim–Gerçek (N=912)

2. Örgüt Lideri

Üretim–Gerçek (N=74)
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3. İşgörenlerin Yönetimi
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Şekil 4.5 ÖKDÖ’deki Her Bir Maddenin Ortalama Profili (Devamı)

Eğilimler

Tekrarlamak gerekirse, verilen her bir şema ideal olanı temsil etmemektedir. 
Onlar sadece birer ortalamadır. Performans, bu sektör veya iş kolları arasında ol-
dukça farklılaşmaktadır. Çok iyi performans sergileyemeyen bazı örgütlerin yanı 
sıra, dünyanın en iyi performansına sahip örgütleri de verilmiştir. Ayrıca, kamu 
veya özel sektörlerin yanında pek çok iş kolu da verilmiştir. Verilen örgütlerin bü-
yük bir çoğunluğu Amerikan şirketleridir, ancak beş kıtadan önemli sayıda şirkete 
de veri tabanında yer verilmiştir.

Kendi iş kolunuzdaki ortalama bir örgütün profilinin sizinkinden büyük 
oranda farklı olduğunu görmek ilginç olabilir. Böyle bir durum olursa (olmasa 
dahi) kendinize şu soruları sorunuz: Kültürümüz bizim çevresel taleplerimizi ye-
terince ortaya koymakta mıdır? Kültürümüzü bu taleplerle eş değer kılmak için ne 
tür değişiklikler gerekmektedir? Müşterilerimizin beklentilerini yerine getiriyor 
muyuz? Hangi alanlarda yeterince gelişmedik? Gereksiz yere önem verdiğimiz ya 
da fazlaca geliştirdiğimiz alanlar hangileri olabilir? Hangi alanlarda bize özgü bir 
avantaj sahibiyiz? Temel yeterliğimiz nerededir?

Her bir ÖKDÖ maddesi için kendi örgütünüzün profilini, aynı sektördeki 
profille veya ortalama sektör profili ile kıyaslamak, örgütsel etkililiği artıracak bir 
şekilde kültür değişimine gitmeniz için bir öngörü sağlayacaktır. Örneğin, sektö-
rünüzden farklı bir kültür profiline sahip olmak, örgütünüzün size özgü bir reka-
betçi avantaja sahip olduğu veya sektör çevresinin talepleri ile bir uyuşmazlığın 
olduğu anlamına gelebilir.
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5. Stratejik Önem
Hizmetler–Gerçek (N=31)
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Hizmetler–Gerçek (N=195)
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Şekil 4.6 Çeşitli Endüstri Gruplarının Ortalama Kültür Profilleri

Klan-işbirliği Adokrasi-yaratıcı Klan-işbirliği Adokrasi-yaratıcı
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Şekil 4.6 Çeşitli Endüstri Gruplarının Ortalama Kültür Profilleri 
(Devamı)

Binden fazla örgütte yapılan gözlemde, benzer görünen pek çok eğilim ortaya 
çıkmıştır. Bu eğilimler, sizin örgütünüzü az da olsa temsil etmiyor olabilir, ancak 
daha net bir şekilde kendi kültür profilinizi tanılamanıza yardımcı olması için bu-
rada sunulmaktadır:

■■■

1. Üst düzey yöneticiler, işbirliği konusunda daha çok takdir edilmek is-
terler. Bu yöneticiler, örgütün kültürünü daha alt düzeydeki yöneticilere 
göre daha fazla işbirliği odaklı olarak puanlarlar.
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2. Şekil 4.4 ve 4.5’te görüldüğü üzere, genellikle adokrasi-yaratıcı kültür en 

düşük puanı almaktadır. Sadece ortalama adokrasi-yaratıcı kültür puanı 

diğerlerinden düşük olmakla kalmamakta, aynı zamanda diğer üç kültür 

tipinin hakim olduğu şirketlerden daha az sayıda şirkette baskındır.

3. Örgütler zamanla, hiyerarşi-kontrol ve pazar-rekabet kültürleri üze-

rinde daha çok durma eğilimi gösterirler. Kültür profillerinde alttaki 

iki gözenekteki kültürler baskın olduğunda, onlar için üstteki iki göze-

nekteki kültürün özelliklerini taşıyan bir kültür ortaya çıkarmaları zor 

görünmektedir. Bu durum yer çekimi olayına benzemektedir. Alttaki 

gözeneklerdeki kültürler en uzun süre hakim kalma eğilimindedirler. 

Bu kültürleri bir klan-işbirliği kültürüne veya adokrasi-yaratıcı kültüre 

dönüştürmek oldukça zorlu bir çaba ve liderlik gerektirir.

4. Pek çok yönetici danışmanı ve araştırmacı, ‘liderliği’ üstteki iki göze-

nek ile ve ‘yönetimi’ alttaki iki gözenek ile ilişkilendirmektedir. Örne-

ğin; yazarlar ve yorumcuların liderliği yöneticiliğe yeğlemeleri oldukça 

popüler hale gelmiştir, yani istikrarı sürdürmek, üretkenlik ve statüko 

(hiyerarşi-kontrol ve pazar-rekabet kültürü) yerine takım çalışmasını, 

yeniliği ve değişimi (klan-işbirliği kültürü ve adokrasi-yaratıcı kültür) 

önemsemektedirler. Biz, liderlik ve yöneticilik arasında yapılan bu ayrı-

ma dair genel kanıya katılmıyoruz. Bizim araştırmamız, her bir gözenek-

te, güçlendirmek, sürdürmek, değiştirmek ve bir kültür oluşturmak için 

hem liderliğin hem de yöneticiliğin ele alındığını ortaya koymaktadır. 

Yönetici olmayan liderler aynı lider olmayan yöneticiler gibi başarısız 

olmak durumunda kalırlar. İstikrarsız değişim bir kaostur; üretkenlik 

olmadan yenilik boşa gider. Bu sebeple, yönetici-lider ayrımı yapmak 

pek kullanışlı değildir, çünkü örgütsel etkililik için her ikisi de gereklidir. 

Bu durum, kültürün Rekabetçi Değerler Modeli tarafından vurgulanan 

bir diğer önemli anlayıştır. Dört kültür tipinden her biri (ve onlara eşlik 

eden yönetici yeterlikleri) değerli ve gereklidir. Hiçbiri bir diğerinden 

daha iyi veya daha kötü değildir.

5. Kültür profillerinde çoğunlukla  paradokslar vardır. Örneğin, sigara-şek-

linde profiller görmek sıra dışı değildir. Bir örgütte, örgüt profili formu-

nun tek bir tarafı hakim olmalıdır veya profilin alt kısmı veya üst kıs-

mı baskın olmalıdır diye bir durum söz konusu değildir. Çoğu yüksek 

performans gösteren örgüt, eş zamanlı olarak pazar-rekabet kültürünün 

yanında klan-işbirliği kültürünü veya adokrasi-yaratıcı kültürün yanın-

da hiyerarşi-kontrol kültürünü öne çıkarmaktadırlar. Bu zayıfl ık gös-

tergesi kadar güç göstergesi de olabilir. Örneğin; tarafımca yapılan bazı 
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araştırmalarda (Cameron, 1986), yükseköğretim kurumlarında örgütsel 

etkililiğin yeniliği, değişimi, (adokrasi-yaratıcı) istikrarı ve kontrolü (hi-

yerarşi-kontrol) öne çıkaran kurumlarda en yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Aynı zamanda, etkili örgütlerin çalışanlarını destekledikleri 

ve geliştirdikleri (klan-işbirliği) bunun yanında da onlardan çıktı ve ba-

şarı talep ettikleri (pazar-rekabet) sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmadan 

elde edilen çıkarım, etkili örgütlerin esnek ve bazen de çelişkili davrana-

bildiği yönünde olmuştur. Bu tip örgütler, aşırı hırslı üreticilik ve başarı 

ile karşılaşabileceği gibi çalışanları güçlendirebilir ve eğlenceli, informel 

bir iklim oluşturabilir.

6. On yıldan uzun bir süredir, ortalama örgüt kültürü profili, hiyerar-

şi-kontrol kültürü ile karşıtındaki adokrasi-yaratıcı kültüre yönelmiş du-

rumdadır. Yani, girişimcilik, risk ve yeniliğin yanı sıra kontrol, istikrar, 

kalite ve süreç odaklı kültüre doğru bir eğilim oluşmuştur.

7. Homojen (dört gözenekte birbirine yakın puanların olduğu) örgütler ile 

gözeneklerden biri veya birkaçında baskınlığın olduğu örgütler arasında, 

performansta sistematik olmayan farklılıklar belirlenmiştir. Bazen, kare 

kültür profilleri, örgütün gerçekten kendi kültür, güç veya ona özgü ye-

teneklerine dair iyi bir algısının olmadığını göstermektedir. Bazen de sa-

dece kültürün her bir gözenekte geliştiği anlamına gelmektedir. Önemli 

olan, her gözenekte eşit bir profil oluşturma gerekliliği bulunmadığını 

anlamaktır.

Özet

Bu bölümde, kısaca örgütünüzün kültür profilini analiz etme yöntemleri 

açıklanmıştır. Bu kitap boyunca amacımız, kendi örgütünüzün kültüründeki de-

ğişim potansiyelini ve güçlü yönleri anlamanıza yardımcı olmaktır. Örgütünüzün 

benzer örgütlerden ne kadar farklılaştığını veya onlarla ne kadar benzer olduğunu, 

örgütünüzün farklı parçalarının diğerleriyle nasıl uyuştuğunu ve nasıl bir değişim 

yolu izleneceğini anlamak bu kısa profil analizlerinin önemli sonuçlarıdır.

Bir sonraki bölümde, sistematik olarak kültür değişim süreci tasarlamanın 

prosedürü verilmektedir. Bu prosedürü açıklamak için, gerçek bir örgüt kültürü 

değişim çabasından örnekler kullanılmaktadır.





79

5
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ TANIMLAMAK 
VE DEĞİŞTİRMEK İÇİN REKABETÇİ 

DEĞERLER ÇERÇEVESİNİ KULLANMAK

Rekabetçi Değerler Çerçevesi, örgütlerin çevresel baskılarla mücadele yete-
neklerinin geliştirilmesi bağlamında kültürün tanımlanması ve değiştirilmesine 
imkân sunmaktadır. Bütün örgütlerde kültür, yönetim stillerini, stratejik planla-
maları, iklimi, ödül sistemlerini, örgüte bağlılığı, liderliği ve örgütün temel de-
ğerlerini yansıtır. Kültürü değiştirmek için kültürle ilişkili birçok değişkenin ta-
nımlanması ve değiştirilmesi gerekmektedir. Bu tanımlama ve değiştirme süreci 
örgütlerde bireyleri yakından ilgilendiren kültürel değişim ile yüzleşmeleri anla-
mına gelmektedir.

Bu bölümde örgütlerde kültürün değişmesine neden ihtiyaç duyulduğu tar-
tışılmakta ve örgütlerin temel bileşenlerinin değiştirilmesi için gerekli stratejile-
ri içeren bir yöntem üzerinde durulmaktadır. Bu yöntem temel olarak değişimi 
başlatma ve yönetme sorumluluğu olan bireyler arasında iletişimin geliştirilmesi 
esasına dayanmaktadır. Değişimi başlatma sorumluluğu örgütlerde genellikle üst 
düzey yöneticilerin sorumluluğu olarak algılansa da her düzeyde çalışanın deği-
şimi etkileme potansiyeli bulunmaktadır. Örgütlerde kültür genellikle gizil değiş-
kenlere bağlı olduğundan ve çalışanlarca hafife alındığından, ortalama bir çalışa-
nın örgüt kültürünü değiştirmesi bir yana, tanımlamasının bile hayli zor olacağı 
açıktır. İşte bu noktada Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeği (ÖKDÖ) oldukça 
işlevseldir. Bu ölçek ile çalışanların ifade etmekte güçlük yaşadığı örgüt kültürüne 
ilişkin algıları ortaya çıkarılarak örgütün gizil bir boyutu açığa çıkarılmış olacak-
tır. Bu ölçek yardımıyla örgütte değişimi yönetmekle sorumlu yönetici ya da bir 
değişim ajanı örgüt çalışanlarına şu mesajı verebilir: “Bu ölçme aracı ile örgütü-
müzün karakteristik özelliklerini tespit edebiliriz. Ölçekte yer alan altı temel öğe 
kim olduğumuza ve örgütsel meydan okumalar ile nasıl başa çıktığımıza vurgu 
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yapmaktadır. Bu ölçek örgütün şu andaki konumu ile olmak istediğimiz yeri belir-
lememize yardımcı olmaktadır. Ölçeği (ÖKDÖ), sistematik bir süreç bağlamında,  
uygulama boyutunda kültürün ne anlama geldiğini belirlemek için kullanabiliriz. 
Ölçekten elde edilen sonuçlar değişime yönelik bir eylem planı oluşturmamızı ko-
laylaştırabilir.”

Bu bölümde görüleceği gibi farkı düzeylerde tecrübe sahibi değişim uzmanla-
rı örgütlerde kültürel değişim sürecini kullanabilmektedir. Söz konusu ölçme aracı 
ve yöntemi hâlihazırda örgütlerde kültürel değişimi başlatma süreci kapsamında, 
birçok danışmanlık firması ve değişim uzmanı tarafından kullanılmaktadır. Bu 
kitabın yazılma gerekçelerinden birisi de değişim uzmanı olarak eğitim almamış 
yöneticilerin de bu yöntemi kullanarak örgütsel değişim sürecini başlatmalarını 
kolaylaştırmaktır.

Ek B’de, örgütlerde kültürel değişimi başlatmak açısından yararlı öneriler 
sunulmuştur. Bu öneriler burada ifade edilen yöntemi tamamlayıcı nitelikte olup 
örgütsel değişimi yönetme anlamında deneyimi az olan yöneticilere kılavuzluk et-
mektedir. Örgütsel değişim konusunda deneyimli değişim ajanları ÖKDÖ’yü ve 
bahsedilen yöntemi kullanarak daha karmaşık hedefler belirleme ve daha büyük 
dönüşümleri gerçekleştirme yoluna gidebilirler. Önerilen değişim yöntemi doğru-
sal ve adım adım olmasına rağmen, örgütlerin değişen özelliklerini dikkate alarak 
birçok alternatif yol ortaya konabilir.

İyi bilinen bir örgütte ÖKDÖ’nün örgüt kültürü tanılama ve değiştirmede 
önemini ortaya koyan uygulamalar mevcuttur. Söz konusu örgütte, örgütsel etkili-
liği sağlamanın yolu olarak örgüt kültüründe yapılacak değişimler gösterilmekte-
dir (Bkz. Hooijberg and Petrock, 1993). Bu örnek olay üzerinde durduktan sonra, 
ÖKDÖ uygulamak amacıyla dokuz adımlı model önerilmiştir. Bununla birlikte 
ÖKDÖ ile ilgili iki örnek olaya daha yer verilerek köklü örgütsel değişim kavramı 
incelenmiştir.

Örgüt Kültürü Değişiminin Planlanması: Bir Örnek Olay

Örgütün rekabet gücünü artırmak amacıyla, köklü bir şirketin üst yönetimi 
örgüt kültürünü dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Şirket mikro elektronik sanayisi-
ne elektronik devreler üreten çok-uluslu ve büyük hacimli bir kuruluştur. Şirke-
tin faaliyet gösterdiği çevre sert değişimlerin yaşandığı, hızla gelişen ve oldukça 
rekabetçi özellikler göstermektedir. Üst yönetim tarafından hedeflenen örgütsel 
değişimleri gerçekleştirmenin yolu kendi kendini yöneten bağımsız ekipler oluş-
turmaktan geçiyordu. Yönetici ekibe göre, örgütsel değişimi sürdürmek üzere bir 
kısım çalışana verilen kısmi özerkliğin, örgütün kurumsal kimliği bağlamında 



Örgütsel Kültürünü Tanımlamak ve Değiştirmek İçin Rekabetçi Değerler ... 81

uzun bir süre sonucu oluşturulan komuta kontrol mekanizmalarına zarar verme-
yeceği varsayılmaktadır.

Örgüt kültürünün tanımlanması ve değiştirilmesi birçok adımı içeren bir sü-
reç olarak görülebilir. Öncelikle üst düzey yöneticilerin seçimiyle oluşan ve yöne-
tici, çalışan ve sendika temsilcilerini içeren 25 kişilik bir lider ekibi kurulmuştur. 
Bu ekibin görevleri arasında örgütün rekabetçi bir çevrede başarılı olması için 
ihtiyaç duyulan örgüt kültürü üzerinde mutabakata varmak ve kendini yöneten 
bağımsız ekipler gibi oluşumlarla katılımcı yönetim anlayışını yaygınlaştırmak yer 
almaktaydı.

Öncelikle bütün çalışanlara ÖKDÖ uygulanarak mevcut örgüt kültürü ta-
nımlanmaya çalışılmıştır. Çalışma ekibi tarafından katılımcılar; benzer örgüt 
kültürü algılarına göre, yöneticiler, çalışanlar ve sendika temsilcilerini içerecek 
şekilde altı gruba bölünmüştür. Daha sonra altı grubun ortalama puanları hesap-
lanarak örgütün bütünü için örgüt kültürü algısına yönelik ortalama bir puan he-
saplanmıştır. Şekil 5.1’de yer alan düz çizgi sonuç olarak elde edilen ortalamaları 
göstermektedir.

Bir sonraki aşamada çalışanların tercih ettikleri örgüt kültürü ve gelecekte 
hedeflenen örgüt kültürü tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışanlara yeniden uygu-
lanan ÖKDÖ ile bu kez ilkinden farklı olarak mevcut örgüt kültürü değil, olma-
sını arzu ettikleri örgüt kültürü sorulmuştur. Her bir alt grubun kendi arasında 
ve örgütün bütün çalışanlarının tercih ettikleri örgüt kültürüne ilişkin ortalama 
puanlar hesaplanmıştır. Şekil 5.1’de yer alan kesikli çizgiler çalışanların gelecekte 
olmasını istedikleri örgüt kültürünü ifade etmektedir.
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Şekil 5.1 Örgüt Kültür Profilini Tasarlama Formu

Yönetim ekibi mevcut örgüt kültürü ile hedeflenen örgüt kültürü arasındaki 
farka bakarak, hangi örgüt kültürü boyutlarına daha çok vurgu yapılması gerektiği 
konusunda çıkarımlarda bulunmuşlardır. Şekil 5.1  incelendiğinde örgütte hiye-
rarşi ve pazar kültürü yerine işbirliği ve adokrasi kültürünü tercih etme eğilimi 
vardır. Bu bağlamda işbirliği kültürünün yeterince önemsenmediği bir örgütte 
ekiplerin bağımsız çalışabilmeleri noktasında önemli engelleyiciler olduğu söy-
lenebilir.
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Mevcut örgüt kültürü ile çalışanların ideal örgüt kültürü algıları arasındaki 
farklılıkları inceleyen lider ekip söz konusu farklılıkların ne gibi anlamlar taşıya-
bileceği üzerine tartışarak örgüt kültüründe desteklenmesi ve önlenmesi gereken 
boyutları tespit etmişlerdir. Örneğin; işbirliği kültürü boyutunun geliştirilmesi 
için çalışanlara destek verilmesi ve bağlılıklarının artırılması anlamlı olacaktır. 
Elbette çalışanların her istediğini yapabilmeleri ya da iş yavaşlatmaları anlamına 
gelmez. Bu adım örgüt ile çalışanlar arasında kültürel değişimi sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen bir alış-veriş olarak görülebilir. Bu durum aynı zamanda örgütsel 
değişim stratejisi bağlamında ele alınmayan örgütsel boyutların da göz ardı edil-
memesi gerektiğini göstermektedir. Şekil 5.2’de lider ekipten elde edilen verilerden 
oluşturulan bulgular sunulmaktadır.

Son olarak lider ekip işbirliği ve yaratıcı kültürlerini destekleyen ve hiyerarşi 
ile pazar kültürünü engelleyen spesifik davranış örüntülerini tanımlamıştır. Çalı-
şanlar sıkı kontrol ve titiz çalışma koşulları gibi hiyerarşi kültürü özelliklerinden 
ve hedef odaklı rekabetçi çalışma koşulları gibi pazar kültürü özelliklerinden ta-
mamen uzaklaşmak istememişlerdir. Bununla birlikte işbirliği ve yaratıcı kültüre 
eğilimli olmakla birlikte, abartılı bir bağlılıkları söz konusu değildir. Başka bir ifa-
deyle takımlar bir kültürü daha çok ya da az benimsediklerini ifade etmektedirler. 
Dahası örgüt kültürünü değiştirmek için bir eylem planı oluşturmuşlar ve değişim 
stratejisini bu plana bağlı olarak geliştirmişlerdir.

Bu çalışmanın sonucu olarak, bağımsız çalışan takımların daha düşük deği-
şime direnç gösterme eğilimi olduğu ve örgütün gelecek hedeflerine ulaşmasını 
kolaylaştıracak şekilde daha yoğun işbirliği içerisinde oldukları ifade edilebilir. 
Örgüt kültürünü değiştirmek için bu öncül tanılama çalışmaları yapılmazsa, örgüt 
içerisinde bir bardak suda fırtınalar dahi koparılsa hâkim örgütsel yapı değişime 
karşı direnecek ve değişim çabaları sonuçsuz kalacaktır.
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Şekil 5.2. Örgüt Kültürü Analizi

Klan-İşbirliği Kültürü Adokrasi-Yaratıcı Kültür
 − Yükselişte 
 − Düşüşte 
 − Aynı durumda

 − Yükselişte 
 − Düşüşte 
 − Aynı durumda

Nedir? Nedir?
•	 Çalışanların ihtiyaçları dikkate alınır.
•	 Takım çalışması ve katılım desteklenir.
•	 Takım liderleri dikkate alınır.
•	 Çalışanlar yetkilendirilir.
•	 Güven düzeyi yüksektir.
•	 Çalışanlarla yakından ilgilenilir.
•	 Çalışanların kendi kendilerini
      yönetmelerine imkân verilir.

•	 Dinamik bir hava vardır.
•	 Risk almak desteklenir.
•	 Yenilikçilik ve yaratıcılık desteklenir.
•	 Değişim, beklenti değil gereklilik
      olarak görülür.
•	 Örgüt geleceği tasarlayan bir yapıdadır.
•	 Yenilikçilik bir programa bağlıdır.
•	 Vizyon net bir şekilde ortaya konulur.

Ne değildir? Ne değildir?
•	 Disiplin ve düzenin ortadan kalkması
•	 Farklı grupların güç ve çıkar ilişkisi-
ne girmesi
•	 Herşeyin uyum içerisinde yürütülmesi
•	 Örgütün içe kapanması
•	 Az çalışarak çok beklenti içerisine 
girmek
•	 Sıkı hedefler koymaktan vazgeçmek ve 
düşük performans gösterenleri kollamak
•	 Sorumluluklar almadan hak ve öz-
gürlük talep etmek

•	 Hiçbir kural tanımadan işletmeyi yö-
netmek
•	 Müşterilerin talep ve beklentilerini 
hiçe saymak
•	 Kendini beğenmişlik ve kendini aşırı 
büyük görmek
•	 Hedefleri dikkate almamak
•	 Herşeyin en yenisini kullanmak
•	 Gereksiz ve hesapsız risk almak
•	 Analiz ve projeksiyon yapmamak
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Şekil 5.2. Örgüt Kültürü Analizi (Devamı)

Hiyerarşi-Kontrol Kültürü Pazar-Rekabet Kültürü
 − Yükselişte 

 √ Düşüşte 

 − Aynı durumda

 − Yükselişte 

 √ Düşüşte 

 − Aynı durumda
Nedir? Nedir?

•	 Gereksiz kurallar ve prosedürler kaldırılır.
•	 Gereksiz raporlar ve yazışmalar kaldırılır.
•	 İş talimatları azaltılır.
•	 Alt yönetim birimleri azaltılır.
•	 Çalışanlar üzerindeki baskı azaltılır.
•	 Karar alma süreçlerine çalışanlar
      dâhil edilir.

•	  Finansal etmenlerin örgütü  
tamamen yönetmesinin önüne 
geçilir.

•	  Bütün konularda ekonomik 
temelli kararlar alınmaz.

•	 Temel hedeflere odaklanılır.

•	 Çalışanları motive edilir.

•	  Piyasanın beklentileri ile insan-
ların ihtiyaçları buluşturulur.

•	  Çalışanların para kazanması 
gerektiği unutulmaz.

Ne değildir? Ne değildir?
•	 Bilişsel yapının kaybolması
•	 Çalışanların hiçbir şekilde dikkate
      alınmaması
•	 Hesap verme ve değerlendirmenin
      ortadan kalkması
•	 Üretim takviminin değiştirilmesi
•	 Sorumlulukların azaltılması ve esnek
      çalışma düzeni
•	 Hiyerarşik konumun avantajının
      korunması

•	 Rekabeti reddetmek
•	 Kazanma ve bir numara olma
•	 iddiasını kaybetmek
•	 Sıkı hedefler belirlemeyi bırakmak 
•	 Müşterileri ihmal etmek
•	 Bütçe ve hissedarların haklarını
•	 korumayı bırakmak
•	 Sonuçlar üzerine yeterince
•	 odaklanmamak

Örgüt Kültürünün Değişim Aşamaları

Yukarıdaki bahsedilen örnek olaydan hareketle dokuz aşamalı bir örgüt kül-
tür değişimini tasarlama ve uygulamaya yönelik planlama oluşturulmuştur. Bu 
dokuz aşamanın hedefi; çalışanların kültürel değişime yönelik bağlılığını artırarak 
dirençlerini azaltmak, yeni örgüt kültürünün temel vurgularını açıklamak, örgüt-
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sel değişim sürecinde henüz değişmeyen öğeleri tanımlamak, kültürel değişimi 
hızlandıracak eylem basamakları oluşturmak, hesapverebilirlik bağlamında ölçü-
lecek konuları ve ölçütleri belirlemek ve örgütsel değişim sonucunda örgütün et-
kililiğini sağlamak amacıyla liderlik yeterliklerini geliştirmektir. Örgüt kültürünü 
değiştirmek için dokuz adım şöyledir:

1. Mevcut örgüt kültürüne ilişkin uzlaşmaya varın.

2. Örgüt kültürünün geleceğine ilişkin uzlaşmaya varın.

3. Değişim nedir ve ne değildir sorularını yanıtlayın.

4. Ulaşılmak istenen örgüt kültürünü tanımlayacak hikâyeler yazın.

5. Stratejik eylem gündemi oluşturun.

6. Kısa erimli kazançlarınızı tanımlayın.

7. Liderlik uygulamalarını tanımlayın.

8. Hesap verebilirlik kapsamında, örgütsel çıktıları değerlendirme kriterle-
rini ve yöntemlerini tanımlayın. 

9. İletişim stratejinizi yapılandırın.

Şimdi sırasıyla, bu aşamalara yakından göz atalım:

Birinci Aşama: Mevcut örgüt kültürüne ilişkin uzlaşmaya varın

Örgüt kültürüne hâkim olan çalışanlardan birkaçını belirleyin. Örgütsel deği-
şimi uygulamaya istekli ve değişimin başarıyla uygulanması için etki alanı yüksek 
olan çalışanları mutlaka değişim sürecine dahil edin. Sürece dahil olacak çalışan-
ların ÖKDÖ’yü tamamlamalarını sağlayın. Bazı çalışanların çalıştıkları bölüm 
bazında bir değerlendirme yapmalarını engellemek amacıyla bütün çalışanların 
mevcut örgüt kültürünü bütünsel olarak değerlendirdiklerinden emin olun. Bütün 
katılımcıların çalışmanın amacı doğru anlaması oldukça önemlidir.

Her ne kadar yukarıda anlatılan durum basit gibi görünse de yapılan birçok 
ön çalışmada bazı yöneticilerin veya çalışanların ölçeği doldururken örgütün 
tamamı yerine, sadece kendi birimlerini dikkate aldıkları görülmüştür. Örgütte 
nelerin değişeceği ve değişimin nasıl uygulanacağı konusunda çalışma ekibinin 
uygun analiz düzeyini tespit etmemesi halinde, hayal kırıklığı yaşanması kaçınıl-
mazdır. Elbette katılımcıların ÖKDÖ puanları, oluşturulan örgütsel değişim biri-
minin görüşlerinden bağımsızdır. Görev yaptıkları birim sebebiyle bilgiye erişimi 
kısıtlı olan çalışanların örgüt kültürüne ilişkin dar veya sınırlı bakış açısına sahip 
olmaları sebebiyle çalışmaya geçerli ve güvenilir veri sağlamaları oldukça zordur.
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Çalışanların örgüt kültürüne yönelik ortak bir algıya sahip olmaları gerek-
mektedir. Ölçekten alınan puanların ortalamalarını almak yerine her bireyin örgüt 
kültürü algısını değerlendirerek farklı görüşleri belirleyin. Katılımcıların sayısının 
fazla olması durumunda, ortak özelliklerine göre farklı gruplara ayırarak her bir 
grup için ortak görüş belirleyin. Uç değerlerde yer alan katılımcıların ölçeklerini 
analiz dışı tutmayın. Bu tip katılımcılar örgüt kültürünü farklı yorumladıkları için 
özellikle üzerinde durulması gereken kişilerdir.

Tartışma ve uzlaşma, çalışanlar arasında ortak bir anlamın oluşması, açık ile-
tişime imkân tanıması ve örgüt kültürünün daha önce vurgulanmayan yönlerini 
açığa çıkartmaya yardımcı olduğundan en verimli aşamadır. ÖKDÖ ile elde edilen 
veriler, çalışanların örgüt kültürünü nasıl algıladıkları konusunda bilgi vermesinin 
yanında örgüt kültürünü değiştirme sürecinde gerekli bilgilerin sağlanmasına yar-
dımcı olmaktadır.

Örgüt içerisinde her bir alt grubun mevcut örgüt kültürü konusunda uzlaşıya 
varmasının ardından, her grubu temsilen birer çalışan örgüt kültürünü geliştir-
mek üzere bir araya gelir. Örgütün geneli için ortak bir anlam oluşturmayı amaç-
layan bu uzlaşma sürecinde aşağıdaki sorulara cevap aranması gerekmektedir:

•	 Hedeflerinize ne ölçüde ulaştınız?

•	 Elde ettiğiniz sonuçlar hangi örgütsel ve yönetsel davranışları vurgulamak-
tadır?

•	 Örgütte neler yok sayılmaktadır?

•	 Örgütün temel varsayımları nelerdir?

•	 Örgütte geçmişe göre neler değişmiştir?

•	 Hangi etkinlikler örgüt kültürünü yansıtmaktadır?

•	 Örgütünüzde hangi normlar ve psikolojik sözleşmeler baskındır?

•	 Örgütünüz farklı kılan özellikler nelerdir?

İkinci Aşama: Örgüt kültürünün geleceğine ilişkin uzlaşamaya varın

Birinci aşamadaki adımları tekrar ederek hedeflenen örgüt kültürüne vurgu 
yapın. Mevcut durum ile hedeflenen arasındaki farklılıklara odaklanın. Hedefle-
nen örgüt kültürünü oluşturmak için aşağıdaki sorulara cevap aranması gerek-
mektedir:

•	 Örgütünüzün gelecekte başarılı olması için neler yapılması gerekmektedir?

•	 Gelecekte, örgütün bulunduğu çevreden ne gibi talepler gelebilir?
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•	 Hangi eğilimler örgütü etkilemektedir?

•	 Hangi alanlarda lider konumda olmamız gerekir?

•	 Hangi alanlarda daha zayıf konumdayız?

•	 Müşterilerimiz ve rakiplerimiz gelecekte bizi nelere zorlamaktadır?

•	 Faaliyet gösterdiğiniz sektöre tamamen hâkim olmak için neler yapmanız 
gerekir?

•	 En iyi konumda olduğunuz dönemlerde neleri farklı yaptınız? Tekrar bunu 
sağlamak için neler yapmanız gerekmektedir?

Unutulmaması gereken en önemli nokta sürece dâhil olan herkesin görüş-
lerinin dikkate alınması gerektiğidir. Bütün çalışanlara örgüt kültürüne yönelik 
bakış açılarını ifade etme ve savunma fırsatı verilmelidir. Örgüt kültürüne yönelik 
tartışmaları genel ve dağınık bir çerçevede değil spesifik örnekler etrafında veriye 
dayalı olarak yürütün. Bu tartışmalar örgütün gelecekte olması gereken yer ko-
nusunda görüş birliğine varılmasına yardımcı olacaktır. Örgüt kültürüne yönelik 
görüş birliğine varma sürecinin kısa erimli olmadığını gözden kaçırmayın. Örne-
ğin, elde edilen ölçek sonuçlarının ortalamalarını ifade edip geçmek yerine farklı 
boyutlarda elde edilen sonuçlar üzerinde düşünün.

Üçüncü Aşama: Değişim nedir ve ne değildir sorularını yanıtlayın

Şekil 5.3’ü inceleyerek mevcut örgüt kültürü ile arzulanan örgüt kültürü ara-
sındaki farklılıkları inceleyin. Mevcut kültür ile istenilen kültürün benzerlik taşı-
ması örgüt kültüründe değişimin gereksiz olduğu anlamına gelmemektedir. Köklü 
dönüşümler olduğu kadar ufak değişimler de önemli görülmelidir. Bazı durum-
larda ufak değişimleri gerçekleştirmek köklü dönüşümlerden daha zor olabilmek-
tedir. Örneğin, yaratıcı esnek kültürde gerçekleştirilmek istenilen ufak bir ilerleme 
için, işbirliği kültüründe çok daha büyük bir değişim yapılması gerekebilir.
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Şekil 5.3 Örgüt Kültür Profilini Tasarlama Formu

Değerlendirme formu mevcut ve istenen örgüt kültürü arasındaki farklılıklar 
üzerinde durulması gereken noktalara işaret etmektedir.

Bu aşamada en önemli adım bütün katılımcıların Şekil 5.4’te yer alan formu 
doldurmasıdır. Her katılımcı mevcut örgüt kültüründeki değişimi nasıl algıladı-
ğını bu formda yer alan değerlendirmelerine göre ifade etmektedir. Kültür türle-
rinden birini uygulamaya başlamanın diğer kültür türlerinin terk edilmesi veya 
görmezden gelinmesi anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Bu sadece kültür de-
ğişiminin başarılı olması için belirli unsurlara özellikle önem verilmesi gerektiği 
anlamına gelir.
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Şekil 5.4. Kültür Değişimi Nedir, Ne Değildir?

Klan-İşbirliği Kültürü Adokrasi-Yaratıcı Kültür 
□ Yükselişte 
□ Düşüşte 
□ Aynı durumda

□ Yükselişte 
□ Düşüşte 
□ Aynı durumda

•	 Nedir?
•	 Ne değildir

•	 Nedir?
•	 Ne değildir

Hiyerarşi-Kontrol Kültürü Pazar-Rekabet Kültürü
□ Yükselişte 
□ Düşüşte 
□ Aynı durumda

□ Yükselişte 
□ Düşüşte 
□ Aynı durumda

•	 Nedir?
•	 Ne değildir

•	 Nedir?
•	 Ne değildir

Bu aşamada sorulması gereken sorular şöyledir:

•	 Hangi tutum ve etkinlikler ile istenilen örgüt kültürüne yaklaşılması müm-
kün olur?

•	 Hangi normlar, artifaktlar ve davranışlar yeni örgüt kültürünü belirleye-
cektir?

•	 İstenen örgüt kültürüne ulaşmak için hangi tutumların azaltılması ya da 
yok edilmesi gerekmektedir?

•	 Örgüt kültürü çizelgesinde çalışanların benimsemediği örgüt kültürü bo-
yutlarından hangi özellikler muhafaza edilmelidir?

•	 Örgüt kültürü çizelgesinin her bir boyutunda korunmak istenilen özellikler 
hangileridir?

•	 Örgüt kültürünü farklı bir yapıya dönüştürürken karşıt özelliklere sahip ör-
güt kültürü boyutlarından hangi özellikler vurgulanmalıdır?

•	 Örgütün hangi boyutlarında iş ve roller rutinleştirerek örgüt kültürünün 
benimsenmesi kolaylaştırılabilir?

•	 Yeni örgüt kültürünü nasıl tanımlarız?

Bütün katılımcıların Şekil 5.4’te yer alan örgüt kültürüne ilişkin temel özellik-
ler anlamında ortak bir görüşe varması gerekmektedir. Bu sayede her katılımcının 
algısına göre örgüt kültürünü şekillendiren temel tutumlar, davranışlar, normlar 
ve kurallar belirlenmiş olacaktır. Ortaya çıkan sonuçları diğer çalışanlarla payla-
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şarak örgüt kültürünün nasıl değiştirileceğini açıklayın. Bu adımın amacı örgütün 
gelecekte taşıyacağı ayırt edici özelliklerin belirlenmesi, örgütte nelerin değişip ne-
lerin aynı kalacağı ve hangi değerlerin korunacağının netleştirilmesidir.

Alan Wilkins (1989) örgütsel değişim bağlamında üzerinde durulması gere-
ken bir durum olarak kurumsal karaktere vurgu yapmaktadır. Başka bir ifadeyle 
etkili bir örgütsel değişim temel yeterlikler, özgün görevler, değerler ve örgüt kim-
liği ile yakından ilişkilidir. Örgütün kurumsal karakteri aile geleneklerine ya da 
ulusal değerlere benzemektedir. Örgütler kendilerini çevreden farklılaştıran özel-
liklerini koruyarak dönüşme eğilimindedir. Örgütte nelerin değişeceğinin açıkça 
ifade edilmesi çalışanların örgütün temel yeterliklerini anlamaları bakımından 
önemlidir. Çalışanlar örgütün kültürel değişimine katkısını dikkate almaksızın 
belirli değerlerin korunması yönünde inisiyatif almaktadırlar.

Dördüncü Aşama: Ulaşılmak istenen örgüt kültürünü tanımlayacak 
hikâyeler yazın

Örgüt kültürünü çalışanlara aktarmanın en etkili yolu hikâyeleştirmektir 
(Martin, Feldman, Hatch ve Sitkin, 1983; Martin ve Powers, 1983). Temel değerler, 
istenen değişimler ve davranış kuralları örgüt kültürünü değiştirirken çalışanlara 
hikâyeler yoluyla kazandırılabilen temel değişkenlerdir. Örneğin FedEx’ten bah-
sedildiğinde, hemen akıllara gelen bir hikâye ile çalışanlardan birinin kiraladığı 
helikopter ile oldukça uzak bir mesafeye ulaşarak bir vericiyi tamir etmesi ve iş-
leri yoluna koyması, şirketin müşteri hizmetleri ve zamanlamaya verdiği önemi 
vurgulamaktadır. Southwest Havayolları’nda yaygın olarak paylaşılan bir efsaneye 
göre üst düzey yöneticilerin tatil günlerinde bu görevde çalışanların izne ayrılması 
ile bagaj hattında çalıştığı ve şirketin müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran uy-
gulamalarının öncelikle çalışanlara uygulandığı söylenmektedir. Bu örneklerden 
çıkarılacak ortak ders; çalışanların yeni örgüt kültürünün değerlerini, özellikleri 
ve ahlaki kodlarına uygun davranış biçimlerini öğrenmelerinin, dilden dile yayı-
lan bu efsaneler aracılığıyla çok kolay bir şekilde gerçekleşmesidir.

Bu aşamada grup üyeleri güncel bir olay üzerinden yeni örgüt kültürüne 
ilişkin temel değerleri belirlemelidir. Söz konusu olaylar örgütle yakından ilişkili 
olup, çalışanlarca bilinirse herkesçe kavranması daha kolay olacaktır. Aslında grup 
üyelerinin tartışmaları esnasında istenilen örgüt kültürüne yönelik değerlerin ifa-
de edilmesi, çalışanların bu değerleri savunmaları için yeterli olacaktır. Örgütsel 
hikâyeler aracılığıyla aktarılması düşünülen dersleri açık bir biçimde ifade edin. 
Bu hikayeler, çalışanlara iyi oluşturulmuş bir vizyon kadar heyecan verici ve net 
bir mesaj verecektir. Bu sayede grup üyeleri yeni örgüt kültürünü çalışanlara akta-
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rırken, örgüt kültürüne yönelik araştırma sonuçlarından, geliştirilen değişim stra-
tejilerinden veya CEO’nun ilham verici konuşmalarından çok daha büyük bir güç 
elde etmiş olacaklardır.

Aşağıdaki sorulara verilecek cevaplar uygun örgütsel hikâyeleri oluşturmak 
için önemli görülebilir:

•	 Geçmişte gerçekleşen hangi olaylar tam olarak başarmak istediklerinizle 
örtüşmektedir?

•	 Hangi liderler örgüt kültürünü en iyi ifade etmiştir?

•	 Örgütün en iyi olduğu alalarda hangi ilham verici örnekler verilebilir?

•	 Örgütte neredeyse herkesin bildiği ve olumlu algılara sahip olduğu olaylar 
hangileridir?

•	 Örgütte geri planda duran ancak çalışanları olumlu yönde güdüleyen çalı-
şanlar hangileridir?

•	 Örgütte tekrar ve tekrar anlatılması gereken temel hikâyeler nelerdir?

Beşinci Aşama: Stratejik eylem gündemi oluşturun

Buraya kadar anlatılan dört aşamada çalışanlar arasında mevcut örgüt kül-
türüne ve gelecekteki beklentilere yönelik ortak bir anlayışın geliştirilmesi amaç-
lanmıştır. Bu adımlar ile çalışanların örgüt kültürüne yönelik uzlaşmaları, örgütte 
nelerin korunup nelerin değiştirileceğine karar vermeler ve bu sayede örgüt per-
formansının artırılması beklenmektedir. Çalışanlar açısından örgüt kültürü deği-
şiminin gerekçeleri ortaya konarak uzlaşma ortamı sağlanmazsa değişim süreci-
nin geri kalan kısmının başarılı olması oldukça zordur.

Beşinci aşamada çalışanlar arasında ortak bir anlam oluşturularak, değişmesi 
veya korunması gereken değerlerin belirlenmesi amacıyla stratejik eylem günde-
mi oluşturulmaktadır. Şekil 5.5 doldurularak her bir bölüm için bazı stratejik konu 
başlıkları açığa çıkarılmış olacaktır.
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Şekil 5.5. Alınması Gereken Önlemler

Klan-İşbirliği Kültürü Adokrasi-Yaratıcı Kültür 
Hangi uygulamaları daha fazla yap-

malıyız?
Hangi uygulamaları başlatmalıyız?
Hangi uygulamaları bitirmeliyiz?

Hangi uygulamaları daha fazla yap-
malıyız?

Hangi uygulamaları başlatmalıyız?
Hangi uygulamaları bitirmeliyiz?

Hiyerarşi-Kontrol Kültürü Pazar-Rekabet Kültürü
Hangi uygulamaları daha fazla yap-

malıyız?
Hangi uygulamaları başlatmalıyız?
Hangi uygulamaları bitirmeliyiz?

Hangi uygulamaları daha fazla yap-
malıyız?

Hangi uygulamaları başlatmalıyız?
Hangi uygulamaları bitirmeliyiz?

Takım olarak örgüt kültürü değişim sürecinde yapılması ve yapılmaması ge-
rekenler üzerinde uzlaşın. Bu aşamada takımların örgüt kültürünü değiştirme sü-
recinde sergilenmesi gereken eylem ve davranışları ortaya koyması gerekmektedir. 
Stratejik eylem gündemini belirlerken bazı ana hatları dikkate almanız beklen-
mektedir:

•	 Çalışanları	değişime	hazır	hale	getirin: Örgütlerde kültürel değişime bir tep-
ki olarak çalışanlar direnç gösterir. İnsanların iyi bildiği değerlerin ve 
alışkın oldukları iş yapma biçimlerinin değişmesine tepki göstermeleri 
doğaldır. Değişimin çalışanlara sağlayacağı imkânların iyi anlatılması 
değişime hazır olmayı kolaylaştırabilir. Bu bağlamda örgütün mevcut 
konumu ile gelecekte hedeflenen konumu arasındaki fark iyi anlatılmalı, 
değişim için ihtiyaç duyulan kaynaklar sağlanmalı ve gelecek hedefleriy-
le uyumlu olarak ödüllendirme mekanizmaları oluşturulmalıdır.

•	 Nedenleri	açıklayın: Çalışanların büyük bir bölümü nedenlerini bildikleri 
bir örgütsel değişim sürecine direnç göstermemektedir. Bununla bir-
likte iletişim konusunda yapılan araştırmalara göre bireyler kendilerini 
önemseyen bireylere daha fazla saygı duyma eğilimindedir. Bunun aksi-
ne kendini önemli hissetmeyen birey karşı tarafa daha az saygı göster-
mektedir. Buna göre önem verme ve saygı gösterme örgütlerde kültür 
değişimi sürecinin önemli birer parçasıdır.

•	 Sürece	 odaklanın: Değişim sürecinin başından sonuna kadar örgütün te-
mel değerleri yansıtılmalıdır. Çalışanların seçilmesi, değerlendirilmesi 
ve ödüllendirilmesi yeni örgüt kültürünün özelliklerini yansıtmalıdır. 
Tasarlama, mühendislik, üretim, dağıtım ve bakım gibi işletmenin temel 
bileşenleri yeniden dizayn edilmelidir. Uzun dönemli başarı sağlamak 
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için yapıda veya raporlama ilişkilerinde değişiklik yapmak yerine süre-
cin değiştirilmesi gerekmektedir.

•	 Sosyal	 destek	 sağlayın:	 Örgütte değişimi desteklemek için koalisyonlar 
kurarak yetkilendirme yapın. Çalışanlara değişimin yapıcı sonuçlarını 
gösterin. Sürece ilişkin çalışanların görüşlerini dinleyerek kendilerini 
değerli hissetmelerini sağlayın. Değişim sürecinde liderlik yapabilecek-
leri belirleyerek bu kişilerin rol model olarak diğerlerini etkilemelerini 
sağlayın.

•	 Bilgi	verin:	Mümkün olduğunca fazla bilgiyi çalışanlarla paylaşın. Bilgi ek-
sikliğinde çalışanlar kendi doğrularını üreterek, nispeten daha yerel bir 
düzeyde iletişim kanallarını oluşturma ve başarılarını kendilerine yakın 
gördükleri arkadaşlarıyla paylaşma eğilimine girerler.

Yukarıda ifade edilen adımların yanında aşağıdaki soruların değişim sürecin-
de dikkatle cevaplanması gerekmektedir:

•	 Örgüte katkı sağlamayan gereksiz işlerden hangileri bırakılmalıdır?

•	 Nerden başlamalıyız?

•	 Hangi kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır?

•	 Hangi iş süreçleri yeniden tasarlanmalıdır?

•	 Hangi çevresel koşulların üzerinde durmalıyız?

•	 Hangi uygulamalarımız örgütü diğerlerinden ayırarak güçlü yanlarımızın 
vurgulanmasını sağlamaktadır?

•	 Ne tür işbirlikleri geliştirebiliriz?

Altıncı Aşama: Kısa erimli kazançlarınızı tanımlayın

Bu aşamada somut eylemleri tanımlayan sınırlı sayıda örgütsel değişim adı-
mının açıklanması yer almaktadır. Örgütte değişimi başlatabilmek için hemen 
yarın uygulanabilecek olan faaliyetleri belirleyin. Bu bağlamda belirlenecek faali-
yetlerin aşamalı değişim adımları olarak değişim sürecini başlatacak öncü adım-
lar olacağı unutulmamalıdır. Temel kural şudur: Kolayca değiştirilebilecek bir şey 
bulun ve değiştirin, sonra bunu herkese duyurun. Aynı şeyi tekrarlayın. Bu sayede 
örgüte bir dinamizm gelecektir. Örgütsel değişimi gözlemleyen çalışanlar, deği-
şimin gerçekleştiğine şahit olacaktır. Bu aşamada gerçekleşen değişimler küçük 
çaplı olduğundan çalışanlar tarafından ciddi bir direnç sergilenmez ve bir grup 
psikolojisi şeklinde değişime uyum gözlenir. Önemli bir direnç olmadığından 
beklenen ilerleme sağlanır. Her bir değişim adımının üzerinde önemle durulmalı 



Örgütsel Kültürünü Tanımlamak ve Değiştirmek İçin Rekabetçi Değerler ... 95

ve kaydedilen ilerleme kutlanmalıdır. Küçük çaptaki değişimler bile bir zafer an-
lamına gelmektedir. Değişimin başarıldığı duygusu örgütte pozitif enerji ve tutku-
nun yaygınlaşmasına yol açacaktır.

Kısa erimli kazançların çok uzun ve karmaşık bir yapıda olmamasına özen 
gösterin. Bu sayede beklenen örgüt kültürü değişiminin sağlanması daha kolay 
olacaktır. Örgütsel değişim karşısında her çalışan kendi eylem listesini oluştura-
bilir ancak üzerinde anlaşılan güçlü ve etkili eylemleri hayata geçirmek daha doğ-
rudur. Kısa erimli kazançların örgütte yaygınlaştırılması sonucunda çalışanlarda 
gelişen ilerleme algısı ile değişime yönelik istek ve dinamizm artacaktır.

Yukarıda bahsedilen küçük değişim adımları planlı ve beklenen örgüt kültü-
rü değişimini yansıtmalıdır. Örgüt içerisinde kaotik ve gelişigüzel eylemler değil, 
dinamizm oluşturulması amaçlanmalıdır. Bu yüzden örgüt kültürü değişim süre-
cinin başarılı olmasında iyi planlanmış kısa dönemli kazanımlar önemli bir yer 
tutmaktadır. Aşağıdaki sorular bu aşamada yol gösterici olabilir:

•	 Örgütsel değişimde odaklanmanız gereken kolay adımlar hangileridir?

•	 Hangi somut adımlar örgütsel değişime önemli katkılar sağlar?

•	 Örgütsel çevre nasıl farklılaştırılabilir?

•	 Örgütte hangi kutlama ve taltif uygulamaları yapılabilir?

•	 Hangi aralıklarla kısa dönemli kazanımlar kutlanmalıdır?

Yedinci Aşama: Liderlik uygulamalarını tanımlayın

Örgüt kültürünün değişim sürecinde liderliğin etkisi iki boyutlu olarak ele 
alınmalıdır. Birincisi liderler örgütsel değişimin gerçekleştirilmesi için gerekli 
olan ortak algıyı yönetme ve çalışanlar arasında işbirliğini sağlama bağlamında 
önemli roller oynamaktadır. Liderler hem örgütü değiştirmek için gereken yeter-
liklere sahip olmalıdır; hem de örgütte istenen değişim gerçekleştikten sonra orta-
ya çıkacak yeni yönetsel yeterliklere sahip olmalıdır. Bu bağlamda liderler örgütün 
mevcut kültürüne hâkim oldukları gibi gelecekte oluşturulmak istenilen kültüre 
de hâkim olmalıdırlar.

Örneğin Apple firmasının kuruluş dönemlerinde Steven Jobs, kurumun bü-
rokratik ve mekanik bir bilgisayar üreticisi haline dönüşmesi durumunda, daha 
fazla yönetici olmak istemeyeceğini açıklamıştı. Apple’ın işbirliği ve yaratıcı kül-
türden, kontrol ve pazar kültürüne doğru dönüşmesi sonucunda Jobs, kurucusu 
olduğu kurumdan çıkartılmıştır. Jobs’ın liderlik yeterlikleri ve eğilimleri bu süreç-
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te Apple’ın hedefleri ile uyumlu olmamıştır. Apple’ın yaratıcı kültüre dönmesiyle, 
Jobs yeniden görevine dönmüştür.

Örgütsel değişim için gerekli liderlik etkinliklerini tanımlamak ve gelecekte 
ihtiyaç duyulması muhtemel yeterlik alanlarını belirlemek oldukça önemlidir. Bu 
konu detaylı olarak Bölüm 6’da liderlik yeterlikleri ölçeği çerçevesinde tartışılmış-
tır. Sonuç olarak kültürel değişim her zaman bireysel değişimi gerektiren bir süreç 
olarak ele alınmalıdır.

İkinci olarak liderler kişisel sorumluluklarını yerine getirdiklerini ve işlerine 
olan bağlılıklarını diğer çalışanlara açık biçimde gösterecek yollar bulmalıdırlar. 
Çalışanların örgütün lider kadrosunun değişime bütün yüreğiyle inandıklarını 
bilmeleri gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmenin bir yolu geçmiş uygulamaların 
eleştirilmesidir. Ancak unutulmaması gerekir ki çalışanların önemli bir kısmı geç-
mişteki uygulamaların bir parçası olduğundan direnç gösterme ve moral bozuk-
luğu yaşama ihtimali yüksektir. Alternatif bir yol ise geçmişi yerme yerine överek, 
olumlu anlamda yapılanları vurgulayarak geleceğe ilişkin umut ve iyimserlik aşı-
lanması mümkün olabilir. Gelecek her zaman için geçmişten farklı bir konuma 
gelmek olarak algılanmaktadır. Liderler geçmişi eleştirmek yerine nasıl bir gelecek 
hayal ettiklerini ifade ederek de çalışanları değişime yönelik cesaretlendirebilirler.

Aşağıdaki sorular değişim sürecinde liderlik yeterliklerinin hazırlanması ve 
geliştirilmesi için yardımcı olacaktır:

•	 Örgüt kültüründeki değişimi sağlamak için hangi yeterlikler gereklidir?

•	 Örgüt kültürü değişim sürecinde hangi yeterlikler daha önemli olacaktır?

•	 Örgütte dönüşüm sağlandığında hangi tür liderliğe ihtiyaç duyulacaktır?

•	 Örgütsel hedeflere ulaşmak için hangi lider yetiştirme ve geliştirme etkin-
liklerine ihtiyaç duyulmaktadır?

•	 Liderler için hangi ödül ve taltif sistemleri gereklidir?

•	 Eski örgüt kültürü ile hedeflenen örgüt kültürü arasında hangi tür bağlan-
tılar kurulmalıdır?

Sekizinci Aşama: Hesap verebilirlik kapsamında ölçütleri, değerlen-
dirme kriterlerini ve kilometre taşlarını tanımlayın

Değişimin örgütsel ve bireysel düzeyde başarısız olmasında en önemli et-
menlerden birisi de hedeflenen değişime yönelik hesap verebilir mekanizmaların 
sürdürülebilir olarak ortaya konulmamasıdır. Örgütsel değişimin ilerleme süreci 
takip edilmediğinde değişim sürecinin başarısız olma ihtimali çok yüksektir. Ge-
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nel bir kural olarak “Ölçülemeyen bir şey yönetilemez.” ilkesi örgüt kültürünün 
değişim sürecinde de geçerlidir. Kültürü değiştirmenin önemli bir adımı da başarı 
kriterlerinin belirlenmesi ve belirli aralıklarla ölçme sonuçlarına göre değerlen-
dirme yapılmasıdır. Ölçme yapmak bir anlamda başarıyı ve başarısızlığı belirleyen 
etmenlerin ortaya konulması olarak görülebilir. Örgüt kültürünün değiştiğini na-
sıl anlayabiliriz? Başarılı bir değişimin ölçütleri nelerdir? Değişim için belirlenen 
kriterler aslında değişimin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamamıza yarayan bir 
ayraç ve değişimi kolaylaştıran bir kaldıraç görevine sahiptir. Örneğin Michael 
Isner Disney CEO’su olduğunda, Disney’nin gelirleri azalma eğilimindeydi. Şüp-
hesiz Isner için başarı kriteri bir yılda çekilecek film sayısı idi. Bu kriterin benzeri 
tema parkları ve perakende satışlardan elde edilecek gelirler için de belirlenmişti. 
Kurumun temel başarı motivasyonu net ve belirgin bir biçimde ortaya konmuş-
tu: Bir yıl içerisinde çekilecek film satışını artırmak. Örgüt kültürünü değiştirme 
sürecinde birden çok başarı kriteri belirlenebilir, ancak sayı birkaç taneyle sınır-
lı tutulmalıdır. Dönüm noktası (milestones) olarak tanımladığımız ise kurumsal 
ilerlemenin diğer iyi uygulamalar ile kıyaslanmasıdır (benchmarking). Belirli bir 
tarihte örgütün bazı boyutlarında değişimin yaşandığını düşünelim. Otoyoldaki 
işaretler gibi dönüm noktaları da belirli bir sürede amaçlanan değişimin ne kadar 
gerçekleştiğine yönelik bilgi verir.

Çalışanların değişim sürecinde ilgili oldukları alanlarda aynı zamanda hesap 
vermeleri gerekmektedir. Örgüt kültürü değişirken değişim takımları veya yöne-
tici ekipler zaten işin içindedir ancak değişim aynı zamanda, Bölüm 6’da anla-
tacağımız gibi her bir çalışanın değişmesini ve süreç içerisinde hesap vermesini 
içermektedir. Aşağıdaki sorular yönlendirici olacaktır:

•	 Örgütsel değişimin ilerlemesinde belirleyici etmenler nelerdir?

•	 Örgütün daha iyiye gittiğini anlamamıza yarayacak etmenler nelerdir?

•	 Örgütte başarının ölçütleri nelerdir? Çalışanlar hangi açılardan sorumlu-
dur ve bunların gerekçeleri nelerdir?

•	 Örgütsel değişim sürecinde hangi ölçütler dikkate alınacaktır?

•	 Örgütsel değişimin ilerlemesi hangi aralıklarla incelenecektir?

•	 Hangi tarihten itibaren kayda değer bir değişim olması öngörülmektedir?

•	 Örgütsel değişim sürecinin ne zaman tamamlanması öngörülmektedir?
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Dokuzuncu Aşama: İletişim stratejinizi yapılandırın

Son aşamada örgütün genelinde mesajların nasıl daha etkili ve kolay yayıla-
bileceği, hangi sembollerin etkili olacağı ve çalışanların bu sürece bağlılığını artır-
mak için neler yapılabileceği tartışılmaktadır. Örgüt kültürü değişirken değişmesi 
kaçınılmaz olan sembollerden bahsetmek mümkündür: Logo, slogan, tabela, amb-
lem, imza, renkler ya da diğer örgüt görselleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. 
Sembollerin sık sık değişmesi olumlu bir etki yaratmaz ancak her yeni sembol yeni 
bir geleceği ifade etmektedir. Sembollerin değişmesi örgütün geneline, değişimin 
sahiplenildiği anlamında bir mesaj vermektedir.

Günümüzde örgütler bütün çalışanlar ile aynı anda iletişim kurabilmektedir. 
Örneğin, bütün çalışanları konferans salonunda toplayıp, her çalışana içerisinde 
örgütün eski vizyonunun yazılı olduğu bir balon ve bir iğne verilerek, CEO’nun 
kısa bir konuşmasını ardından balonların patlatılması istenebilir. Örgütün yeni 
kültürel kodlarının bir ifadesi olan yeni vizyon ve stratejiler bu sayede daha görü-
nür kılınabilir.

Yeni semboller aracılığıyla çalışanların örgütün geleceğini tahmin etmeleri 
kolaylaşmaktadır. Örnek olarak PAC (Professional Athletic Conference) logosun-
da değişikliğe gitmiştir. Bunun yanında medyayı daha aktif kullanma, spor oku-
lunu büyütme ve gelirleri artırma gibi stratejiler geliştirilmiştir. Sonuç olarak yeni 
semboller insanları bir araya getirmek için önemli bir katkı sağlamaktadır.

Kültürel değişimin örgütün geneli tarafından benimsenmeden ve çalışanların 
aktif katılımı sağlanmadan başarılı olması beklenemez. Xerox firmasının kültü-
rel dönüşüm sürecinde kullanılan iletişim stratejisi çalışanların değişime bağlı-
lıklarını artırma bağlamında önemli bir örnek olarak gösterilmektedir. Fotokopi 
makinelerinin patent haklarının sona ermesiyle birlikte Xerox, rakip firma olan 
Canon’a kıyasla %30 daha yüksek maliyetlerle üretim yapmaya başlamıştır. Dahası 
Xerox’un baskı kalitesi rekabet hainde olduğu firmalara kıyasla oldukça düşük se-
viyededir. Radikal bir değişim yapılmadığı takdirde Xerox’un iflasa sürükleneceği-
ni düşünenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Şekil 5.6 Xerox’un yalın iletişim 
ağını göstermektedir.

Çalışanlar hiyerarşik konumlarına göre farklı gruplara ayrılmıştır. İlk grup-
ta yer alan üst düzey yöneticiler örgütün vizyonunu oluşturma, örgüt kültürünü 
tanımlama ve örgütün temel ilkelerini ve kültürel değişime ilişkin varsayımlarını 
öğrenme gibi sorumluluklar taşımaktadır. 

Bununla birlikte hem kendileri hem de diğer grup üyeleri için eylem planları 
hazırlamaları da beklenmektedir. Üçüncü adım olarak örgütün temel ilkelerini, 
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vizyonunu ve yeni kültürel temellerini diğer çalışanlara açıklamak da üst yönetici-
lerin sorumlulukları arasında gösterilmektedir. Bu süreç hiyerarşik olarak daha alt 
kademelerde yer alan çalışanların bilgilendirilmesini kapsamaktadır.

Şekil 5.6. XEROX Firmasının Örgütsel Kültür Değişim 
Uygulaması

Son olarak 1. Grup’ta yer alan çalışanlar örgütsel değişim sürecinin etkililiği-
ni ölçme ve denetlemeden sorumludurlar. Söz konusu değişimi denetleme görevi 
aynı zamanda daha alt kademelerde çalışanları da kapsamaktadır. Denetleme ve 
değerlendirme ilişkisi her alt-üst kademe arasında devam etmektedir.

Sonuç olarak örgütün her kademesinde yer alan çalışanların dört aşamalı 
olarak yeni örgüt kültürüne uyumu sağlanacaktır: Öğrenme, uygulama, öğretme 
ve denetleme çalışanların değişimi benimsemelerine katkı sağlayacaktır. Birinci 
aşama: Öğrenme, örgütsel değişimin temel varsayımlarının anlaşılmasını sağlar. 
İkinci aşama: Uygulama, yeni kültürün çalışanların gündelik faaliyetlerini değiş-
tirmelerine yardımcı olur. Üçüncü aşama: Öğretme, hedeflenen kültürel değişimin 
anlaşılmasına ve bütün çalışanların değişime olan bağlılıklarının güçlendirilme-
sine imkân tanır. Dördüncü aşama: Denetleme, başarı ölçütlerinin anlaşılmasını 
kolaylaştırır.

Örgütsel değişimin başarılı olması açısından burada Xerox firmasının stra-
tejisine benzer bir öneri getirilmektedir. Rasyonel bir uygulama stratejisi ortaya 
konulduğunda örgütsel iletişim stratejisinin başarılı olma ihtimali daha yüksektir. 

Grup üyeleri dört defa değişime yönelik bilgiyle muhatap
olmaktadır:
     1- Değişimin temel ilkelerini öğrendiklerinde
     2- Değişimi gerçekleştirdiklerinde
     3- Değişimin gerekliklerini bir başka çalışana
          öğrettiklerinde
     4- Başka bir çalışanın değişim yeterliklerini
          denetlediklerinde

I. Grup Öğren Uygula Öğret Denetle

Öğren Uygula Öğret Denetle

Öğren Uygula Öğret Denetle

II. Grup

III. Grup
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Aksi durumda değişimin başarılı olmasını beklemek sadece iyi bir temenni olarak 
görülebilir. Sözün özü: “Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar ortaya çıkmasını bek-
lemek saflık olur.”

Aşağıdaki sorular bu bağlamda dikkate alınmalıdır:

•	 Çalışanların örgüt kültürü değişim sürecini benimsemeleri için neler ya-
pılabilir?

•	 Çalışanların değişmeye istekli olmaları için neler yapılabilir?

•	 Örgütte değişimin başarılı olması için kimlerin hangi türde bilgilere ihti-
yacı vardır?

•	 Örgütün somut kültürel öğelerinde ne gibi değişiklikler yapılabilir?

•	 Yeni örgüt kültürüne ilişkin çalışanlara hangi mesajlar verilebilir?

•	 Çalışanların değişim arzuları ve enerjileri nasıl pekiştirilebilir?

Özet

Yukarıda açıklanan dokuz adımlı değişim yönetimi sürecinde örgütlerin 
mevcut kültürel yapılarının özellikleri ve neden değişimin gerekli olduğu açıklan-
maya çalışılmıştır. Örgütsel değişimde yaygın olarak yapılan bir hata çalışanların 
örgütün mevcut konumu ile nereye ulaşılmak istendiğini net olarak anlayamaması 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Değişim uygulamalarında genellikle mevcut örgüt 
kültürünün yeterince iyi analiz edilmediği, değişimin anlamının yeterince iyi an-
laşılmadan değişim uygulamalarının başlatıldığı, bitirildiği ya da devam ettirildiği 
durumlarda başarısız olunduğu bilinmektedir. Söz konusu dokuz aşamalı model 
örgütlerde değişimin amaçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya 
yardımcı niteliktedir.

Kültürel değişim oldukça uzun dönemli ve zor bir süreçtir. Örgütsel değişimi 
gerçekleştirmek için bütün çalışanların fazladan çaba göstermeleri ve yeni kültürel 
değerlerle uyumlu hareket etmeleri gerekmektedir. Waterman, Peters ve Phillips 
(1980) tarafından geliştirilen Yedi S Modeli örgütlerin farklı boyutlarıyla değişim 
ihtiyacını ele alan dikkat çekici bir yaklaşım olarak görülebilir. Bu modele göre 
başarılı örgüt kültürü değişim süreci; örgüt yapısında değişim (örgütün binası), 
semboller (kültürel yapıyı güçlendiren öğeler), sistemler (üretim sistemi, değer-
lendirme sistemi, personel seçme sistemi ve kalite kontrol sistemi), personel (in-
san kaynaklarının seçilmesi ve geliştirilmesi), strateji (örgüt vizyonunun davranış 
kalıplarına yansıması), liderlik stilleri (üst düzey yöneticilerin tutumları), yönetici 
becerileri (değişim sürecini yöneten yöneticilerin yeterlikleri) olarak tanımlanır. 
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Bu etmenlerin bir araya getirilmesi kültürel değişimin başarıyla gerçekleştirilmesi 
açısından oldukça önemlidir.

ÖKDÖ Ölçeğinin Uygulanması

Örgütlerde kapsamlı kültürel değişim, dokuz aşamalı değişim sürecinin uy-
gulanmasını gerektirebilir. Birçok örnek olay üzerinden örgütlerin karşılaştıkları 
değişim, kültürel değişim olarak ele alınmıştır. Kültürel değişimin temel belirle-
yicisi üst düzey yöneticilerin ÖKDÖ yöntemi bağlamında tutarlı davranışlar ser-
gilemeleridir. ÖKDÖ örgüt kültürü değişim sürecinde oldukça kullanışlı veriler 
sunmaktadır.

Örnek olay olarak ele aldığımız firma, birçok farklı alanda hizmet veya mal 
üreten alt kollarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Her bir alt firma bir anlamda 
kendi krallıklarını ilan etmiş ve bağımsız olarak çalışmaktadır. Firmanın geleceği-
ne ilişkin CEO ve üst düzey yöneticiler müşterilerin her bir alt firmaya rahatlıkla 
ulaşabildiğini ve bu durumun kendileri açısından bir avantaj oluşturduğunu ifade 
etmektedir. Ancak işin aslı tamamen farklıdır. Müşterilerine kusursuz bir hizmet 
vermek isteyen yöneticiler, bu işe öncelikle üst düzey yöneticilerden başlamaları 
gerektiğini düşünmektedirler. Bu iş için öncelikle gerçek bir takım özelliği gös-
termenin zorunlu olduğu söylenebilir. Bu bağlamda üst düzey yöneticilerin bir-
birlerinden bağımsız davranmaları durumunda örgütün varlığını uzun süre sür-
düremeyeceği düşünülmektedir. Örgütün ihtiyacı olan örgüt kültürü işbirliğine 
dayalı, takım çalışmasını teşvik eden ve müşteri ilişkilerini önemseyen bir yapıda 
olmalıdır.

Çalışanların önemli bir bölümü örgüt vizyonunu benimsemiş olsa da üst dü-
zey yöneticilerin ekip çalışmasına gereken önemi vermemesi nedeniyle örgütün 
ortak değerlerine bağlılıkları daha azdır. Örgütün genel havasına aykırı davranış-
lar sergileyen üst düzey yöneticilerle çalışan CEO, değişimi yönetme yeterliği olan 
çalışanlarla birlikte çalışmaya karar vermiştir. Öncelikle etkili bir üst düzey yöne-
tim ekibi oluşturmayla işe başlanmıştır.

Örgütsel değişimi planlamak üzere yapılan görüşme, doküman inceleme ve 
CEO ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda kapsamlı bir kültürel değişim ya-
pılmasına karar verilmiştir. Bunu takiben yönetim kadrosuyla bir dizi görüşmeler 
yapılmıştır. Toplantıya katılan kişiler örgütün en yetişmiş ve yeterli kişileri olarak 
öne çıkmaktadır. Bu toplantılar kapsamında değişimin uygulanması için bir dizi 
adım planlanmıştır. Örneğin, örgütün organizasyon şeması değiştirilmiş, çalışan-
lar arası üst-ast ilişkileri düzenlenmiş ve yeni politikalar belirlenmiştir. Bu faali-
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yetlerin yapılması olumlu olmakla birlikte yönetim kadrosunun henüz bir takım 
gibi hareket etmediği de görülmektedir.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaklaşık iki buçuk gün süren top-
lantılar yoluyla takım çalışması hayata geçirilmeye çalışılmıştır. İşe öncelikle takım 
kültürünü analiz etmekle başlanmıştır. Devamında takım üyelerinin davranışları 
analiz edilerek değiştirilmeye çalışılmıştır. Kaydedilen ilerlemelerin değerlendiril-
mesi için bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir.

İnsan kaynakları müdürü, aynı zamanda değişim uzmanı olarak da görev 
yapmış bir çalışan, takım oluşturma amacıyla bir dizi toplantı gerçekleştirmiştir. 
İlk gün grup yeterince istekli değildi. Öncelikle ÖKDÖ uygulanarak çalışanların 
mevcut örgüt kültürü algıları ile istedikleri örgüt kültürü incelenmiştir. On beş 
kişiden oluşan grup içerisinde günlük rutin işleri yerine getiren personel oldu-
ğu gibi, destekleyici personel de yer almaktadır. Beşer kişiden oluşan üç alt grup 
içerisinde her personel bireysel olarak analizlerini yapıp takım arkadaşları ile pay-
laşmıştır. Her grup sonuçlarını düzenleyerek diğerleri ile paylaşmıştır. Sonuçların 
kapsamlı bir açıklaması Şekil 5.7’de yer almaktadır.

Çalışmaya katılan personel örgütün kültürel profilini ifade eden bu yönte-
mi kolay ve yararlı bulmuştur. Ortaya çıkan sonuçlar örgütün mevcut durumu 
ve gelecekteki olası dönüşümü hakkında bilgi vermektedir. Her personel kendi 
grup arkadaşları ile değişime yönelik görüşlerini ve ortaya çıkan sonuçları karşı-
lıklı olarak müzakere etmiştir. Grup içerisindeki tartışmaları yönlendiren temel 
soru; ortaya çıkan sonuçların örgütü geliştirmek açısından ne anlama geldiği ve 
her kültürel boyut için artırılacak, azaltılacak ve aynı kalacak özelliklerin neler 
olacağıdır. Şekil 5.4’te verilen form kullanılarak oluşturulan sonuçlar Şekil 5.8’de 
gösterilmiştir.

Grup üyeleri oluşturdukları listeler üzerinde tam bir mutabakat sağlamışlar-
dır. Söz konusu kültürel değişim süreçlerinin aslında gündelik işlerin bir parçası 
olduğu ve çalışanların rahatsız oldukları uygulamaları ifade etmeleri gerektiği ifa-
de edilmiştir. Bir anlamda aşamalı olarak örgüt kültürünü sıfırlama süreci gerçek-
leştirilmiştir.
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Şekil 5.7. Durum Çalışmasında Ele Alınan Örgüte Ait Örgütsel 
Kültür Profili 

Grup üyelerine adlı ünlü simülasyon oyunu oynatılarak her katılımcıdan 20 
$ kazanması beklenmiştir. İşin içinde paranın olması herkesin dikkatini çekmişte-
dir. Oyun, temelinde, takım halinde hareket edilmesi halinde bankanın iflas etme-
si ve herkesin eşit miktarda para kazanması ilkesine dayanmaktadır. Ancak her bir 
grup kendi yararı doğrultusunda daha çok para kazanmak için hareket ettiğinde 
kaybetmek olası bir durumdur.
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Şekil 5.8. Çalışmada Ele Alınan Örgüt İçin Örgüt Kültürünün 
Anlamı

Klan-İşbirliği Kültürü Adokrasi-Yaratıcı Kültür
Yükseldiğinde neler olur:
•	 Çalışanlar güçlendirilir.
•	 Yönetim süreçlerine katılım ve bağlı-

lık artar.
•	 Takım çalışması artar.
•	 Yatay iletişim artar.
•	 Koruyucu bir iklim hâkim olur.
•	 Çalışanlar daha fazla saygı görür.

Yükseldiğinde neler olmaz:
•	 Sevimlilik kültürü
•	 Standartlar ve ilkelerin yok sayılması
•	 Kaba ve sert tavırların yok olması
•	 İşten kaytarmak
•	 Sıradanlığın hoş görülmesi

Yükseldiğinde neler olur:
•	 Çalışanların görüşlerine daha sık 

başvurulur.
•	 Örgütsel süreçler daha inovatiftir.
•	 Daha çok risk alınır.
•	 İlk kez yapılan hatalara tolerans daha 

fazladır.
•	 Müşteriler daha çok dinlenir.

Yükseldiğinde neler olmaz:
•	 Herkesin kendi bacağından asılması
•	 Hataların örtbas edilmesi
•	 Hesapsız risk alınması
•	 Önceliğin tamamen iş olması
•	 Her işin son trende göre yapılması
•	 Eşgüdümün azalması

Hiyerarşi-Kontrol Kültürü Pazar-Rekabet Kültürü
Düşüşte olduğunda neler olur:
•	 Karara katılım artar.
•	 Astların yönetime katılımı sağlanır.
•	 Bürokratik engeller azalır.
•	 Yönetim kademeleri azaltılır.
•	 Yeni fikirleri deneme eğilimi artar.
•	 Kırtasiyecilik azalır.

Düşüşte olduğunda neler olmaz:
•	 Değerlendirmenin yok sayılması
•	 Hesap verme süreçlerinin yok sayıl-

ması
•	 Kuralların ortadan kalkması
•	 Performans değerlendirmenin kaldı-

rılması
•	 Değişime yönelik yönlendirmenin 

yapılmaması

Düşüşte olduğunda neler olur:
•	 Mükemmelliğe olan bağlılık artar.
•	 Dünya klasmanında bir örgüt tasar-

lanmış olur.
•	 Hedef odaklılık
•	 Dinamik çalışanlar
•	 Hedeflere karşı miyopluk azalır.
•	 Cezalandırıcı kültür geriler.

Düşüşte olduğunda neler olmaz:
•	 Düşük düzey performans
•	 Müşterilerin daha az önemsenmesi
•	 Müşteri memnuniyetinin azalması
•	 İşlerin zamanında yetişmemesi
•	 Düşük kalite standartları
•	 Rekabetin kaybedilmesi
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Katılımcılar en çok kazanmanın yolunun kendi gruplarına en çok kazandır-
mak olduğunu varsaymıştır. Oyun, temelde buna izin verse de genellikle iletişim 
eksiklikleri nedeniyle bu varsayım gerçekleşmemektedir. Katılımcılar bu psiko-
lojiyle hareket ettiğinde bir grubun hareketleri diğer grupları da etkilemekte ve 
sonuç olarak banka kârlı çıkmaktadır. Oyunun başlangıcında neredeyse bütün 
gruplar bu tür yanlış varsayımları benimsemektedir. Oyunun sonunda bir grup 
diğer gruplardan üstün gelerek en çok parayı kazanmaktadır.

Oyun sona erdiğinde kazanan grup galibiyetini kutlarken, kaybeden gruplar-
da moral bozukluğu yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Önemli olanın kazanmak 
olduğunu düşünen grup üyeleri galibiyetin keyfini sürer. Kaybedenler ise önemli 
olanın yarışmak ve rekabet etmek olduğunu düşünerek ilkelerinden taviz verme-
diklerini savunmaktadır.

Bu oyun sonucunda gruplar arasında yaşanan soğukluk ve çatışma yaşanma-
sı sonucunda, çalışanların birbirlerine olan güven düzeyleri ve işbirliği eğilimleri 
azalmıştır. Sonrasında çalışanların rutin işlerinden farklı olarak voleybol oyna-
maları sağlanmıştır. Çalışanlar genellikle işe sabah 7:00’de geliyor ve çoğu zaman 
22:30’dan önce mesaileri bitmiyordu. Bu durum insan doğasına ve sağlığına ol-
dukça aykırıdır.

Ertesi gün sabah çalışanlara oynadıkları oyun hakkındaki görüşleri sorul-
duğunda birçoğu güven duygusu sarsıldığında, telafi edilmesinin oldukça zor 
olduğunu ifade etmiştir. Bu oyun bağlamında çalışanlara maksimum kazanç sağ-
lamanın kendileri için ne anlama geldiği sorulduğunda oldukça farklı cevaplar 
alınmıştır. Soru yinelendiğinde bazı çalışanların verdikleri cevapları değiştirdikle-
ri görülmüştür. Verilen cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde grup üyelerinin 
karşılıklı güven çerçevesinde işbirliğine gitmeleri halinde bankanın kaybedeceği 
sonucu ortaya çıkmıştır. Bu çıkarım elbette ki doğruydu ancak hâlâ katılımcılar 
temel noktayı yakalayamamıştı.

Çalışanlara paranın yanında başka neye ihtiyaçları olduğu sorulduğunda te-
reddütsüz bir şekilde ‘güven’ cevabını vererek ‘paranın yanı sıra birbirimizle gurur 
duymalı ve güven içerisinde hareket etmeliyiz’ diye eklediler. Ancak bu sayede 
en yüksek kapasitede performans sergileyebileceklerini ve bu durumun doğrudan 
para kazanmayı hedeflediklerinden daha çok finansal kazanç sağlayacağını ifade 
ettiler. Son olarak çalışanlar asıl olanın karşılıklı güven ortamı tesis etmek olması 
gerektiğini, kârın bunun bir sonucu olacağını vurgulayarak altın yumurtayı ka-
zanmak için altın yumurtlayacak tavuktan olmamak gerektiğini ifade etmişlerdir.

Burada vurgulanan durum oldukça dikkat çekicidir. Çünkü çalışanlar genel-
likle örgütleri bu bakış açısıyla değerlendirmezler. Bu görüş örgütlerde işbirliği ve 
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takım çalışmasına farklı bir yön verecek niteliktedir. İşte bu noktada güven duygu-
sunun örgütler için öneminin çalışanlar tarafından anlaşıldığı söylenebilir.

Bir sonraki aşamada çalışanlardan kurumsal olarak yüksek performans gös-
terdiklerini düşündükleri dönemlerin listesini çıkartmaları istenmiştir. Alt grup-
larla bu listeler paylaşılmış ve iyi takım çalışmasının karakteristik özellikleri orta-
ya konarak bir kâğıda aktarılmıştır.

Bu bölüme kadar ÖKDÖ kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler anlatılma-
ya çalışılmıştır. Bu aşamadan sonra grup üyeleri daha yorucu bir etkinlikle karşı 
karşıya kalacaktır. Görüştüğümüz bazı çalışanlar bu sürece dâhil olmaya istekli 
olmamıştır. Listede ifade edilen iyi bir takımın özelliklerinin, aslında çalışanların 
gerçekleştirmeyi hedefledikleri takım çalışmasının özellikleri olduğu, kendilerine 
anlatılmıştır. Bu bağlamda iyi bir takım olmanın koşulu söz konusu özellikleri ta-
şıyan bireyler olmak için değişmekten geçmektedir.

Bütün katılımcılardan çalışma arkadaşları ile ilgili bazı soruların cevaplarını 
kendileri hariç tutularak verilen not kâğıtlarına yazmaları istenmiştir. Not kâğıtla-
rının ön tarafına çalışma arkadaşlarının her biri için örgüte yaptıkları anlamlı kat-
kılar bağlamında takdir edilen davranışlarının yazılması arka tarafına ise çalışma 
arkadaşının hangi davranışları sergilemesi halinde örgütün mevcut performansı-
nın artırabileceğine yönelik görüşlerini yazmaları istenmiştir. Bu etkinlik sonunda 
her bir çalışandan takım arkadaşlarına yönelik takdirlerini ve onlardan beklentile-
rini içeren on dört değerlendirme kartı elde edilmiştir.

Bu etkinliğin tamamlanması için grup üyelerine doksan dakika süre veril-
miştir. Her bir çalışana kendi ismi yazılı olan kartlar verilmiştir. Bu aşamada katı-
lımcılara kırk beş dakika verilerek ellerindeki kartlarda kendileri ile ilgili yazılan 
değerlendirmeleri okuyup değerlendirmeleri ve değişime yönelik çıkarımlar yap-
maları beklenmiştir.

Grup başkanı öncelikle bütün değerlendirmelerden hareketle ortak bir rol 
model oluşturmaya çalışılmasını önermiştir. Her bir katılımcı kartlarda yazılan-
lara ilişkin yorumlarda bulunmuştur. Karşılıklı etkileşim ve işbirliğini pekiştiren 
bu süreç oldukça etkili sonuçlar ortaya koymuştur. Bazı zamanlar duygulanan ka-
tılımcıların gözyaşlarına engel olamadığı oldukça verimli bir süreç yaşanmıştır.

Tartışma ve değerlendirme aşamasında çalışanlar bütün duygularını paylaş-
tıktan sonra bir süre dışarıda voleybol oynamaya çıkmıştır. Bu esnada bir anlamda 
tesadüfen keşfedilen etki olarak değerlendirilebilecek bir gelişme yaşanmış ve çalı-
şanların işbirliği ve takım çalışmasına olan yatkınlıkları açısından ilerleme kayde-
dilmiştir. Ertesi sabah çalışanlara bu gelişmenin sebebi sorulduğunda, birbirlerine 
olan güven düzeylerinin arttığından bahsettikleri görülmüştür. Söz konusu etkin-



Örgütsel Kültürünü Tanımlamak ve Değiştirmek İçin Rekabetçi Değerler ... 107

likler boyunca çalışanların işbirliği yapma eğilimleri artmış ve takımla çalışma 
yetenekleri gelişmiştir.

Öncelikle her çalışanın bireysel değişim süreci üzerinde durulmuş, bunu ta-
kiben örgütsel değişim değerlerini ifade etmek açısından hikâye anlatma yönte-
mine başvurulmuştur. Bütün katılımcılar örgüt kültürünün değişim sürecini ifade 
eden üç olay anlatarak birbirleriyle paylaştılar. Her bir çalışan diğeri için değişi-
min ne anlama geldiğini bu yolla daha yakından kavramıştır. Etkinlik sonunda 
elde edilen kazanımlara ilişkin kısa bir fikir paylaşımı da yapılarak öğrenmelerin 
kalıcı hale getirilmesi sağlanmıştır. Katılımcılar bireysel olarak örgütsel değişim 
süreçlerinde isteklerini ifade etmelerinin yanı sıra bir sonraki yıl için kendi geli-
şim düzeyleri bağlamında hesap verecekleri bir kriter belirlenmesi yönünde görüş 
birliğine varmışlardır.

Son aşamada örgütsel kültür değişim süreci planlamasına geri dönülmüş, 
katılımcılar ÖKDÖ kapsamında eylem planı oluşturma adımına geri dönerek 
örgütte değiştirilmesi gereken yapı, süreç ve davranış biçimleri ortak bir görüşle 
oluşturulmuştur.

İki hafta sonra bir katılımcı “Bütün kariyerim boyunca bu kadar etkili bir 
mesleki gelişim süreci yaşamadım. Birkaç arkadaşımla şirketin bir toplantısı için 
gittiğimiz Washington’dan dönüyorduk. Birbirimize bakıp hepimiz oldukça farklı-
yız, birbirimize karşı tavırlarımızın da farklı olması gayet doğal.” diyerek etkinlik-
lerden övgüyle bahsetmiştir.

Örnek olaya konu olan örgütte, örgütsel değişimin ilk aşaması olarak takım 
oluşturma ve kültürel değişimi tasarlama konuları ele alınmıştı. Bu süreci yuka-
rıda anlatılan bir dizi görüşme izlemiştir. Katılımcılar ÖKDÖ kullanarak mevcut 
ve hedeflenen kültüre yönelik fikir sahibi olduklarını ve ÖKDÖ kapsamında ör-
gütsel gelişim için yapılması gerekenler noktasında ortak kararlar aldıklarını ifade 
etmişlerdir. Çalışanların değişime yönelik istekli oldukları ve köklü bir değişim 
için inisiyatif aldıkları bir noktaya gelinmişti; ancak henüz neredeyse hiçbiri bunu 
nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı. Chris Argyris (1993) bu durumu “yok sayılan 
konular” olarak tanımlamaktadır. Katılımcılar bu gibi üzerinde fazla konuşulmak 
istenilmeyen konuları anlatmak için ‘kutsal inek’ tabirini kullanmayı tercih etmiş-
lerdi. Bu konular, örgütte herkesçe malum olan ancak çoğu kişinin bir şekilde ko-
nuşmaktan çekindiği konulardır.

Çalışanlarla gerçekleştirilen ilk görüşmelerde yukarıda bahsedilen, yok sayı-
lan konulara ilişkin görüşleri alınmaya başlanmıştır. Katılımcılardan ortaya çıkan 
sonuçları ifade etmeleri istenmiştir. Aşağıda dört soru ve bunlara verilen cevaplar-
dan oluşturulan ortak sonuçlar yer almaktadır:

■■■
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1.	Örgütte	yok	sayılan	durumlar	neden	ortaya	çıkmaktadır?

Bazen geçmişten gelen birtakım olumsuz olaylar örgüt genelinde etkili ol-
maktadır. Herhangi bir durum ilk kez ortaya çıktığında bundan rahatsız olanlar 
muhtemelen tepkilerini gösterecektir. Grup düzeyinde ise bireyleri rahatsız eden 
uygulamalara karşı koyma veya engelleme eğilimi daha baskındır. Bazen yok say-
dığınız şeyler bir daha asla karşınıza çıkmaz. Bir ya da birçok çalışan örtük olarak 
“Bu durum bir daha açılırsa konuyu açanlar için iyi olmaz.” şeklinde bir mesaj 
verirler aslında.

Bazı durumlarda ise örgütün dışından kaynaklı bir durum tehdit olarak al-
gılanmaktadır. Konunun üzerine gitmek bazen örgüt için yıpratıcı sonuçlar do-
ğurabilir. İnkâr ve ret politikası bazen tek seçenek olabilir. Grup informel olarak 
konuyu bir daha açmamak üzere sözleşir. Konuyu yeniden gündeme getirecek 
kişi kendisini grubun dışında bulur. Bu bağlamda bireyler grubun rahatsız olma 
düzeyine göre davranışlarını ayarlamaya başlarlar. Bir süre sonra olumsuz bir ey-
lemden zarar görülmesine rağmen konudan söz etmek neredeyse imkânsızlaş-
maktadır. Böyle bir ortamda hiçbir zaman gerçekçi bir çözüm üretilebileceğinden 
bahsedilemez.

2.	Örgütte	yok	sayılan	durumların	maliyeti	nedir?	

Örgütlerde yok sayılan durumlar karşısında çalışanlar yasal ve gayrı yasal ol-
mak üzere iki kategoride olayları sınıflandırma eğilimindedir. Dürüstlük ve açık-
lık ilk kurban edilen değerlerdir. İletişimde bilişsel ve duygusal mesajların uyumu 
ortadan kaybolur. Duygusal paylaşımlar giderek azalır. İnsanların işe yönelik tut-
kuları ortadan kaybolur. Bireyler konuşur ama iletişim kuramazlar. Büyük oran-
da örgütsel iletişim zarar görür. Bu durumun sonucu olarak başarı düzeyi azalır, 
değerlere verilen önem ortadan kalkar; güven düzeyi düşer ve işlemlerin maliyeti 
giderek artar. Sadece üzerinde kolaylıkla ittifak edilen konularda karar alınabilir. 
İnovasyon nadiren görülür ve işten ayrılmalar başlar. Örgüt içerisinde güç ve çıkar 
mücadeleleri yoğunlaşır. Kişiler arası güven ve saygı büyük zarar görür. Çalışanlar 
birbirlerini kategorize etmeye ve davranışlarını önyargılı değerlendirmeye başlar. 
Rasyonel algılar yerini kehanetlere bırakır. Bir anlamda örgütte kanserli hücre-
lerin bedeni kaplaması gibi kısır döngüler yaşanmaktadır. Çalışanlar neler olup 
bittiğini tanımlamakta güçlük çeker ve kendilerini güçsüz hissetmeye başlar. Grup 
ve birey düzeyinde tehdit algıları yaygınlaşır ve bireyler kendilerini tamamen bir 
krizin içerisine sürükleyecek davranışları sergilemekten başka bir çare olmadığını 
düşünürler.
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3.	Neden	yok	sayılan	durumlar	ile	yüzleşmeyiz?

Bu tip hassas durumların tartışılması grubun bütünlüğünü ve grup içinde-
ki güveni olumsuz etkilemektedir. Bireyler çatışma yaşanma ihtimali yüksek olan 
konuları soruşturma konusunda çekingen davranmaktadır. Bireysel açıdan bü-
yük bir çatışmanın içerisinde yer almak özsaygı, itibar ve iş güvenliği açısından 
olumsuz sonuçları beraberinde getirme potansiyeli taşımaktadır. Bununla birlikte 
çalışanlarda anksiyete, stres ve çeşitli sağlık sorunlarının da çıkması olasıdır. So-
nuç olarak yok sayılan durumlar örgütün bütünü için sorun çıkartma potansiyeli 
taşıdıkları için engellenmektedir.

4.	Grup	düzeyinde	yok	sayılan	durumlara	ilişkin	ne	gibi	tutumlar	geliştirilmek-
tedir?

Çalışanların ait oldukları grubun güven düzeyi bireylerin kendi başlarına ini-
siyatif alarak yok sayılan durumları sorgulamalarını engellemektedir. Ortaklaşa 
alınan kararlar yazılı olarak ifade edildiğinde bütün çalışanlar uyma eğilimindedir.

Bazen yok sayılan durumları tartışmanın en önemli engeli aslında tam olarak 
ne olduğunu bilmemekten kaynaklanmaktadır. Çalışanlarca yok sayılan durumla-
rın öncelikle net bir biçimde tanımlanması belki de ilk adım sayılabilir. Bununla 
birlikte her sorun bütün çalışanların ilgisini çekmeyeceğinden, hangi çalışanın söz 
konusu soruna ilişkin çözümün bir parçası olmaya istekli olduğu öğrenilmelidir. 
Görece daha kolay konularla başlamak bu aşamada yararlı olabilir.

Söz konusu sorunların rahatlıkla tartışılabilmesi için çalışanların gruplara ay-
rılmalarının sağlanması ve bunun gerekçesi açıklanmalıdır. Bireyler ancak inan-
dıkları konularda özverili bir biçimde çözümün parçası olmaya çalışırlar. Bu saye-
de yok sayılan durumların üzerine gidilerek olası üretim kayıpları ve aksaklıklar 
azaltılmış olur. Başarılı bir grubun parçası olduğuna inanan bireyler karşılaştıkları 
güçlüklerle daha kararlı mücadele etmektedirler. Bu anlamda grubun ele alınan 
durumla ilgili vereceği kararın etkili olacağı düşünülebilir. Grup bireylerin hakla-
rını savunurken ya da bir sorunla mücadele edilirken kararlı bir tavır sergileme-
lidir. Grup üyeleri dürüstlük, sadelik ve mücadele gibi kavramlar ile destekleyici 
iletişim ve kişisel çıkar gibi konuları dengeli bir biçimde yürütmelidir. Bu denge 
durumu grup üyeleri arasında adalet, duyarlılık ve bütünlük gibi algıları pekiştir-
melidir. Çünkü bireysel olarak sapmaların yaşandığı durumlarda grup normları 
çerçevesinde çalışanların olumlu yönlendirilmeleri önemlidir. Bireyler ile gruplar 
arasındaki ilişkiler güven ve bütünlük içerisinde sürdürülmelidir.

■■■
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Bu gözlemler bizlere daha ilerisini tasarlamak için yardımcı olmaktadır. Gru-
bun değişimin bir parçası olmasını sağlamak uzun süreli bir yolculuktur. Yukarıda 
yok sayılan durumlara ilişkin sınırlı da olsa bir liste sunulmaya çalışılmıştır. Ön-
celik verilen on adım için sırasıyla açıklamalar yapılmıştır. Bu sonuçlar birçok gö-
rüşme sonucunda ortaya çıkmıştır. Her ne kadar olumsuz etmenler olsa da takım 
çalışmasının gücü ve etkisi bir kez daha görülmüştür.

Günümüze baktığımızda henüz yapılması gerekenler olduğu açıktır. Çalış-
maya başlandığı dönemdeki grup ile şimdi gelinen noktada grubun oldukça fark-
lılaştığı da bir gerçektir. Bu noktaya gelinmesinde çalışanların önemli kararlar al-
dıkları unutulmamalıdır. Bir kere her biri değişim kültürünü benimsemiş kalifiye 
elemanlardır. Azımsanmayacak bir çabayla köklü bir değişimin gerçekleşmesine 
yardımcı olmuşlar ve bunu kolektif bir çalışmanın ürünü olarak ortaya koymuş-
lardır. Sonuç olarak bireyler, değişim için kendilerini güvende hissetmek isterler; 
değişim küçük adımlar yoluyla, başardıklarını hissederek büyük riskler almaları-
nın önünü açmaktadır. ÖKDÖ bu anlamda ihtiyaç duyulan argümanları sağlama-
sı açısından oldukça önemlidir.
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KÜLTÜREL DEĞİŞİMDE BİR ANAHTAR 
OLARAK BİREYSEL DEĞİŞİM

Beşinci Bölüm’de belirtildiği gibi, örgüt üyeleri arasında bireysel davranış 

değişikliği meydana gelmediği zaman, örgüt kültüründe de değişme meydana 

gelmeyecektir. Bir örgütte kültür değişimi, yeni kültürel değerleri koruyan ve bu 

değerler ile uyum içinde olan davranışların örgütteki bireyler tarafından kabul 

edilmesi ve hayata geçirilmesine bağlıdır. Tercih edilen kültürün tanımlanması ve 

değişimi gerçekleştirecek stratejilerin ve etkinliklerin belirlenmesi gerekir. Deği-

şim süreci kişiselleştirilmediği, bireyler yeni davranışları göstermede istekli olma-

dığı ve örgütte sergilenen yönetsel yeterlilikler değiştirilmediği zaman, örgütün 

temel kültürü değişmeyecektir. Bu bölümde Rekabetçi Değerler Modeli, yöneti-

cilerin yeterlilik ve yetenekleri olarak adlandırılan yönetsel davranışların kültürel 

değişim sürecini destekleyecek şekilde değiştirilebileceği bir süreç olarak detaylı 

bir biçimde ele alınmıştır.

Kültürel değişimi destekleyen bu kişisel değişim süreci yaklaşık on yıldan 

beri dünyanın değişik yerlerindeki örgütlerde kullanılmaktadır. Bu süreç Ek B’de 

yer verilen Yönetim Becerileri Değerlendirme Ölçeği’ne (YBDÖ) dayanmaktadır. 

YBDÖ’nün uyarlaması (YBDÖ-e) yapılmış ve kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. 

Bu çalışmada ölçek, üst-orta ve üst düzey yöneticilere uyarlanmıştır. YBDÖ ve 

YBDÖ-e ölçeklerine ilişkin aynı tür geri bildirim ve veri karşılaştırma açıklama-

ları bulunmaktadır, ancak bu bölümde sadece YBDÖ ele alınacaktır. (Bu iki ölçek 

kim_cameron@umich.edu adresinden temin edilebilir.)1 

Bu bölümde açıklanan YBDÖ ve ölçek geliştirme süreci, Business Week tara-

fından Amerika’daki en iyi beş yönetici eğitimi programlarından biri olarak seçi-

len Michigan Üniversitesi Yönetici Eğitimi programının temelini oluşturmuştur. 

Ölçek ayrıca Michigan Üniversitesi Ross İşletme Fakültesi birinci sınıf öğrenci-

lerine uygulanmış ve yöntem hâlâ çok sayıda  Fortune 500 şirketinde ve Avrupa, 

Afrika, Asya ve Güney Amerika’daki şirketlerde kullanılmaktadır. Çeşitli resmi, 



112 Örgüt Kültürü: Örgütsel Tanı ve Değişim

savunma, sağlık ve  eğitim kurumları yönetsel liderlikte gelişme sağlamak ve kül-

tür değişimini kolaylaştırmak amacıyla bu süreci uygulamaktadır. YBDÖ ve ya-

pılan uyarlamanın telif hakkı alınmıştır ve genel kullanımları için izin alınması 

gerekmektedir. Tam bir değişim gerçekleştirmek isteyen bireylere yardım etmek 

amacıyla Ek B’de orta düzey yöneticiler için en uygun olan YBDÖ sunulmaktadır. 

YBDÖ’nün geçerlik ve güvenirliği hakkında bilgi edinmek isteyenler için, Ek B’de 

ölçeğin psikometrik özelliklerine ilişkin kısa bir açıklamaya yer verilmektedir. 

Sonraki bölümlerde, etkili yönetsel performans için çok önemli olan bireysel 

yönetim yeterlilikleri ve yetenekleri belirtilmekte ve bu yeterlilik ve yeteneklerin 

Rekabetçi Değerler Modeli ile ne ölçüde uyumlu olduğu gösterilmektedir. Daha 

sonra, YBDÖ tanıtılmakta ve yönetsel beceriler profili oluşturmada bir yöntem 

sunulmaktadır. Bu profil örgütsel kültür profili ile aynı modele dayandırıldığı için, 

yöneticilerin kültür değişimi girişimini desteklemede sahip olmaları veya geliş-

tirmeleri gereken yeterlik ve yetenekleri belirlemek amacıyla kullanılabilir. Bu 

bölümde ayrıca, yöneticilere tercih edilen bireysel değişimi gerçekleştirme konu-

sunda yardım etmek amacıyla kişisel gelişim gündemleri oluşturma süreci açık-

lanmaktadır. 

Kritik Yönetim Becerileri

Büyük oranda büyüme, ulaşıma açık kaynaklar ve kolayca memnun edilebi-

len çok sayıda müşteri, yıllar önce çoğu işletme çevresinin tipik özellikleri arasında 

sayılmaktaydı. 1960’ların ve 1970’lerin belirgin özellikleri olan bu koşullar altında, 

tecrübesiz, işini titizlikle yapmayan ve hatta başarısız yöneticiler fark edilmeden 

kalabiliyordu. Örgütün başarıları sayesinde iyi yetişmemiş yöneticilerin kusurları 

göz ardı edilebiliyordu. Gelir ve satışlarda devam eden artışlar sayesinde israf, aşırı 

üretim, verimsizlik ve hatta yönetsel hatalar görünmeyebiliyordu.

Modern çağımızda örgütlerin içinde bulunduğu durum, geçmişte olduğu ka-

dar rahat ve olumlu değildir. Artık, günümüzde sadece mevcut durumu korumak 

için bile çok keskin yönetimsel liderlik gerekmektedir. Yetersiz kaynaklar, artan 

rekabet, aşırı istikrarsız değişim gibi koşullar altında yönetimsel hatalar ve eksik-

likler dikkat çekmekte ve önem kazanmaktadır. Etkili yönetsel liderliğin örgütsel 

başarı için bu kadar önemli olduğu bir dönem daha önce hiç yaşanmamıştı.

Etkili yönetsel liderlik nedir? Etkili bir kültür değişimi söz konusu olduğun-

da, ne tür davranışlar hedefl enmelidir? Özellikle hangi becerilerin geliştirilmesine 

odaklanılmalıdır? Örgütsel kültür değişimini kolaylaştırmak için yöneticilerin ye-

terlilikleri nasıl geliştirilebilir?
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Bizim yaptığımız çalışma da dahil olmak üzere bazı yönetim araştırmacıları 

tarafından yapılan kapsamlı araştırmalarda, dünya çapında en etkili yöneticileri ve 

örgütleri niteleyen yönetsel liderlik becerileri belirlenmiştir.  Whetten ve Cameron 

(2010) bir çalışmasında bu araştırmaların on beşini içeren bir özete yer vermiş-

tir. Bu eserde yöneticiler ve liderler hakkında yapılan çeşitli araştırmalardan elde 

edilen kritik beceri listeleri sunulmaktadır. Örneğin, bir çalışmada Whetten ve 

Cameron, üst düzey yöneticiler tarafından örgütlerinde en etkili yöneticiler ola-

rak seçilen dört yüzden fazla kişiyle görüşme yapmıştır. Alanlarında oldukça etkili 

olan bu yöneticilerden, elde ettikleri başarıları için önemli olduğunu düşündükleri 

becerileri belirlemeleri istenmiştir.

Yöneticilere aşağıdaki gibi sorular sorulmuştur: Kurumunuzda kimler başa-

rılı ve başarısızdır? Neden? Sizin görevlerinizi alması için birisini seçecek olsanız, 

o kişinin kesinlikle hangi becerilere sahip olmasını isterdiniz? En çok hayran ol-

duğunuz yöneticiler hangi becerileri sergilemektedir? Şirketinizde yöneticiler terfi 

etmek için hangi kritik yeterliliklere sahip olmalıdır? 

Bu görüşmeler sonucunda, katılımcıların en etkili yöneticilerin belirgin özel-

likleri olarak gördükleri yaklaşık kırk kritik beceriden oluşan bir liste ortaya çık-

mıştır. Diğer pek çok çalışmada başka yeterlilikler de belirlenmiştir (bkz. Whetten 

ve Cameron, 2010), ancak beklendiği üzere bu çalışmalarda elde edilen listeler 

arasında büyük ölçüde bir örtüşme bulunmaktadır. Etkili yöneticileri niteleyen 

yönetsel liderlik yeterliliklerinden oluşan genel bir listenin belirlenmesi nispeten 

daha kolaydır. 

Bu çalışmada yukarıda belirtilen çeşitli çalışmalardan elde edilen yeterlilikler 

ve yetenekler, özellikle orta ve üst düzey yöneticiler için uygun olan bir dizi yeterli-

lik kategorisine ayrılmıştır. Bu özellikler öncelikle orta düzey yöneticiler veya kıs-

men tecrübeli yöneticiler için uygun bulunmuştur. Burada belirtilen yeterlilikler 

en alt kademe yöneticiler için çok uygun olmayabilir.

Bu kategoriler geniş kapsamlı olmamakla birlikte etkili orta ve üst düzey yö-

neticilerin tipik özellikleri olarak görülen oldukça önemli yönetsel liderlik yeterli-

liklerinden çoğunu özetlemektedir. Başka bir deyişle, bu beceriler çeşitli çalışma-

larda yönetsel etkililiğin anahtarı olarak tanımlanmaktadır. Yeterlilik kategorileri 

Şekil 6.1’de listelenmiştir. Rekabetçi Değerler Modeli’nin her gözeneğine bu kate-

gorilerden üçü yerleşecek şekilde düzenleme yapılmıştır. On iki kategori yeterlilik 

gruplarını temsil etmektedir ve her kategori başlığı altında çeşitli beceriler top-

lanmıştır. YBDÖ’deki maddelerin her biri yöneticilerin bu yeterlilikleri ne kadar 

etkili bir şekilde sergilediğini değerlendirmektedir. 
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On iki yeterlilik kategorisi aşağıda belirtilmiştir:

Klan-İşbirliği Kültürü Becerileri

• Takımların Yönetimi – Etkili, uyumlu, düzgün işleyen, yüksek perfor-

manslı takım çalışması sağlama

• Kişiler Arası İlişkilerin Yönetimi – Destekleyici geri bildirim verme, din-

leme ve kişiler arası sorunları çözmeyi içeren kişiler arası etkili ilişkiler 

sağlama

• Diğer Bireylerin Gelişiminin Yönetilmesi – Bireylere performanslarını ve 

yeterliliklerini artırma, kişisel gelişim fırsatları bulma konusunda yar-

dım etme

Adokrasi-Yaratıcı Kültür Becerileri

• İnovasyon Yönetimi – Bireyleri inovasyon yapmaya teşvik etme, alterna-

tifl eri artırma, daha yaratıcı olma ve yeni fikirlerin yaratılmasına olanak 

sağlama

• Geleceğin Yönetimi – Geleceğe ilişkin açık bir vizyon belirtme ve bu viz-

yonun gerçekleştirilmesini sağlama

• Sürekli Gelişim Yönetimi – İş hayatında bireyler arasında sürekli gelişime, 

esnekliğe ve verimli değişime uyum sağlanmasını teşvik etme

Pazar-Rekabet Kültürü Becerileri

• Rekabet Yönetimi – Rekabetçilik yeteneklerini ve rekabet edenlerin var 

olan performansını aşmaya yönelik girişimci bir yönelimi artırma

• İş Görenlerin Harekete Geçirilmesi – Bireyleri, proaktif olma, ekstra çaba 

gösterme ve aktif bir şekilde çalışma konusunda motive etme ve teşvik 

etme

• Müşteri Hizmetleri Yönetimi – Müşterilere hizmet sunma, müşterileri et-

kileme ve müşterilerin beklentilerini aşmaya yönelik bir girişimi teşvik 

etme

Hiyerarşi-Kontrol Kültürü Becerileri

• Kültürlenme Yönetimi – Beklentilerin, örgüt kültürü ve standartlarının 

ve iş ortamına en iyi şekilde uyum sağlama yollarının bireyler tarafından 

açıkça anlaşılmasına katkıda bulunma

• Kontrol Sistemi Yönetimi – Süreçlerin ve performansın kontrol altında 

tutulması için prosedürler, ölçümler ve denetleme sistemlerinin mevcut 

süreçlerini işletme
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• Koordinasyon Yönetimi – Örgüt içinde ve diğer birimler ve yöneticilerle 

koordinasyonu teşvik etme ve çevre örgütlerle bilgi paylaşma

Şekil 6.1 Kritik Yönetsel Yeterlilikler

Bu beceri yeterliliklerini değerlendiren ölçek (Ek B’de sunulan YBDÖ), yö-

netsel davranışları ve eylemleri değerlendirmeye dayanmaktadır. Bu ölçek yönet-

sel tarz veya tutumları ölçmemektedir. Yönetsel tarzları değiştirmek imkânsız ol-

mamakla birlikte zordur. Kültürel değişimi desteklemek için gerekli olan önemli 

değişiklikler, yöneticilerin ve örgüt üyelerinin davranışlarıdır. Diğer bir deyişle, 

kültür değişiminin gerçekleşmesi için yöneticilerin eylemleri değişmelidir (yöne-

ticiler konuştuğu gibi davranmalıdır).

YBDÖ yöneticilere yönetsel anlamda kendi mevcut güçlü ve zayıf yönleri-

ni ve örgütün tercih edilen kültüre yaklaşmasına katkıda bulunacak yeterlilikleri 

belirleme konusunda yardım etmektedir. Okuyucuların kendi yeterlilik ve kültür 

eşleşmesini tanılamasına yardım etmek amacıyla, Ek B’nin sonunda hangi YBDÖ 

maddelerinin hangi kültür boyutu ile ilişkili olduğunu gösteren bir anahtara yer 

verilmektedir. Bununla birlikte, tam bir tanıya ulaşmak için daha kapsamlı bir sü-

reç kullanılmalıdır. (Yardımcı materyale Michigan, Ann Arbor’da Behavioral Data 

Services şirketinden veya kim_cameron@umich.edu adresinden ulaşılabilir.)

Kültür Türü: Adokrasi-YaratıcıKültür Türü: Klan-İşbirliği

Kültür Türü: Pazar-RekabetKültür Türü: Hiyerarşi-Kontrol
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Kişisel Yönetim Becerileri Profili

Kültür değişimi girişimi ile ilgilenen yöneticiler YBDÖ’yü kendileri doldurur. 

Sonra her yönetici ölçeğin bir uyarlamasını (Meslektaş Değerlendirme Formu) 

astları, akranları ve üstlerinden oluşan bir örneklem grubuna verir. (Bu ölçek dol-

durulurken genellikle bireylerin dört ast, dört akran ve en az bir üst olmak üzere 

toplam en az dokuz meslektaş ile çalışması tavsiye edilmektedir.) Bu bireyler odak 

yöneticinin kritik yeterlilikler ile ilişkili davranışları ne kadar sergilediğini değer-

lendirir. Başka bir deyişle, her yönetici öz değerlendirmelerine ve astlar, akranlar 

ve üstlerin değerlendirmelerine dayanan kritik yönetsel liderlik yeterliliklerini ne 

kadar etkili bir şekilde yerine getirdiği ile ilgili bilgi edinir. Bu değerlendirme ge-

nellikle 360 derece geri bildirim olarak bilinmektedir.

Bir geri bildirim raporu hazırlanır ve kendi öz değerlendirmeleri ile mes-

lektaşlarının değerlendirmeleri arasında karşılaştırmaların yapıldığı yöneticilere 

sunulur. Geri bildirim raporunda ayrıca yöneticinin meslektaşlarının verdiği pu-

anlar ile ölçeği dolduran yaklaşık 100.000 yöneticinin puanlarının karşılaştırılma-

sına yer verilir. Her yönetsel yeterlikte dünya çapındaki yöneticiler ile karşılaştı-

rıldığında yöneticilerin hangi seviyede olduğunu görebilmesi için bu karşılaştırma 

sınıfl ama yüzdesi olarak yapılır. Ek 6.1’de özet geri bildirim raporu örneği sunul-

maktadır.
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Ek 6.1 Yönetsel Bilgi Özeti (Geri Bildirim Formu)

 

Ölçek

Öz 
Değerlendirme 

(ortalama)

Diğerlerinin Puanları
 

(ortalama)
Sıralama 

(yüzdelik)

Klan-İşbirliği boyutu 4,27 3,28 14
     Takımların Yönetimi 4,60 3,20 14
      Kişilerarası İlişkilerin 

Yönetimi
4,00 3,55 24

      Diğer Bireylerin Gelişiminin 
Yönetilmesi

4,20 3,10 9,0

Adokrasi-Yaratıcı boyutu 4,40 3,53 32
     İnovasyon Yönetimi 4,20 3,65 29
     Geleceğin Yönetimi 4,60 3,53 49
     Sürekli Gelişim Yönetimi 4,40 3,43 22
Pazar-Rekabet boyutu 4,13 3,66 49
     Rekabet Yönetimi 3,80 3,54 51
      İş Görenlerin Harekete 

Geçirilmesi
4,00 3,88 65

     Müşteri Hizmetleri Yönetimi 4,60 3,55 32
Hiyerarşi-Kontrol boyutu 3,80 3,31 16
     Kültürlenme Yönetimi 3,40 3,18 14
     Kontrol Sistemi Yönetimi 4,00 3,48 26
     Koordinasyon Yönetimi 4,00 3,28 13
NOT: Öz değerlendirme ve diğerlerinin puanları 5’li ölçeğe (1-düşük, 5-yüksek) dayanmak-
tadır; bkz.Ek 6.2.

Ek 6.1’de sunulan veriler bir yöneticinin yeterlilik kategori puanlarını özetle-
mektedir. Solda YBDÖ’deki on iki yeterlilik kategorisi listelenmektedir. Her yeter-
lilik için verilen puanlar, her kategorideki bireysel beceriler ile ilgili olan beş anket 
maddesinin ortalamasıdır. Örneğin, “takımların yönetimi” kategorisi ile ilişkili 
puan, YBDÖ’de takımları etkili yönetme yeterliliğini değerlendiren beş maddenin 
ortalamasıdır. Boyut ile ilişkili ortalama puan, o boyutta yer alan on beş maddenin 
ortalamasıdır.

Yöneticinin öz değerlendirmeleri ve diğer katılımcıların puanları 5’li ölçekte 
(1-düşük, 5-yüksek) yer almaktadır. Böylece puan arttıkça birey daha yetkin ya da 
etkili olarak değerlendirilir. Örneğin, Ek 6.1’de bir yöneticinin öz değerlendirme 
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ortalama puanı işbirliği boyutu becerilerinde 4.27, yaratıcı boyutu becerilerinde 

4.40, rekabet boyutu becerilerinde 4.13 ve kontrol boyutu becerilerinde 3.80 ola-

rak gösterilmiştir. Yöneticinin öz değerlendirme puanları kendini en yetkin olarak 

değerlendirdiği boyutun, yaratıcı kültürüne ilişkin yönetsel beceriler olduğunu 

göstermektedir.

Yöneticinin ikinci en yüksek öz değerlendirmeleri iş birliği boyutunda yer 

almaktadır. En yüksek öz değerlendirme puanları yaratıcı kültür boyutu üç yeter-

lilik alanı (inovasyon yönetimi puanı 4.2, geleceğin yönetimi puanı 4.6 ve sürekli 

gelişim yönetimi puanı 4.4) ve iş birliği kültürü boyutundaki üç yeterlilik alanı 

(takımların yönetimi puanı 4.6, kişiler arası ilişkilerin yönetimi puanı 4.0 ve diğer 

bireylerin gelişiminin yönetilmesi puanı 4.2) ile ilişkilidir.

Yöneticinin ast, akran ve üstlerinin yaptığı puanlamalardan (bir araya ge-

tirilip ortalaması alınarak “Diğerlerinin Puanları” altında sunulmuştur), bu yö-

neticinin meslektaşları tarafından rekabet kültürü boyutunda en yetkin, iş birliği 

kültürü boyutunda ise en az etkili olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Yöne-

ticinin kendine ilişkin algısı ile meslektaşlarının ona ilişkin algısı arasında açık bir 

farklılık bulunmaktadır. Meslektaşlarının kendisini en zayıf olarak değerlendirdiği 

boyutta, yönetici kendinin oldukça yetkin olduğunu düşünmektedir. Bu farklılık-

lar bir öz gelişim alanı belirlemede yardımcı olabilir.

Ayrıca yöneticinin öz değerlendirme puanlarının her yeterlilik kategori-

sinde meslektaşlarının değerlendirme puanlarından daha yüksek olduğu dikkat 

çekmektedir. Bu örnek, YBDÖ puanlarında genelde karşılaşılan bir sonuçtur. Pek 

çok yönetici, kendisine meslektaşlarının verdiği puanlardan daha yüksek puanlar 

vermektedir. Bu farklılıkların anlamlılığı hakkında daha çok yorum yapılabilir. 

Ancak bu bölümde sadece bu değerlendirmelerin yöneticiye yönetsel olarak güçlü 

ve zayıf yönlerine ilişkin genel bilgi edinmeleri konusunda yardım ettiği belirtil-

mektedir. Şöyle ki yönetici yönetsel olarak kendi güçlü ve zayıf yönleri konusunda 

birlikte çalıştığı insanların kendisiyle ne ölçüde aynı fikirde olduğunu görebilir.

Ek 6.1’de son sütunda bu yöneticinin meslektaşlarından aldığı puanlar ile 

dünya çapında diğer yöneticilerin puanları karşılaştırılmaktadır. Örneğin, “takım-

ların yönetimi”ndeki 3.20 puan %14’lük yüzdelik dilimdedir. Buna göre yönetici-

lerin %14’ü 3.20’den daha düşük, %86’sı daha yüksek puan almıştır. Bu yönetici, bu 

alanın kendisinin en güçlü olduğu alanlardan biri olduğunu düşünmesine rağmen 

(kendisine 4.6 puan verdi), meslektaşlarının verdiği puanlar onu dünya çapındaki 

yöneticiler arasında oldukça alt bir sıraya yerleştirmektedir. Bu durum da bir öz 

gelişim alanı belirlemede yardımcı olabilir.
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Pek çok yönetici yüzdelik sütununu okuldaki kanaat notu veya toplam per-

formans değerlendirme notu gibi görebilmektedir. Bu yöneticiler yüzdelik sütu-

nunu yönetici olarak etkililiklerinin veya mükemmelliklerinin bir değerlendiril-

mesi olarak görmektedir. Ancak bu yüzdelik verilerinin bu şekilde yorumlanması 

doğru değildir. Yüzdelik puanların mutlak büyüklüğü, maddelere 1 veya 5 puan 

vermekten kaçınan veya sadece 1 veya 5 puan veren meslektaşların puanları nede-

niyle sapmaya uğrayabilir. Mutlak büyüklük ayrıca örgütte herkesin yüksek puan 

almasından (herkesin yıllık performans değerlendirmede 4 veya 5 puan alması 

durumunda), örgütte herkesin düşük puan almasından (neredeyse hiç kimsenin 4 

veya 5 puan almaması durumunda) veya tek bir meslektaşın en düşük/en yüksek 

puanları vermesinden dolayı sapmaya uğrayabilir. 

Başka bir deyişle, puanların yüksek değerlerde yığılması durumunda istatis-

tiksel açıdan bazı yanlılıklardan söz edilebilir. %88’lik bir sınıfl ama yüzdesi yö-

neticinin dünya çapında diğer tüm yöneticilerin %88’inden gerçekten daha etkili 

olduğu anlamına gelmeyebilir. Sınıfl ama yüzdesinin mutlak değeri, seçilen belirli 

katılımcılardan dolayı sapmaya uğrayabilir. Bundan dolayı bu verileri yorumla-

manın en iyi yolu, genel yönelimlerden sapmaları (oldukça yüksek veya oldukça 

düşük yüzdelikler) bulmaktır. Böylece geliştirilmesi gereken alanlar belirlenebil-

mektedir. Yöneticinin bu geri bildirim raporundaki veriyi en uygun şekilde kulla-

nabilmesi için, geliştirilmesi gereken yeterlilikleri ve tercih edilen kültür değişimi-

ni kolaylaştırabilecek yeterlilik değişimlerini belirlemesi gerekmektedir.

Yönetsel beceri gelişimi ile ilgilenmenin sadece yönetici yeterlilikleri değil, 

ayrıca kültür değişiminin başlatılması ve desteklenmesine yardımcı olacak yeter-

lilikleri de geliştireceği unutulmamalıdır. Örneğin tercih edilen kültüre ulaşmak 

için yöneticilerin işbirliği kültürü boyutunda güçlü bir yetkinliğe sahip olması ge-

rekiyorsa, meslektaşların mevcut performansa ilişkin verdiği puanlar gözetilmek-

sizin gelecekte işbirliği kültürü boyutunda gelişmeye ihtiyaç duyulacaktır.

Şekil 6.2’de bu yöneticinin verilerini içeren bir yönetim becerileri profili su-

nulmaktadır. Geri bildirim raporundaki puanlar Rekabetçi Değerler Modeli üze-

rinde işaretlenmiştir. Elde edilen profil ile yöneticinin öz değerlendirmeleri ve 

meslektaşlarının değerlendirmeleri arasındaki en büyük farkların hangi alanlarda 

olduğu, yetkinliğin hangi alanlarda en güçlü ve zayıf olduğu (en yüksek ve en dü-

şük puanlar) ve yöneticinin becerilerinin içinde bulunduğu örgütün kültür profili 

ile ne ölçüde uyum içinde olduğu daha kolay görülebilmektedir. Bu profil yöneti-

ciler tarafından kişisel yönetsel gelişim alanlarının belirlenmesinde ve kültür deği-

şimi girişimi için gerekli olan yeterliliklerin hedefl enmesinde kullanılabilir.
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Şekil 6.2 Yönetim Becerileri Profili

Her yeterlik alanı için bir ortalama puan verilmesinin yanı sıra yöneticilere 

daha detaylı geri bildirim raporları da sunulmaktadır. Bu raporlar YBDÖ’deki her 

bir madde hakkında geri bildirim vermektedir. Raporlar meslektaşları ast, akran 

ve üst olmak üzere alt gruplara ayırmaktadır. Ek 6.2’de bu yönetici ile ilgili işbirliği 

kültürü boyutuna ilişkin geri bildirim raporu sunulmaktadır. Şekil 6.3’te bu bo-

yutta yer alan maddeler ile ilgili yönetim becerileri profili gösterilmektedir. Şekil 

6.3’teki işbirliği boyutu profilinde, işbirliği boyutu numaralandırılmış her ifadeye 

ilişkin yöneticinin öz değerlendirmeleri ile tüm meslektaşların değerlendirmeleri 

gruplar halinde karşılaştırılmaktadır.
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Ek 6.2’deki geri bildirim raporunda YBDÖ’de yer alan maddeler solda liste-

lenmiştir. Soldaki rakam sütununda yöneticinin her maddeye ilişkin öz değerlen-

dirmeleri gösterilmektedir. “Tüm Diğerleri” başlıklı üç sütunda (1) gruplar ha-

linde tüm meslektaşların her maddede aldığı ortalama puanlar, (2) her maddede 

alınan en yüksek ve en düşük puan (“Aralık” olarak tanımlanmıştır) ve (3) her 

maddede alınan puanı diğer yöneticilerin puanları ile karşılaştıran sınıfl ama yüz-

desi gösterilmektedir.

Şekil 6.3 İş Birliği Kültürü Boyutu Yönetim Becerileri Profili

Her maddenin standart sapması yaklaşık 0.5 olduğu için, yöneticiler kendi 

puanları ile meslektaşlarının puanları arasındaki farkların ne ölçüde anlamlı oldu-

ğunu belirleyebilir. 1.0’dan daha büyük farklar istatiksel olarak genellikle anlamlı 

kabul edilir.

Meslektaşların değerlendirmeleri

Öz-değerlendirmeler
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Sonraki sütunlarda yöneticinin meslektaşları alt gruplara ayrılmaktadır. “Ast-

lar” olarak tanımlanan iki sütunda sadece astlara ilişkin ortalama puan ve ara-

lık, “Akranlar” sütunlarında yöneticinin akranlarına ilişkin ortalama ve aralık, 

“Üstler” sütunlarında ise yöneticinin üstüne (bu profilde sadece bir üst) ilişkin 

ortalama ve aralık gösterilmektedir. Bu yöneticinin performansı, işbirliği boyu-

tundaki becerilerde üstü tarafından oldukça etkili (çoğu puanlar 4 veya 5) olarak 

değerlendirilmesine rağmen, astların puanlarının (ortalama aralığı 2.6-4.0) çok 

daha düşük olduğu dikkat çekmektedir. Akranların puanları üstlerin ve astların 

puanları arasındadır.

Yöneticiye verilen geri bildirim, yönetsel yeterlilikte değişiklik yapılması he-

defl endiğinde ele alınacak belirli davranışları saptaması bakımından değerlidir. 

YBDÖ’deki her bir madde ile daha önce bahsedilen pek çok araştırmaya dayalı 

etkili yönetsel davranışlar belirlenmektedir. Yönetici geliştirilmesi gereken yeterli-

likleri belirleyerek etkililiğini artırabilir. Ayrıca yönetici kendi gelişim girişimleri-

ni ihtiyaç duyulan kültür değişimi ile aynı seviyeye getirebilir.

Şekil 6.3’te gösterilen işbirliği boyutu profili, farkların ve yöneticinin ilgili 

güçlü ve zayıf yönlerinin açıklanmasına yardım etmektedir. Verinin görsel anlatım 

ile sunulması, genellikle daha kolay anlaşılabilmesini sağlamaktadır. Bu profilden 

yöneticinin en çok 5, 18, 21, 22, 23, 25 ve 47. maddede gelişme göstermesi gerek-

tiği anlaşılmaktadır. Şöyle ki belirtilen bu yönetsel davranışlarda meslektaşların 

puanları en düşük ve farklar en yüksektir. Bu yeterliliklerde becerinin artırılması 

yöneticiye genel etkililiğini geliştirme konusunda yardım edebilir. Bununla bir-

likte, bu genel gelişim adımına ek olarak, kültür değişimi girişimini destekleyecek 

yeterlilikler de saptanmalıdır. Bu adım sonraki bölümlerde açıklanmaktadır.

Kişisel Gelişim Gündemleri

Daha önce belirtildiği gibi, 360 derece geri bildirim sisteminde iki önemli 

amaç bulunmaktadır: yöneticiye yönetsel liderlik yeterliliğini geliştirme konusun-

da yardımcı olmak ve örgütsel kültür değişimi sürecini desteklemede en çok ihti-

yaç duyulan yeterlilikleri saptamak. Hedefl enen kültür oluşturulurken en yararlı 

olacak yönetsel becerileri belirlemede yöneticilerin desteklenmesi amacıyla, he-

defl enen örgüt kültürü profili (bkz. Şekil 2.2) ile mevcut kişisel yönetim becerileri 

profili karşılaştırılmaktadır. Örneğin, bu bölümde örnek olarak verilen yönetici 

iyi tanınan bir Avrupa şirketinde üst düzey yönetim ekibinin üyesidir. Bu ekibin 

“Mevcut” ve “Hedefl enen” kültür taslakları Şekil 6.4’te gösterilmektedir. Takım, 

sunulan kültür profilleri konusunda uzlaşmaya varmıştır. Görüldüğü gibi, hedef-

lenen kültürün kontrol ve işbirliği boyutlarına doğru bir değişikliğe gidilmesini 
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gerektirmesine rağmen, örgütün mevcut kültüründe yaratıcı ve pazar boyutları 

baskındır. Bu yönetim ekibi, içinde bulunduğu küresel piyasada başarılı bir şekilde 

rekabet edebilmek için etkin süreçlere daha fazla hakim olması gerektiği sonucuna 

vardı. İş gücünün daha fazla ilgi konusu edilmesi, güçlendirilmesi ve ekip uyumu-

nun sağlanmasının yanı sıra örgüt sistemlerinin kontrol altına alınması, etkinliğin 

vurgulanması ve masrafl arın kısılması sonucunda bu takım örgütsel kültür deği-

şikliği gerektiği kararına varmıştır.

Şekil 6.4 Avrupa Şirketi’nin Örgütsel Kültür Profili

Bu örnekteki yönetici için hedefl enen kültürün gerektirdiği alanlarda bece-

rilerin artmasını sağlayacak bir kişisel gelişim gündemi oluşturmak zor bir gö-

revdir. Ona bu görevinde yardımcı olmak amacıyla, Şekil 6.2’deki kendi yönetim 
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becerileri profili ile Şekil 6.4’teki takımının hedefl enen kültür profili arasında bir 

karşılaştırılma yapılmıştır. Şüphesiz ki bu yöneticinin mevcut güçlü yönlerini ve 

yönetsel yeterliliklerini önemsemesi gerekir, ancak bu zamana kadar görmezden 

geldiği bazı yeterlilik alanlarında becerisini artırmaya da ihtiyaç duyabilir.

Yöneticinin en güçlü kişisel yeterlilik alanları ile tercih edilen kültürün gerek-

lilikleri arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Meslektaşları yöneticiye kontrol 

ve işbirliği boyutu yeterliliklerinde en düşük puanları vermiştir. Örgüt kesinlikle 

gelecekte bu boyutlara odaklanacaktır. Kültür değişikliğinden dolayı yöneticinin 

yeterlilik profili daha az uygulanabilir duruma gelecek ve yöneticinin şirketteki 

önemi azalacaktır ya da yöneticinin kontrol ve işbirliği boyutlarını destekleyen 

yeterlilik alanlarındaki etkililiğini artırması gerekecektir. Öyle ki yöneticinin bazı 

yeni yeterlilik alanlarında beceri geliştirmesi gerekmektedir.

Daha önce vurgulanmamış ya da yöneticinin hakkında çok az bilgiye sahip 

olduğu bir alanda ilerleme sergilemek yönetici için zor bir görevdir. Az gelişmiş 

yeterliliklerde yönetici becerileri nasıl geliştirilebilir? YBDÖ’de 360 derece geri bil-

dirim kullanılmasının asıl amacı bunu sağlamaktır. Kişisel yönetim yeterlilikleri 

geliştirme süreci şu adımlar izlenerek sistematik olarak ele alınabilir: (1) Gelişti-

rilmesi veya kazanılması gereken belirli becerilerin saptanması, (2) ölçülebilir ge-

lişim sağlayacak bir planın hazırlanması ve (3) yeni yönetsel yeterlilikler ile kültür 

değişimi sürecinin desteklenmesi.

Geliştirilmesi gereken belirli becerileri saptamak ve kişisel gelişim planı ta-

sarlamak amacıyla, yöneticiye yazılı olarak birtakım sorular yöneltilebilir. Bu 

sorular, yöneticinin kendisinin ve meslektaşlarının puanları arasındaki farkları, 

meslektaşların algılarındaki aralıkları ve en yüksek/düşük puanları dikkatlice in-

celemeden farkına varamayacağı yeterlilik alanlarının vurgulanmasına yardım 

etmektedir. Bu sorular aracılığı ile yönetici kendi gelişim planında odaklanması 

gereken madde sayısını azaltarak geri bildirimde en beklenmedik ve en uygula-

nabilir maddelere yer verebilir. Bu sürecin yürütülmesini sağlayan on iki soruya 

aşağıda yer verilmiştir:

1. Kendi puanlarınız ile meslektaşlarınızın puanları arasındaki en büyük 

farklar hangi maddelerde görülmektedir?

2. Hangi maddelerde meslektaşlarınıza ilişkin alt gruplar (astlarınız, ak-

ranlarınız ve üstleriniz) arasında büyük farklar görülmektedir?

3. Hangi maddelerde meslektaşlarınızın algıları arasında tutarsızlık oldu-

ğunu gösteren çok çeşitli cevaplar alınmıştır?
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4. Çeşitli maddelerdeki puanlarınız dikkate alındığında, özellikle güçlü ol-

duğunuz yeterlilikler nelerdir?

5. En büyük gelişme hangi yeterliliklerde görülmektedir?

6. “Mevcut” ve “Hedefl enen” örgütsel kültür profili dikkate alındığında, en 

çok hangi yeterliliklere ve kültür boyutuna odaklanmanız gerekmekte-

dir?

7. Geri bildirimi inceledikten sonra en çok hangi yönetsel yeterlilikleri ge-

liştirmeyi düşünüyorsunuz?

8. Ek D’deki listede bulunan hangi öneriler belirlediğiniz yeterlilikleri geliş-

tirmenize yardımcı olacaktır?

9. Bu yeterlilikleri geliştirmek amacıyla önerilerin dışında başka hangi ey-

lemlerde bulunabilirsiniz?

10. Bu eylemler ne zaman başlatılacak ve ne zaman tamamlanacak?

11. Eylem gündeminizi gerçekleştirmenize destek olmak için sürece kim da-

hil edilmeli? Başka hangi kaynaklara ihtiyaç duyuyorsunuz?

12. Başarılı olduğunuzu nasıl anlayacaksınız? Başarı göstergeleri ne olacak?

Yöneticilere belirli bir yeterlilik alanı geliştirmek için atılacak adımları belir-

lemede destek olmak amacıyla Ek D’de öneri listeleri sunulmaktadır. Bu listelerde, 

bir boyutta kendi yeterliliklerini geliştirmelerine yardımcı olan eylemlere ilişkin 

tavsiyelerde bulunan yöneticiler tarafından son birkaç yıldır bildirilen önerilere 

yer verilmektedir. Kapsamlı bir öneri listesi sunmak amaçlanmamaktadır. Çoğu 

yönetici için reçete niteliğinde bir liste oluşturmak da amaçlanmamaktadır. Bu-

nunla birlikte en azından bazı önerilerin kişisel gelişim ve örgüt kültürü değişimi 

girişimi ile ilgilenen çoğu yöneticiye yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Bu öneriler ku-

rallar listesinden ziyade fikir veren tavsiyeler olarak kullanıldığında daha faydalı 

olabilir.

Kişisel gelişim planında belirlenmiş yönetsel yeterliliklerin hedefl enen örgüt 

kültürünün gereklilikleri ile aynı seviyeye getirilmesi amacıyla, yöneticilerin plan-

larını kendi yönetim ekibi üyeleri ile paylaşması tavsiye edilmektedir. Bu amaçla 

yapılacak bir toplantıda aşağıdaki üç soru hakkında görüşme yapılabilir:

1. Bu yeterlilik alanlarında önemli gelişme gösterirsem -kişisel gelişim pla-

nımı gerçekleştirirsem- tercih edilen örgütsel kültüre yaklaşmamız ko-

laylaşır mı?
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2. Bu yönetim ekibi üyeleri benim kişisel değişim girişimlerimi destekleyip 

gelişim için hesap verebilirlik sağlama konusunda bana yardımcı olacak 

mı?

3. Eylem gündemime katkıda bulunabilecek kişilerden değişim ve gelişim 

için hangi önerileri alabilirim?

Bu sorular aracılığı ile tercih edilen davranışsal ve kültürel değişimlere ulaş-

ma sürecinde yöneticinin bir destek grubu oluşturması amaçlanmaktadır. Tekrar 

etmek gerekirse, yöneticilerde bireysel davranış değişikliği meydana gelmeden 

kültür değişiminin gerçekleşmesi imkânsızdır. Böyle bir davranış değişikliğini teş-

vik edecek bir sosyal destek ağı kritik yönetsel yeterliliklere ilişkin kişisel gelişim 

planlarının paylaşılması ile oluşturulmaktadır.

Not

1. YBDÖ-e ile Rekabetçi Değerler Modeli’nin her boyutundaki beş liderlik 

yeterliliği değerlendirilmektedir. Her yeterlilik üç madde ile değerlen-

dirilmektedir. Ölçeğin bu uyarlamasındaki yeterlilikler aşağıda belirtil-

mektedir:

Hiyerarşi-Kontrol Kültürü Yönetim Yeterlilikleri

 Rasyonel analiz yoluyla yönetme (veriye dayalı, rasyonel karar alma ve 

problem analizini geliştirme) 

 Bilgi netliği yoluyla yönetme (politikaları ve prosedürleri açıklama ve çalı-

şanların beklentileri ve amaçları öğrenmesini sağlama)

 Yüksek güvenirlik yoluyla yönetme (eksiklikleri ve israfı ortadan kaldırma 

ve iş detaylarında kesinlik ve doğruluk sağlama)

 Süreçleri yönetme (süreçlerin kolaylaştırılmasını ve kalite, hizmet ve ücret-

lerde tutarlılık sağlanmasını destekleme)

 Ölçme yoluyla yönetme (bir ölçme sistemi ile süreçlerin ve çıktıların sürekli 

denetlenmesini ve düzenli rapor verilmesini sağlama)

Pazar-Rekabet Kültürü Liderlik Yeterlilikleri

 Rekabet yönetimi (iddialı hedefl er belirleme, rekabet hissini teşvik etme ve 

rakiplere karşı başarı sağlama)
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 Müşteri ilişkileri yoluyla yönetme (müşterilerle sık iletişim kurulmasını ve 

müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlama)

 Hız yoluyla yönetme (daha hızlı performansı teşvik etme ve sorunları hızlı 

bir şekilde ele alma)

 Yoğunluk ile yönetme (çok çalışmada ısrar etme ve dünya standardında 

performansı teşvik etme)

 Sonuca yönelik yönetme (bireyleri yüksek performans göstermeye motive 

etme ve üstün uygulama sağlayacak yönlendirmelerde bulunma)

Klan-İşbirliği Kültürü Liderlik Yeterlilikleri

 Takım çalışması yoluyla yönetme (etkili, uyumlu ve yüksek performanslı 

takımlar oluşturma)

 Kişiler arası ilişkileri yönetme (güven ve açıklığı teşvik etme ve güçlü ilişki-

lerin kurulması için açık iletişim kurma)

 Beşeri sermayeyi yönetme (rehberlik etme, güvenilir geri bildirim verme ve 

kişisel gelişimi ve diğer bireylerin gelişimini sağlama)

 İşbirliği ve ortaklık yoluyla yönetme (insanlarla ilgilenme ve dayanışma, 

işbirliği ve ortaklık hissi geliştirme)

 Merhamet ve ilgi yoluyla yönetme (zorluk yaşayan çalışanlara empati, du-

yarlılık, merhamet ve destek gösterme)

Adokrasi-Yaratıcı Kültür Liderlik Yeterlilikleri

 İnovasyon ve girişimcilik yoluyla yönetme (bireylerin yeni fikirlerini finan-

se etme, yaratıcılık ve tecrübe ortamı geliştirme)

 Geleceği yönetme (insanlara gelecek vizyonu oluşturmada destek olma ve 

bu vizyonu gerçekleştirmek için açık bir strateji geliştirme)

 Gelişim ve değişim yoluyla yönetme (yeni girişimler ve sürekli güncelleme 

içeren bir iklim oluşturma)

 Yaratıcılık yoluyla yönetme (bireyleri yeni fikirler ve yaratıcı süreçler ya-

ratmaya ve deneme yanılmayla öğrenmeye teşvik etme)

  Esneklik ve çeviklik yoluyla yönetme (örgütün çevik ve esnek olmasına, de-

ğişimlere ve fırsatlara uyumlu kalmasına yardım etme)
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7

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN DEĞİŞİMİ İÇİN 
YOĞUNLAŞTIRILMIŞ BİR FORMÜL

Neredeyse her örgütte baskın bir örgüt kültürü türü gelişmektedir. Örgütler 

dört kültür türünden -adokrasi (yaratıcı) kültür, klan (işbirliği) kültürü, hiyerar-

şi (kontrol) kültürü veya pazar (rekabet) kültürü- bir ya da daha fazlasına odak-

lanabilir. Belirli değerler, varsayımlar ve öncelikler olarak şekillenen bazı kültür 

türleri, örgüt zor görevler üstlendiğinde ve değişimlere uyum sağladığında baskın 

olmaktadır. Bu baskın kültürler hızla değişen çevre ile baş edebilme sürecinde ör-

gütün daha uyumlu ve esnek olmasına, ayrıca daha tutarlı ve istikrarlı olmasına 

da destek olmaktadır. 

Bu kültür türlerinin zamanla tahmin edilebilir şekilde değişmesine rağmen, 

örgütler ayrıca çok sayıda örgütsel değişim yolu ile bağlantılı olarak kültürleri de-

ğiştirme ihtiyacı ile karşılaşmaktadır. Kültür değişiminin gerçekleşmemesi duru-

munda,  toplam kalite yönetimi, küçülme, yeniden yapılandırma ve takım çalışma-

sı gibi çoğu değişim girişimi, beklentileri karşılamamaktadır. 

İlk altı bölümde örgüt kültürünün değişiminin etkili bir şekilde yönetilmesi 

için bir süreç ve yöntem sunulmuştur. Ayrıca mevcut örgüt kültürünün, hedefl e-

nen kültürü ve değişim girişimlerinin desteklenmesi için gerekli yönetsel yeterli-

likleri değerlendirme araçlarına yer verilmiştir. Son bölümde ise bu süreçteki en 

önemli adımlar özetlenmektedir. Tablo 7.1’de özetlenen adım listesi ile sürecin 

detaylı bir açıklaması yerine, kontrol listesi veya bir dizi hatırlatıcı not sunulması 

amaçlanmaktadır.
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Tablo 7.1 Kültür Değişimi Adımlarının Özeti

Tanılama

1. ÖKDÖ’yü doldurunuz. Örgütünüz için “Mevcut” kültür profili oluşturu-

nuz. Bu profili oluştururken fikir birliğine varınız.

2. ÖKDÖ’yü doldurunuz. Örgütünüz için “Hedefl enen” kültür profili oluş-

turunuz. Bu profili oluştururken fikir birliğine varınız.

Açıklama

3. Kültür değişiminin ne anlama geldiğini ve ne anlama gelmediğini belir-

leyiniz.

4. Tercih edilen kültürü niteleyen temel hikâyeleri ve olayları belirleyiniz. 

Gelecekteki kültürün tanımlanmasında kullanılacak bir veya iki hikâye 

üzerinde fikir birliğine varınız.

Yorumlama

5. Kültür değişimini destekleyecek birkaç anahtar strateji belirleyiniz. Hangi 

stratejilerin başlatılacağı, durdurulacağı ve sürdürüleceğine karar veriniz.

6. En kısa sürede uygulanmak üzere birkaç anahtar küçük başarı belirleyi-

niz.

7. Değişimin sürdürülmesi ve dönüşen kültürün yönetilmesi için ihtiyaç 

duyulan yönetsel yeterlilikleri belirleyiniz. YBDÖ’yü kullanarak kültür 

değişimi sürecini kişiselleştiriniz. 

8. Değişim için hesap verebilirliği sağlamak amacıyla ölçüm birimleri, met-

rikler ve kilometre taşları geliştiriniz.

9. Bir iletişim stratejisi geliştiriniz.

Tanılama

1. Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeği’ni doldurunuz. Örgütünüzün 

mevcut durumunu değerlendiriniz. Kültür değişimi girişimindeki hedef 

lenen kültürü, değerlendirmelerinizin odağı olarak belirleyin.

2. ÖKDÖ, örgüte ilişkin genel bir görüşe sahip olan diğer takım üyeleri 

arasında da uygulanmalıdır.

3. Her takım üyesinin Bölüm 2’de özetlenen prosedürleri kullanarak mev-

cut kültüre ilişkin bir örgütsel kültür profili oluşturması gerekmektedir. 
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4. Takım olarak mevcut örgütünüzü niteleyen kültürü tartışınız. Sadece ra-

kamların ortalamasını almak yerine, her bireyin oluşturduğu örgüt kül-

türü profiline ilişkin fikir birliğine ulaşınız. 

5. ÖKDÖ’yü tekrar doldurunuz. Bu değerlendirmede, örgütünüzün gele-

cekte sahip olması gereken niteliklere odaklanınız.

6. ÖKDÖ, hedefl enen kültür veya gelecekteki kültür değerlendirilerek takı-

mınızın diğer üyeleri arasında tekrar uygulanmalıdır.

7. Her takım üyesinin Bölüm 2’de özetlenen prosedürleri kullanarak hedef-

lenen kültüre ilişkin bir örgüt kültürü profili oluşturması gerekmektedir.

8. Takım olarak örgütünüzün gelecekteki durumunu niteleyen kültürü 

tartışınız. Sadece rakamların ortalamasını almak yerine, fikir birliğine 

ulaşınız. Tüm bireylerin örgütün hangi yönden ve nasıl değişmesi gerek-

tiğine ilişkin fikirlerini ifade edebilmesine olanak sağlayınız.

9. “Mevcut” ve “Hedefl enen” kültürlere ilişkin profilleri karşılaştırınız. Kül-

türde gerçekleşmesi gereken değişikliklerin belirlenmesine destek olan 

farkları belirleyiniz.

Yorumlama

10. ÖKDÖ’deki her soruyu Bölüm 4’teki formlarda gösteriniz. Örgütünü-

zün kültür türü, kültürünüzün uygunluğu, kültürünüzün güçlü yönleri 

ve kültürünüz ile ilgili norm grupları arasındaki karşılaştırmalar hak-

kında çıkarımlara ulaşınız. Bu karşılaştırmalar ayrıca gerçekleştirilmesi 

gereken kültür değişimlerinin saptanmasına destek olacaktır.

11. Hangi kültür değişimlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirleyiniz. 

Hangi boyutlara daha çok ve hangilerine daha az odaklanılacağını be-

lirleyiniz.

12. Hedefl enen kültür değişimlerinin başlatılmasının ne anlama geldiğini ve 

ne anlama gelmediğini belirleyiniz. Bölüm 5’teki formları doldurunuz.

13. Hedefl enen örgüt kültürüne eklemek istediğiniz en önemli değerleri ör-

nekleyen bir veya iki olay belirleyiniz. Bu olayları, hedefl enen kültür-

de ihtiyaç duyulan temel değerler ve davranışları tasvir edecek şekilde 

hikâye biçiminde anlatınız. Bu hikayelerde gelecekteki kültürün temel 

nitelikleri yansıtılmalıdır.
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Uygulama

14. Kültür değişimi için hangi eylemlerin başlatılması, durdurulması ve sür-

dürülmesi gerektiği konusunda fikir birliğine ulaşınız.

15. Şu anda uygulanabilecek birkaç anahtar küçük başarı saptayınız. Kültür 

değişimi sürecini en kısa sürede başlatacak ve görülebilir sonuçlar yara-

tacak eylemleri seçiniz.

16. Çalışma programları, temel ölçütler ve hesap verebilirlik hedefl eri belir-

leyiniz. Metrikler, ölçüm birimleri ve kilometre taşları geliştiriniz.

17. Çift  yönlü iletişim kanallarının açıldığı ve tüm bireylerin değişimler 

hakkında bilgilendirildiği bir iletişim stratejisi tasarlayınız. Bu strateji ile 

yeni kültürel değerlerin nasıl, ne zaman, nerede ve kim tarafından ifade 

edileceği belirlenecektir. Sürekli ve kapsamlı bir iletişim kurunuz.

18. Hedefl enen kültür değişiminin desteklenmesi için örgütün değiştirilme-

si gereken çeşitli yönlerini saptayınız. Özellikle yapı, semboller, sistem-

ler, personel, strateji, liderlik tarzı ve yönetici becerilerinden oluşan  Yedi 

S modelini dikkate alınız.

19. Kültür değişimini kişiselleştiriniz. Yeni kültürü yansıtırken her takım 

üyesinin edinmesi veya geliştirmesi gereken davranışları ve yeterlilikleri 

belirleyiniz.

20. Kültür değişimini destekleyecek kişisel değişimlerin belirlenmesinde ta-

kım üyelerine yardımcı olmak amacıyla, Ek B’deki Yönetim Becerileri 

Değerlendirme Ölçeği’ni (YBDÖ) doldurunuz. Ek B’de sunulan anahtar 

kullanılarak yönetsel yeterlilikleriniz ve örgütünüzün kültür profili ara-

sındaki uyum hakkında genel bir fikir elde edilebilir. Bununla birlikte, 

YBDÖ’nün puanlandırılmasında ve puanların kırk bin yöneticinin pu-

anları ile karşılaştırılmasında yazarlarla iletişime geçilmesi gerekecektir. 

Yönetsel yeterlilikleri geliştirecek kişisel gelişim planları oluşturmak için 

Ek D’deki önerilere başvurunuz.

Özet

Bir örgütün kültürünü değiştirmek zor bir çalışmadır. Kültür değişiminin 

gerçekleşmesi için yönetim ekibinin büyük ölçüde bağlılık ve adanma sergile-

mesi gerekmektedir. Özellikle örgüt performansı ve müşteri talepleri, çevre ya da 

mükemmeliyet standartları arasında bir uyumsuzluk ortaya çıktığında bu tür bir 

bağlılık ve adanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca örgüt liderleri örgütte deği-
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şiklik yapılması gerektiğine inandıklarında bağlılık ve adanma gerekmektedir. Bu 

şartlar altında örgütün gelecekteki başarısı için kültür değişimi sürecine bağlılık 

çok önemlidir. Kültürel uyuşmazlıktan dolayı, örgütler arasındaki çok sayıda bir-

leşmeler ve satın almaların yanı sıra, örgütlerde çoğu değişim girişimi başarısız 

olmaktadır. Bundan dolayı, kültürel değişim çoğu örgütte başarı için önemli bir 

gerekliliktir.

Bu kitapta sunulan süreçler ve ölçekler yöneticilere kültür değişimi sürecinin 

başlatılması ve desteklenmesinde yardımcı olacaktır. Modelin, ölçeğin ve önerilen 

adımların dünya çapında çok sayıda örgütte yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Kültür 

değişiminde asıl iş ve en zor kısım uygulama ve sonrasıdır. Sonuç olarak, yöneti-

ciler dokuz adımlık listemizdeki son adıma ulaşıldığında görevin tamamlandığını 

düşünmek yerine bu araçları ve süreci kültür değişiminin temeli olarak yorumla-

malıdır. Birkaç yıllık plan yapınız ve süreçte bu adımlara birkaç kez tekrar tekrar 

başvurunuz. 
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EK A

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ DEĞERLENDİRME 
ÖLÇEĞİ (ÖKDÖ): TANIM, BOYUTLAR, 

GÜVENİRLİLİK VE GEÇERLİLİK

Bu bölümde Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeği’nin (ÖKDÖ) geçerliliği, 

güvenirliliği ve etkililiği tartışılacaktır. Bu kısımda verilen bilgiler akademik kar-

şılığı olan verilerdir ve ÖKDÖ’nün geçerliliğine destek sağlamak amaçlanmıştır. 

Kültürel değişim sürecinin yönetilmesi söz konusu ise, bu bilgilere ihtiyaç duyul-

maktadır. Burada sunulan bilgiler, öncelikle örgüt kültürünü ÖKDÖ’yü kullana-

rak araştıran birçok bilimsel çalışmadan üretilmiştir.

ÖKDÖ’nün yararlı olabilmesi için, etkili kültürel değişime öncülük ettiği 

hakkında yüksek güvenin oluşması da gerekmektedir. Bu ölçek, örgüt kültürü-

nün kritik durumlarını ölçtüğünden (geçerlilik problemi); güvenilir olduğundan 

ve örgütün performansı ile kültürün ölçülen durumlarının ilişkili olduğundan 

emin olunmalıdır. Bu kapsamda, örgüt kültürünün hangi boyutlarının ele alındı-

ğı, bu boyutların niçin önemli olduğu, bir değerlendirmenin sonuçlarından hangi 

çıkarımların yapılabileceği sorularının da cevapları bilinmelidir. Bu Ek’te, örgüt 

kültürü ve önemli boyutları hakkında akademik tanımlar verilmekte, ÖKDÖ’nün 

geçerlilik ve güvenirliliğini kanıtlayan istatistiksel birkaç çalışma gözden geçiril-

mektedir. Ayrıca, ÖKDÖ’yü kullanarak örgüt kültürü ile örgüt etkililiği, liderlik 

başarısı, örgüt stratejileri, süreçler ve karar stilleri vb. durumlarla ilişkisini tanım-

lamaya çalışan araştırmalar da özetlenmiştir. 

Örgüt Kültürünün Değerlendirilmesinin Önemi

Örgüt kültürünün tanımlanması ve yönetilmesi, yapısal değişikliklerden 

(birimlerin birleşmesi, küçülmesi, tüm örgütün farklı bir örgütle işbirliğine git-

mesi vb.) kaynaklanan farklı kültürlerin kaynaştırılması esnasında büyük önem 
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kazanmaktadır. Kültürün öneminin artması, örgütlerin fonksiyonlarının devam 

ettiği dış çevrenin karmaşıklığı ve sonuçların kestirilebilir olmamasından kaynak-

lanmaktadır. Örgütler çevrelerindeki değişimlere, problemlere karşı durabilmek 

ve adapte olabilmek için zamanla baskın bir örgüt kültürü geliştirme eğiliminde-

dirler ( Schein, 1983;  Sathe, 1983). Tehdit, belirsizlik ve karmaşa esnasında tıpkı 

bireyler gibi örgütler de kendi olağan davranışlarını tekrar değerlendirirler (Staw, 

 Sandelands ve  Dutton, 1981; Weick, 1984). Bu kapsamda örgütler de çekirdek de-

ğerlerini ekstra bir çabayla değerlendirerek problemlere karşı koyma eğiliminde-

dirler. Örgütlerde rekabet, değişim ve baskı yoğunlaştığında örgüt kültürüne veri-

len önem daha da çok artar. Bu durum çelişkili gibi gözükse de, örgüt kültürünün 

istikrar ve uyum yaratmasından kaynaklanmaktadır. Kültürün istikrar yaratması, 

örgütü bir arada tutan bir yapıştırıcı gibi olması ve örgütte uzlaşmacı değerleri 

ortaya çıkarmasındandır. Bu özelliklerine ek olarak kültür, yeni durumlarla baş et-

mek için strateji geliştirirken izlenecek kuralları ortaya koyarak uyumu da destek-

ler. Temel yeterliliklerin ve stratejik amaçların ortaya konması örgütsel uyumun 

zorunluluklarıdır. Bu iki değişken de örgüt kültürünün temelinde bulunmaktadır 

( Prahalad ve  Hamel, 1990).

Artan istikrarsız çevrede örgüt kültürü değerlendirmesi, değişim ve istikrarı 

sürdürme ihtiyacından dolayı büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, örgütteki 

değişimi etkili yönetmek için, temel örgüt kültürü değerlerini tanımlayan prob-

lemleri tespit eden bir ölçeğe sahip olmak uygun bir seçenektir.

Örgüt Kültürünü Değerlendirme Sorunları

Bilimsel literatürde örgüt kültürünün teorik temellerini ve kavramsal sınır-

larını araştıran birçok çalışma mevcuttur ( Deal ve  Kennedy, 1982; Geevtz, 1983; 

Schein, 1983, 1985;  Frost ve diğerleri, 1991; Cameron ve  Ettington, 1988;  Ott, 

1989;  Denison, 1990;  Martin, 1992;  Trice ve  Beyer, 1993). Bu yazarlar örgüt kül-

türü kavramını tanımlayan birçok önemli problemi işaret etmişlerdir. Bu prob-

lemler; örgüt kültürünün tam anlamıyla nasıl tanımlanacağı (kavramsal sorunlar), 

nasıl ölçüleceği (ölçme sorunları) ve önemli boyutlarının neler olması gerektiğidir 

(boyuta ilişkin sorunlar). Bu problemlerin burada tekrar ayrıntılı bir şekilde ele 

alınması yerine, istekli okuyucular yukarıda atıf yapılmış çalışmaları daha derin-

lemesine inceleyebilirler. Çalışmanın amaçlarıyla paralel olarak sadece bu üç so-

runu kısaca incelemek örgüt kültürünü değerlendirirken fikir vermesi açısında 

açıklayıcı olacaktır.
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Kavramsal Sorunlar

Örgüt kültürünün iki temel disiplindeki esasları Tablo A.1’de sunulmuştur:

Tablo A.1 : Örgüt Kültürünün İki Temel Disiplindeki Esasları

Antropolojik Temel Sosyolojik Temel

İşlevsel Yaklaşım

Varsayım Örgütler kültürlerdir. Örgütler kültüre sahiptir.

Odak noktası Kolektif varsayım Kolektif davranış

Gözlem Öznel faktörler Nesnel Faktörler 

Değişken 
Bağımlı (kültürü kendi an-

lamlandırır)

Bağımsız (kültür diğer çık-

tıları tahmin eder)

Simgesel Yaklaşım

Varsayım
Kültür gerçekliktir. Kültür gerçekliği anlamlı 

yapar.

Odak noktası Bireysel varsayımlar Bireysel kavrama

Gözlem Katılımcı dikkat Katılımcı gözlem

Değişken 
Bağımlı (kültürü kendi an-

lamlandırır)

Bağımsız (kültür diğer çık-

tıları tahmin eder)

Not: Rekabetçi Değerler Modeli, sosyolojik temel işlevsel yaklaşımdan oluşan tanıma uygundur. 

Kültür diğer örgütsel kavramlardan ayrı ölçülebilen bir özellik olarak görülür. İlerde değinile-

ceği gibi, hangi örgütün başarılı, hangisinin başarısız olduğunu tahmin etmede faydalı olabi-

lir. Kültürün örgütün kendi özelliği olduğu varsayılır ve bunun sadece örgütü tanımlayan bir 

metafor olmadığı kabul edilir (bürokrasi, örgütlenmiş anarşi veya network vb.) Bu varsayımın 

uyarlanması, kültürün hangi durumlarının olduğunun ve kavramının tanımlanmasını zorunlu 

hale getirir. 

Tabloya göre, örgüt kültürü kavramı iki farklı disiplinden türemiştir. Bu di-

siplinler; antropolojik temel (örgütlerin kültürler olduğu gerçeği) ve sosyolojik 

temeldir (örgütlerin kültürlere sahip olduğu gerçeği). Bu disiplinlerin her biri ile 

kültürün geliştiği iki yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlar; işlevsel yaklaşım (kültürün 

kolektif davranıştan ortaya çıkması) ve simgesel yaklaşımdır (kültürün bireysel 

kavramalardan ve sezgilerden ortaya çıkması). Tablo A.1’de özetlenen öncelikli ay-

rım; “kültürün örgütün sahip olduğu bir özellik olması” veya “örgütü tanımlayan 

bir metafor olarak kabul edilmesidir”. İlk tanım, araştırmacıların ve yöneticilerin 

örgüt kültürleri arasındaki farkları tespit edebileceğini, kültürü değiştirebileceğini, 

deneysel olarak ölçülebileceğini varsayar. İkinci tanım ise, örgütlerde kültür dışın-

da hiçbir şeyin oluşmadığını ve her zaman karşılaşabilineceğini varsayar. Kültür 

ilk yaklaşıma göre diğer örgütsel çıktıların (etkililik gibi) potansiyel bir yordayıcısı 
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iken, ikinci yaklaşıma göre herhangi bir fenomenden ayrı tutulması gereken bir 

kavramdır. 

Cameron ve  Ettington (1998) örgüt kültürünü tanımlayan birçok yayım-

lanmış çalışmayı tarayarak kültürün, örgütleri ve üyeleri betimleyen değerler, 

inançlar ve varsayımlar bütünü olarak ele alındığını belirtmişlerdir (Tablo A.1’de 

işlevsel, sosyolojik temel). Daha da önemlisi bu tanımla, geçici davranışlar, önyar-

gılar ve algıların bireyler üzerindeki etkilerinden oluşan  örgütsel iklim ile örgüt 

kültürünün ayrılmasını sağlarlar. Kültür; örgütlerin sürekli ve yavaş değişen bir 

özelliği iken iklim hızlı ve keskin bir şekilde değişebilir. Örgütlerde kültür açıkça 

belli olmayan ve fark edilemeyen bir durumu ifade ederken iklim ise daha açık, 

gözlemlenebilir bir özelliktir. Kültür işlerin nasıl olduğu ile ilgili olarak temel de-

ğerler ve uzlaşmacı varsayımlardan oluşurken, iklim yeni bilgilerle karşılaşıldığın-

da ve durumlar değiştiğinde algılanan bireysel bakış açılarıdır. Rekabetçi Değer-

ler Yaklaşımı, iklimsel özelliklerden çok kültürel özelliklere odaklanmaktadır. Bu 

modelde bireylerin nasıl hissettiğinden ziyade örgütlerde işlerin nasıl yürütüldüğü 

değerlendirilmektedir. 

Ölçme Sorunları 

Örgüt kültürü kavramının kullanılması, bu kavramın örgütlerdeki değerler, 

tercihler, bireysel eğilimler, ülkelerin normları ve dil farklılaşmasına olanak sağlar. 

Örgütler farklı alt kademelerle ilişkili farklı alt kültürlere sahip olabilir. Örneğin; 

pazarlama departmanının alt kültürü, mühendislik departmanından farklı olabilir 

veya işçilerin sendika alt kültürü, yönetim bölümü kültüründen farklılaşabilir. Bu-

nunla beraber birçok örgüt kültürü holograma benzer. Hologramın her parçası bir 

diğerinden farklılaşan özel bilgiler içerir. Fakat aynı zamanda her parça bütünün 

tekrar oluşturulabileceği ortak bilgiyi de içerir. Benzer şekilde örgüt kültürleri de 

eşsiz alt kültürlerden oluşabilir ama bütün bu alt kültürler tüm örgütün kültü-

rü etrafında birleşen ortak özelikleri de içerir. Örgüt kültürünü ölçmek; ölçeğin 

odaklandığı ilişkili parçaların ve örgüt seviyesinin analizidir. 

Örgüt seviyesinde kültürü ölçerken üç strateji bulunmaktadır: 

1. Bütüncül yaklaşım: Bu stratejide, araştırmacı kültürün içinde ve derin-

liklerinde katılımcı gözlemci olarak bulunur. Örgütün doğal bir üyesi 

olmaya çalışır.

2. Metaforik veya dilsel yaklaşım: Bu stratejide araştırmacı dokümanlar, 

raporlar, hikâyeler ve konuşulan dil farklılıklarını inceleyerek kültürel 

hareketleri ortaya çıkartır. Dedektifl erin parmak izi, ses tanıma, yazı 
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çözümlemeyle kişinin kimliğini tanımlamasında yaptığına benzer bir 

yöntemle çalışır.

3. Nicel yaklaşım: Bu stratejide araştırmacı kültürün boyutlarını değer-

lendirmek için anketleri ve görüşme formlarını kullanır. Nicel yaklaşım 

örgüt kültürünün değerlendirilmesinde farklı görüş açılarının dikkate 

alınmasını sağlar.

Araştırmacılar arasında örgüt kültürünü değerlendirmenin en iyi yolunun 

ne olduğuyla ilgili tartışmalar devam etmektedir. En önemli tartışmalardan biri 

kültürü değerlendirmede nicel mi yoksa nitel mi yaklaşımın tek yol olduğudur. 

Temel sorun ise anket veya görüşmeyle yapılan değerlendirmenin örgütün derin 

kültürel değerlerinin yerine, örgüt iklimi gibi örgütün yüzeysel özelliklerini ölçe-

ceği düşüncesidir. Çünkü kültür çoğu zaman tanımlanmamış derin değerler ve 

varsayımlardan oluşur. Bu kapsamda hikâyeler, mitler ve etkileşim sistemleri kül-

türel özelliklerin tanımlanması için uzun süreli kapsayıcı bir yolla araştırılabilir. 

“Birinin bir şeyi tam olarak anlaması için onu yaşaması gerekir.” bu yaklaşımın 

temel görüşüdür. Karşıt görüşte olan araştırmacılar, örgüt kültüründe her bir kül-

türü derinlemesine inceleyerek araştırma yapmanın imkânsız olduğunu savunur-

lar. Bu nedenle birçok kültürü karşılaştırmak gerektiğinde, nicelik yaklaşımının 

kullanılması gerektiğini savunurlar. Burada anketi cevaplayan bireylerin temel 

değerleri ve varsayımları raporlayacağını, yüzeysel davranışları ve algıları ise bil-

dirmeyeceğinin altını çizmek gerekir. Örgüt kültürünün ölçülmesi en iyi senaryo 

analizi ile tartışılabilir. Bu analizde katılımcılar yazılı senaryolardan kendi örgüt 

kültürlerinin göstergesi olanı seçerler. Bu senaryolar bilişsel ve duyuşsal olarak 

temel kültürel davranışları su üstüne çıkaran ipuçları gibi hareket ederler. Eski bir 

atasözü “Balık en son suyu keşfeder.” bu yaklaşımın felsefesini açıklamaktadır. Ka-

tılımcılar anketteki senaryolar tarafından tuzağa düşürülene kadar kültürün çok 

önemli davranışlarının farkında olmayabilirler.  Ouchi ve  Johnson (1978),  O’Reilly 

(1983),  Denison (1990) ve Cameron ve  Freeman (1991) gibi birçok çok ünlü örgüt 

kültürü araştırmacıları çalışmalarında bu yaklaşımı kullanmıştır.

Boyutsal Sorunlar

Bir örgütte her şeye dikkat edilemeyeceği için, örgüt kültürünü uygun bir 

şekilde ölçüp örgüt kültürünün önemli boyutlarına odaklanmak zorunluluktur. 

Öncelikle iki boyut hakkında kısa bir açıklama verilmelidir. Bu boyutlar içerik 

ve model boyutlarıdır. İçerik boyutu; bireylere örgütlerinin kültürlerini tanımada 

yardımcı olacak senaryolardaki tuzak sorular olarak kullanılabilecek örgüt kültü-

rünün görünüşleridir. Model boyutu; kültür değerlendirme ölçeğinin doldurul-
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ması sonucu ortaya çıkan kültürel profildir. Bu profilde çeşitli boyutlar kültürü 

tanımlamada kullanılabilir. 

Bu ölçeği kapsayan içerik boyutlarını açıklamadan önce neden bu boyutların 

örgüt kültürünü ortaya çıkardığının bir tanımının yapılması yararlı olacaktır. Bu 

açıklama psikolojik modellere dayanarak yapılacaktır.

Psikoloji düşünürleri bireylerin dış dünyalarını anlamlandırırken genellikle 

benzer alt yapılar kullandıklarını belirtmişlerdir. Psikolojik model olarak tanım-

lanan bu alt yapı bireylerin karşılaştıkları bilgiyi düzenlemek için kafalarındaki 

insanları kategorilere ayırması olarak bilinir. Örneğin  Ian Mitroff  (1983, s. 17) bu 

konuyu şu şekilde açıklar: 

Birisi ne kadar çok dünya kültürlerinin farklılığını araştırırsa, o kadar 

çok farklı psikolojik modeller arasında şaşılacak seviyede benzerlikler 

olduğunu keşfedecektir. İnsanlar birbirleriyle anlaşmazlığa düşebilir ve 

birbirleriyle kavga edebilir ama gece olduğunda rüyalarında ve kâbusla-

rında çok büyük benzerlikler gösterirler. Bu benzeşim o kadar büyüktür 

ki şans eseri olması çok zordur. Burada bilinçaltının en derin katmanla-

rında benzerlikler bulunmaktadır. Ortak görünen bu sembolik imgeler, 

modeller olarak adlandırılır.

ÖKDÖ, çekirdek boyutlarındaki psikolojik modellerinde bu yapıyı içermek-

tedir. Bundan dolayı örgüt kültürünü değerlendirirken Rekabetçi Değerler Mode-

li, bilgiyi elde edip yararlanan ve sonuçlar çıkaran insanların temel örgütlenmeleri 

ile ilişki kurar (bkz., Cameron ve  Ettington, 1988). Araştırmacılar bireylerin ör-

güt kültürünü tanımlarken bu psikolojik modellere dayandığını ve kültürel bilgi-

nin anlaşılmasında kendi temel modellerinin rolü olduğunu bulmuşlardır. Örgüt 

kültürünü değerlendirmenin esası; bir örgütte anahtar değerleri ve varsayımları 

yansıtan örgütün görünüşlerinin tanımlanması ve bireylere bilinçaltlarında yatan 

psikolojik modelleri kullanarak cevap vermelerine fırsat tanınması ile açıklanır. 

ÖKDÖ bunun oluşması için olanak sağlar. 

Altı içerik boyutu ÖKDÖ’ye temel olarak açıklanır:

1. Örgütün baskın karakteristikleri veya tam bir örgütün nasıl olacağı

2. Örgütte süregelen liderlik stilleri ve yaklaşımları

3. İş görenlerin yönetimi, çalışana davranma biçimi ve çalışma çevresinin 

nasıl olduğu

4.  Örgütsel bağlılık mekanizması

5. Örgütün stratejilerinin açıklandığı stratejik vurgular
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6. Başarı ve zafer kriterleri, başarı gösterenlerin kazanacakları ödüller.

Bir bütün olarak, içerik boyutları temel kültürel değerleri ve örgütün işleyi-

şi ile ilgili varsayımları yansıtır. Kısaca örgütte işlerin nasıl olduğunu gösterirler. 

Bu altı boyut çok kapsamlı olmayabilir, fakat son araştırmalarda bir örgütte olu-

şan kültürün resmini göstermesi açısından yeterli olduğu kanıtlanmıştır. Bundan 

dolayı, örgüt üyelerinin bu boyutlarla ilgili soruları cevaplaması ile temel örgüt 

kültürü açığa çıkartılabilir. Bu durum, rekabetçi değerler modelinin çekirdek ya-

pısının baskın psikolojik modelle uyumlu olmasından dolayı da kesinlikle doğru-

dur ve katılımcılar kültürel seviyelerini yansıtmak için kendilerine tanıdık olan bir 

yapıyı kullanabilirler. 

Örgüt kültürünün model boyutlarını referans alan literatürde birçok boyut 

bulunmaktadır. Cameron ve  Ettington (1988) iç ve dış odaklanma, hız, risk, katı-

lımcılık, açıklık, güç aralığı, erkek hegemonyası ve bireysellik gibi yirmiden fazla 

boyut olduğunu ifade etmişlerdir. Bütün bu boyutlar örgüt kültürü için bir model 

kurulmasına veya profil oluşturulmasına yardım ederler. Bu boyutlardan üç tane-

si daha baskın ve sık kullanılır olmuştur. Bunlar;   kültürel güç, kültürel uyum ve 

kültür tipidir.

Kültürel güç; bir örgütte olan olayların kültürü etkilemesi ile açıklanır. Örne-

ğin  Deal ve  Kennedy (1982, s. 5) “Güçlü kültür her zaman Amerikan iş dünyasının 

arkasındaki motive edici faktördür.” diye belirtmişlerdir. 

Kültürel uyum; bir örgütün bir parçasında ortaya çıkan kültürün, örgütün di-

ğer parçalarındaki kültürle uyumlu olmasıdır. Örneğin,  Nadler ve  Tushman (1980 

s. 275) “Diğer şeyler eşit olduğunda bir örgütte yüksek derecede uyum oluşursa, 

örgütün birçok seviyesinde daha etkili örgütsel davranışlar gözükecektir.” diye ifa-

de etmişlerdir.

Kültür tipi, örgütte özel bir çeşit kültürün oluşmasıdır (örneğin; dönüşüm-

cü, risk almaya elverişli kültür). Cameron ve Ettington (1988, s. 385) bir örgütün 

etkililiğinin  kültürel güç veya uyumdan ziyade kültür tipiyle daha çok ilişkili ol-

duğunu tespit etmiştir.  Kotter ve  Heskett (1992) ise Amerika’daki büyük şirketler 

( Amerikan Hava Yolları,  Anhensuer-Busch,  PepsiCo,  Hewlett-Packard,  Con-Ag-

ra,  Shell,  Albertsons,  Dayton Hudson,  Walmart,  Golden West, Spring Industries) 

ile düşük performans gösteren şirketler ( Northwest Havayolları,  Citicorp,  Coors, 

 Xerox,  Archer Daniels Midland,  Texaco, Winn-Dixie,  JCPenney,  H.F. Ahmanson, 

 Fieldcrest Cannon) arasındaki en büyük farkın güçlü, uyumlu kültürleri ile uygun 

kültür tiplerinin bulunması olduğunu bulmuştur. 

ÖKDÖ, örgüt kültürünün gücü, uyumu ve tipinin tanımlanması için eşi bu-

lunmaz bir ölçektir. Önceden de değinildiği gibi, bir örgütün bütünsel kültürel 
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profilini gözlemleyerek hangi kültür veya kültürlerin o örgütte daha baskın olduğu 

tespit edilebilir. Altı senaryo ile ilişkili profilleri sorgulayarak, bu altı profilden 

hangilerinin birbirleriyle uyumlu olduğu veya heterojen olduğu bulunabilir. Son 

olarak, kültür profilleri örgütün kültürünün tipinin belirlenmesini kolaylaştırır. 

Örgütlerde yapılan yüzlerce araştırma, işbirliği ve kontrol kültürlerinin, reka-

bet ve yaratıcı kültürlerden daha fazla görüldüğünü göstermiştir.

ÖKDÖ’nün Geçerlilik ve Güvenirliliği

ÖKDÖ’nün kullanışlı olması için hem geçerli hem de güvenilir olduğunun 

bilinmesi gerekir. Ölçeğin uygulandığında ölçmeyi taahhüt ettiği şeyleri mi ölçtü-

ğünün, yoksa farklı sonuçlar mı verdiğinin ve ne zaman uygulanırsa uygulansın 

aynı sonuçları vermesinin kanıtlanması gerekir. Bu ölçeğin birçok araştırmacı ta-

rafından çalışmalarında ve çok farklı örgütlerde kullanılması bir avantajdır. Bütün 

bu çalışmalarda ölçeğin geçerliliği ve güvenirliliği test edilmiştir. Bu çalışmalardan 

birkaçı ölçeğin geçerliliği ve güvenirliliğine kanıt sağlaması için kısaca özetlenmiş-

tir: 

Güvenirlilik

Güvenirlilik, ölçeğin kültür çeşitlerini sürekli olarak doğru ve uygun ölçme-

sidir. Bundan dolayı, farklı çalışmalar gerçekten kültür tiplerini doğru olarak de-

ğerlendirmekte midir? Quinn ve Spreitzer’ın (1991) çalışması ÖKDÖ ölçeğinin 

güvenirliliğini test eden bir çalışmadır. Bu çalışmada 86 şirketten 796 idareci kendi 

örgüt kültürlerini değerlendirmişlerdir. İdarecilerin %13’ü en üst yönetici, %45’i 

orta üstü seviye yönetici, %39’u orta seviye yönetici ve %2’si ise idari kısım perso-

nelidir. Her bir kültür tipi için cronbach alfa güvenirlilik katsayısı ölçülmüş ve her 

birinin istatiksel olarak güvenilir olduğu bulunmuştur. Tespit edilen cronbach alfa 

katsayıları şu şekildedir: işbirliği kültürü için .74, kontrol için .73, yaratıcı kültür 

için .79, rekabet için ise .71’dir. Diğer bir deyişle, katılımcılar örgüt kültürünü gü-

venilir bir şekilde değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada,  likert tipi ölçek kullanılmış 

ve uygulanan faktörler ile maddeler Tablo A.2’de sunulmuştur:
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Tablo A.2 : Örgüt Kültürünün Değerlendirilmesinde Kullanılan 
Likert Maddeleri

İç süreç-Kontrol (.80) Beklenen çıktılar

İstikrar ve süreklilik

Emir-komuta

Bağımlılık ve güven

Açık sitem-Yaratıcı (.83) Yenilik ve değişim

Yaratıcı problem çözme

Adem-i merkeziyetçilik

Yeni fikirler

Akılcı Hedef-Pazar (.83) Kaliteli ve mükemmel çıktı

İşlerin yapılmasının sağlanması

Hedefin tamamlanması

Çalışanların ellerinden gelenin en iyisini yapması

İnsan Kaynakları-İşbirliği (.90) Fırsat kararları verme yeteneği vb.

İşgörenlerin endişeleri ve fikirleri

İnsan ilişkileri, takım çalışması ve bağlılık

Moral

Not: Güvenirlik katsayıları parantezde belirtilmiştir.

Kaynak: Kalliath, Bluedorn ve Gillespie (1999).

 Yeung,  Brockbank ve  Ulrich (1991) de 1064 iş yerinde (bu işletmelerin çoğu 

 Fortune 500 listesinde yer almaktadır) 10.300 yönetici ile yaptıkları araştırmala-

rında ölçeğin güvenirliliğini kanıtlamışlardır. Katılımcıların çoğunluğunu insan 

kaynaklarında çalışan idareciler oluşturmaktadır ve ortalama her şirketten 9 per-

sonel bu ölçeği cevaplamıştır. ÖKDÖ bütün bu örgütlerin kültürleri ile ilgili bilgi 

toplamak için kullanılmıştır. Çeşitli sorular gruplandırılarak kültür tipleri, güve-

nirliliği ve katsayıları hesaplanmıştır.

Elde edilen sonuçlara göre cronbach alfa katsayıları, işbirliği kültürü için .79, 

kontrol için .76, yaratıcı kültür için .80, pazar-rekabet için ise .77’dir. Bütün boyut-

larda güvenirlilik katsayıları yeterli seviyededir. Yeung, Brockbank ve Ulrich şir-

ketlerde en fazla kontrol kültürü (%44), daha sonra ise sırasıyla işbirliği (%15) ve 

yaratıcı kültürün (%14) baskın olduğunu ve şaşılacak bir şekilde hiçbir şirkette pa-

zar-rekabet kültürü olmadığını bulmuşlardır. Şirketlerin %6’sında bütün kültürle-

rin eşit baskınlıkta, %22’sinde ise hiçbir kültürün baskın olmadığı tespit edilmiştir. 
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 Zammuto ve  Krakower (1991) bu ölçeği yüksek  eğitim kurumlarının kültü-

rünü araştırmak için kullanmışlardır. Yöneticileri (%39), bölüm şefl erini (%34) ve 

yönetim kurulu üyelerini (%27) içeren 1300’den fazla personelle yaptıkları araştır-

mada cronbach alfa katsayılarını, işbirliği kültürü için .82, kontrol için .67, yaratıcı 

kültür için .83, pazar-rekabet için ise .78 bulmuşlardır. 

Daha bir çok araştırmaya atıf verilebilir (bkz., örneğin,  Peterson, Cameron, 

Spencer ve  White, 1991) ama her durumda kültür tiplerinin güvenirliliği buralar-

da rapor edilenlerle uyumlu olacaktır. Diğer bir deyişle, ÖKDÖ’nün sosyal veya 

örgütsel bilimlerde güvenirliliği ile yeterli kanıt oluşmuştur.

Geçerlilik

Geçerlilik ölçülen durumun gerçekten ölçüldüğünün anlaşılmasıdır. Bu ölçek 

gerçekten dört tip kültürü ölçüyor mu? Cameron ve  Freeman (1991) 334 yükse-

köğretim kurumunda yaptıkları çalışmada ÖKDÖ’nün geçerliliğini kanıtlamışlar-

dır. Örneklemleri Amerika’daki 4 yıllık  eğitim veren tüm kolej ve üniversiteleri 

temsil etmektedir. Bu kurumların her birindeki bireyler kurumsal görevlerine 

uygun olarak tabakalandırılmışlardır. Böylece her kurumdan rektör, akademik 

şef, mali işler uzmanı, öğrenci işleri, dış ilişkiler, kurumsal araştırma sorumluları, 

seçilmiş bölüm başkanları ve seçilmiş vakıf üyelerinin olması sağlanmıştır. Her 

kurumdan 12 ile 20 arasında bireyin katıldığı araştırmada toplam 3406 kişiye ula-

şılmıştır.

Hiçbir örgütte tamamen bir kültürün baskın olmadığı, ama birçok kurumda 

açıkça görülen baskın kültürlerin olduğu bulunmuştur. En çok görülen kültür ti-

pinin işbirliği, en az görülenin ise pazar kültürü olduğu tespit edilmiştir. 236 kuru-

mun uyumlu kültüre sahipken, 98’nin uyumsuz olduğu gözlemlenmiştir. 

Kültürün üç boyutu ( kültürel güç, uyum ve tip) ve örgütsel etkililik arasın-

daki ilişkiyi ölçmek için de bir araştırma yapılmıştır. Önceki araştırmada, Came-

ron yükseköğretim kurumlarındaki örgütsel etkililiğin boyutlarını tanımlamış, 

bu boyutları, hangi güçlü kültüre sahip örgütlerin güçsüzlere oranla daha etkili, 

hangi uyumlu kültürü olan örgütlerin uyumsuzlara oranla daha etkili olduğunu 

ve etkililiğin kültür tipi ile değiştiğini tanımlamada kullanmıştır. Çalışmada, örgüt 

etkililiğini yordamada  kültürel güç ve uyumun kültür tipi kadar önemli olmadığı 

da ortaya konmuştur. Bundan dolayı da güçlü kültüre sahip örgütlerle güçsüz kül-

türlü örgütler arasında ve uyumlu kültüre sahip örgütlerle uyumsuz kültürü olan 

örgütler arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamış, sadece kültür 

tiplerini karşılaştırırken anlamlı bir fark bulunmuştur.
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Kültür ölçeğinin geçerliliği, kültür tipi en baskın olduğu alanlarla eşleştirildi-

ğinde ve uygulanan karar verme stratejisi, yapı ve örgüt stratejisi ile karşılaştırıldı-

ğında anlamlanmıştır. İşbirliği tipi örgüt kültürüne sahip kurumlar moral, doyum, 

karşılıklı iletişim, destekleyicilik özelliklerini göstermede etkiliyken, yaratıcı örgüt 

kültürüne sahip kurumlar adaptasyon, açık sistem, yenilik, bilginin erişilirliği vb. 

özelliklere sahiptir. Bu kapsamda pazar kültürüne sahip örgütlerde ise kaynaklara 

erişim, iyi altyapı, kurumsal görüş özellikleri öne çıkarken, kontrol kültürünün 

olduğu örgütlerde ise yukarda bahsedilen hiçbir özellik ön plana çıkmamaktadır.

Çeşitli analizlerde farklı kültür tipinin olduğu örgütlerde farklı örgütsel stra-

tejilerin, karar alma süreçlerinin ve yapılarının olduğu açığa çıkmıştır. İş birliği 

kültürlerinde karar alma sürecinde yüksek dayanışma, meslektaş birlikteliği ile 

kurumsal kimlik ve misyon duygusunun yüksekliği bulunmuştur. Yaratıcı kül-

türlerde yenilikçilik, hırslı stratejiler, artan sınırlar ve teşvikler önem kazanırken, 

pazar kültürlerde saldırganlık ve arayışçı stratejiler, kontrol kültürlerinde ise sıkı 

finansal kontroller ve verim kavramları öne çıkmaktadır. Kısaca, bütün bu analiz-

ler Rekabetçi Değerler Modeli’nde bahsedilen kültür tipleri ile uyumludur. Diğer 

bir deyişle, geçerlilik için güçlü kanıtlar oluşmuş durumdadır.

Quinn ve Spreitzer (1991) iki boyutu geçerlilik için test etmişlerdir. Bunlar 

uyuşma ve ayırt-edici geçerliliktir. Bu iki geçerlilik için çok özellikli-metotlu ana-

liz ile çok boyutlu ölçme analizleri kullanılmıştır. 

Çok özellikli-metotlu analizde örgüt kültürünü değerlendirmek için iki farklı 

ölçekten yararlanılmıştır. Ölçeklerin biri ÖKDÖ’dür. Diğeri ise aynı kültürel bo-

yutları kullanan fakat her senaryo için 1-5 arasında puana sahip  likert tipi ölçek-

tir. Dört kültür tipi ölçülürken dört davranış tipi, iki farklı ölçekle ölçülmüştür. 

Bu analizin amacı, dört kültür davranışı arasındaki varyansın metotlar arasındaki 

varyansdan fazla olup olmayacağının görülmesidir. Geçerliliğin sağlanması için 

korelasyon katsayısının aynı kültür boyutunda sıfırdan farklı ve kabul edilebilir 

seviyede olması gerekmektedir ( Campbell ve  Fisk, 1959). Uyuşma geçerliliği, çok 

özellikli-metotlu korelasyon matrisi kontrol edilerek de desteklenebilir. Korelas-

yon katsayısı sıfırdan farklıdır (p<.001) ve .212 ile .515 arasındadır.

Ayırt edici geçerlilik üç şekilde test edilir. İlk testte aynı kültür boyutunda-

ki ölçümler test edilir. Kendi aralarındaki korelasyonun farklı ölçeklerdeki kül-

tür boyutlarının ölçülmesi ile elde edilen korelasyondan yüksek olması beklenir 

(Campbell ve Fisk, 1959). Yirmi dörtte yirmi üç karşılaştırma ayırt edici geçerliliğe 

destek sağlayacak şekilde beklentileri karşılar. İkinci testte aynı kültürdeki ölçüm-

lerin birbirleri ile farklı kültür boyutlarında ölçülmüş olan teste göre daha yüksek 

korelasyona sahip olması beklenir (Campbell ve Fisk, 1959). Yirmi dört ölçümden 

on altısının ayırt edici geçerliliği sağlaması için beklenen şekilde olması gerekir. 

Üçüncü testte ilişkiler arası aynı modellerin birbirinden bağımsız metotlarla oluş-
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ması beklenir ( Campbell ve  Fisk, 1959). Kendall’ın uyum katsayısı hesaplandığın-

da .764 (p<.001) bulunarak test, ayırt edici geçerliliği desteklemektedir. Diğer bir 

deyişle bu üç test çok özellikli-metotlu analizi kullanarak uyuşma ve ayırt edici 

geçerliliğe destek sağlamıştır.

Çok boyutlu ölçüm süreci de uyuşum ve ayırt edici geçerliliğe destek sağlar. 

Şekil A.1 iki farklı ölçekle ölçülmüş her bir kültür tipinin pozisyonunu gösterir. 

Guttman ve Lingoes’un uzaklaşma katsayısı (r=.076) ve Shepherd ve  Kruskal’ın 

stres katsayısı (stres=.056) modeldeki yeterli uyumu belirtir (bkz. Kruskal ve 

 Wish, 1978). Ayrıca her kültür tipi şekilde uygun boyutta gözükür. Kültürler bir-

birlerine daha yakın olarak yerleşmiş, kültür tipleri ise daha çok uzaklaşmıştır ve 

her kültür tipi farklı bir boyutta yer bulmuştur. Başka bir ifadeyle uyuşum ve ayırt 

edici gelişim için yeterli destek sağlanmıştır.

Şekil A.1 Rekabetçi Değerler Boyutlarının Çok Boyutlu Ölçüm 
Sonuçları

Guttman ve Lingoes’un uzaklaşma katsayısı (r=.076) 

Shepherd ve  Kruskal’ın stres katsayısı (stres=.056)

5

II: Grup

4

I: Akılcı
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6

II: Gelişimsel
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Başka bir geçerlilik çalışması da  Zammuto ve  Krakower (1991) tarafından ya-

pılmıştır. Kolej kültürlerini araştırdıkları çalışmalarında, işbirliği kültürünün lider 

yeterliliği, yüksek moral, örgüt üyeleri arasındaki eşitlik duygusu, güven, adem-i 

merkeziyetçilik ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Bütün bu faktörler iş birliği kül-

türünde temsil edilen çekirdek değerlerle uyumludur. Bu çalışmada ayrıca yaratıcı 

kültürün formallik, gelişme, proaktif davranışlı stratejiler, değişime uyum ile iliş-

kili olduğu tespit edilmiştir. Pazar kültürünün yönlendirici liderlik, çatışma, başarı 

ödülleri, güçlü yönlendirmelerle; kontrol kültürünün ise standartlık, değişime di-

renç, istikrar, reaktif davranışlı stratejiler ve düşük moralle ilişkili olduğunu ifade 

etmişlerdir.

Ek çalışmalar da ÖKDÖ’nün geçerliliğini kontrol etmiş ama bildiğimiz kada-

rıyla şimdiye kadar karşıt olacak bir kanıt öne sürülmemiştir. Diğer bir deyişle am-

pirik araştırmalar ÖKDÖ’nün ne iddia ediyorsa onu ölçtüğünü ortaya çıkarmıştır. 

Bunlar da örgüt ve birey davranışına büyük etkisi olan örgüt kültürünün anahtar 

boyutlarıdır. Dahası bu ölçek bu boyutları güvenilir şekilde ölçmektedir.

Cevaplama Ölçeği Hakkında Not

ÖKDÖ, bireylerin yüz puanı alternatifl er arasında paylaştırdığı cevaplama 

ölçeğini kullanır. Bu ölçekler  göreli puanlama ölçekleri olarak bilinir. En çok bi-

linen alternatif puanlama ölçeği  likert tipi ölçeklerdir. Katılımcılar bu ölçeklerde 

alternatifl er arasında birden beşe ya da birden yediye kadar, “kesinlikle katılmı-

yorum” ile “kesinlikle katılıyorum” arasında puanlama yaparlar. ÖKDÖ’de göreli 

ölçek istemli olarak seçilmiştir. Fakat her iki tip yanıtlama için de araştırma yapıl-

mıştır (bkz. Tablo A.1). ÖKDÖ’nün araştırmacılar tarafından bilinmesi gereken 

avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. En önemli avantajı bir örgütte olu-

şan kültürel eşsizliklerin vurgulanmasını ve farklılaşmasını sağlar. Bundan dolayı 

ÖKDÖ likert tip beşli ya da yedili ölçek kullanmak yerine yüz puanlık ölçek sağlar. 

Bu da puanlamada daha fazla farklılaşmaya imkân tanır. İkinci en büyük avantajı 

katılımcıların örgütte meydana gelen mübadeleleri tanımlamaya zorlanmasıdır. 

Likert tipi ölçek kullanıldığında katılımcılar bütün boyutları yüksek ya da düşük 

olarak puanlamak zorundadır. Böylece daha az farklılaşma meydana gelmektedir.

Göreli cevap ölçekleri bağımsız yanıtlar üretmezler. Örneğin, birinci soru-

daki A alternatifine verilen yanıt birinci sorudaki B alternatifine verilen yanıtla 

ilişkilidir. Likert tipi ölçeklerde ise her cevap birbirinden bağımsızdır. Standart ko-

relasyonel analizler bu tip bilgiler için uygun değildir. Fakat Cameron ve  Freeman 

(1991) ile  Zammuto ve  Krakower (1991) bu çeşit bilgiler için uygun bazı alternatif 

istatistiksel tekniklerin uygunluğundan makalelerinde bahsetmişlerdir. Quinn ve 
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Spreitzer (1991) ve  Yeung, Brockbang ve  Ulrich (1991) ise  likert tipi ölçekleri ve 

standart istatistiksel süreçleri kullanan araştırmacılardandır.

Araştırmanın amacına uygun olarak, akademisyenlerin araştırma yöntemle-

rine ve temel araştırma sorularına en uygun istatiksel tekniği seçmeleri gerekir. 

Araştırmacıların farklı istatiksel alternatifl eri tartışması ve ölçeğin diğer çalışma-

larda nasıl kullanıldığını gözlemesi gelecek çalışmalar için arzulanan bir durum-

dur.
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EK B

YÖNETİM TARZI DEĞERLENDİRME 
ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK ANALİZİ

Yönetim Tarzı Değerlendirme Ölçeği’nin (YTDÖ) örgüt kültürünün deği-

şiminde, personel yönetiminin gelişiminde çok önemli etkilerinin olması ve bu 

ölçeğin geniş kullanım alanlarından dolayı psikometrik özelliklerinin kısaca veril-

mesi ihtiyacı duyulmuştur. Bu kısımda tartışılanların araştırmacılara kendi örgüt-

lerindeki örgütsel değişim çabalarında yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu 

Ek’in sonunda YTDÖ bulunmaktadır.

YTDÖ’nün en iyi ve kapsamlı psikometrik analizi Michigan Üniversitesi’n-

den Lee Collet ve  Carlos Mora tarafından yapılmıştır. Bu analizdeki temel soruları 

YTDÖ’nün ölçtüğü yönetim tarzının, Rekabetçi Değerler Modeli ile uyumlu olup 

olmadığıdır. Bunun yanı sıra; “Yönetim tarzları arasında ilişki var mıdır?”, “YT-

DÖ’nün kavramsal çerçevesi uygun mudur?” ise diğer cevabı aranan sorulardır.

Bu sorulara cevap bulabilmek amacıyla Collet ve Mora (1996) “insani sap-

ma puanı (D-puan)” adını verdikleri yeni bir istatistiksel metot geliştirdiler. 

YTDÖ’nün aracılığıyla toplanmış 40.000 insanın bilgisini kullanarak 8816 olayı 

analiz etmişlerdir. Collet ve Mora orijinal altmış maddeden on iki tane yeterlilik 

bölüm puanı ve dört tane boyut puanı oluşturarak her yeterlilik alanı için ortala-

ma skorlara baktılar. Öncelikle analizleri yaparken astların cevapları üzerinden 

gittiler. Daha sonra ise aynı yöneticiyi puanlayan bireylerin toplam puanları üze-

rinden hesaplama yaptılar. Bu kapsamda üç korelasyon matrisi oluşturdular: 1. 

Komşu ve kesişen boyutlardaki ilişkiyi kontrol etmek için dört boyutun arasındaki 

korelasyon hesaplandı. 2. Boyutlar arasındaki ve kendi içindeki ilişkiyi görmek 

için 12/16’lık 12 yeterlilik bölümü arasındaki ilişkiye bakan korelasyon matrisi 

tanımlandı. 3. Yeterlilik bölümleri arasındaki ve kendi içindeki ilişkiyi görmek için 

12/60’lık korelasyon matrisi oluşturuldu.
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Analizlerin sonuçları ileriki kısım olan D-puan istatistiğinin açıklandığı bö-

lümde belirtilmektedir.

İnsani Sapma Puanı (D-puan)

Collet ve  Mora YTDÖ verilerini analiz etmek için yeni bir istatistik teknik 

geliştirdiler, çünkü bireylerin yöneticilerin davranışlarını değerlendirdikleri pu-

anlar normal istatistik tekniklere uygun değildi. Normal olarak herhangi bir ola-

yın puanlarının normal dağılım eğrisi göstermesi gerekir, fakat bir yönetici sadece 

bir astı tarafından değerlendirildiğinde bu puanlamanın normal dağılım eğrisi 

göstermesi mümkün değildi. Bu yüzden aynı olayın tekrarlı ölçümlerini yaptılar. 

Bu puanlarda bireysel katılımcıların ve yöneticilerin ön yargılarının etkisi olduğu 

üzerinde durdular. İnsani sapma puanının arkasındaki fikir; bireylerin skorlarını, 

etkilerin doğrusal kombinasyonu olarak gören tekrarlı varyans analizi teorisinden 

ortaya çıkmıştı. Bir bireyin YTDÖ’deki puanı (X) yedi bileşenden oluşuyordu:

)()( )( ikmjkmmimijkm EFQCOMX +=++++= m

m = Yeterlilikleri ölçülen yöneticilerin ortalama puanları.

mM  = Yöneticinin şu anki toplam performansından aldığı not.

)(miO  = i bireyinin m yöneticisini değerlendirirkenki gözlenebilir hata puanı.

mC  = Yöneticinin kişisel karizmasından kaynaklanan ön yargı puanı.

Q  = Anket veya yönetim süreçlerinden kaynaklanan ön yargı etkisinin puanı.

kF  = k boyutunun her bir boyuta şu anki etki puanı.

)(ikmjE
 
= i bireyinin m yöneticisini k boyutu j maddesinde puanlarken oluşan hata 

puanı.

O, C ve Q’yu kapsayan parantez ön yargıları gösteren ortalama her bireyin 

verdiği cevabı belirtmektedir. Bunların toplam etkileri eşitlikteki diğer bileşenler-

den daha büyük olma eğilimindedir. Toplam etki pozitif ön yargıyı gösterir. Bu 

nedenle puanların dağılımı yüksek negatif çarpık olmuştur. Buradaki sorun O, C 

ve Q’nun (birey) etkisinin azaltılmasıdır. Bu yapılabilirse M’nin etkisi ve F (yöne-

ticilerin davranışları) ortaya çıkarılabilir. Her bireyin ortalama puanlarını bulup 

sonra birey içi ve bireyler arası sapmalar genel ortalama ile hesaplanırsa söz ko-

nusu durum bulunabilir. ANOVA ile tekrarlı ölçümler yaparak her bileşen için 

kareler ortalaması ve varyanslar elde edilmiştir. Sonuç olarak, bu analizde sapma 

puanların kendisi kullanılmıştır. D-puanı (sapma puanı) maddelerin ilk ortalama 

puanlarından bireysel katılımcıların ortalama puanları çıkarılarak bütün 60 mad-
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de için hesaplanmıştır. Bölüm ve boyut puanları, bölüm ve D-puanı arasındaki 

ilişkide bulunmuştur.

D-Puanın Özellikleri

D-puanları toplamları sıfır olan göreceli puanlardır. Bu her yüksek pozitif 

maddenin eşit büyüklükte negatif puanla dengelenmesi anlamına gelir. Bundan 

dolayı D-puandaki bir maddenin diğer maddelerin çoğuyla negatif ilişkili olması 

beklenir. Göreceli ölçümler arasındaki beklenen ilişki negatift ir. YTDÖ’nün geçer-

liliğinin sağlanması için aynı bölümler ve boyutlar arasındaki pozitif ilişki köşege-

nel-boyutsal bölümler ve boyutlar arasındaki negatif ilişki eşlenir. Göreceli ölçüm-

lerde, komşu boyuttaki bölümler uygun negatif ilişki için beklenen değerlerdir.

D-puanları bireyin etkisini yok etmeye çalışır (O, C, Q). Normal olarak çe-

şitli maddelerden alınan 444454…..4 puanı, D-puanda 111121….1 olarak hesap-

lanır. D-puan, bireysel katılımcı için hesaplanan puanın sadece  göreli kısmını içe-

rir. D-Puan analizinin sonunda, normal istatistikte elde edilen farklı katılımcılar 

arasındaki varyans yerine katılımcının kendi cevabının varyansı ortaya çıkarılır. 

YDTÖ’nün geçerli ve kullanılabilir olması için, çok katılımcının çok yönetici pu-

anlaması yerine bireylerin kendi yöneticilerini puanlaması uygundur. Araştırma 

soruları aşağıdaki gibidir:

• Yaratıcı boyut modelde sunulduğu gibi kontrol boyutu ile negatif ilişkili 

midir?

• İşbirliği ve pazar boyutları negatif ilişkili midir?

• Her boyuttaki yeterlilik bölümleri kendi içinde pozitif ilişkili midir?

• Bölümler arası madde korelasyonları yeterli güvenirlik gösterir mi?

Analiz Sonuçları

Boyutlar Arası İlişkiler

Şekil B.1 boyutlar arası ilişkiyi gösterir. Rekabetçi Değerler Modeli ile uyumlu 

olarak, işbirliği ve pazar boyutları arasındaki ilişki -.43, yaratıcı ve kontrol boyut-

ları arasındaki ilişki -.68’dir. Beklendiği gibi komşu boyutlar arasındaki ilişki ne-

gatif ama çapraz boyutlar arasındaki katsayılar daha da küçüktür (yaratıcı-pazar, 

-.10; pazar-kontrol, -.18; işbirliği-kontrol, -.34; işbirliği-yaratıcı, -.23).
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Şekil B.1 D-Puan Boyutlar Arası İlişki

Bölümler Arası İlişki

Rekabetçi Değerler Modeli ile uyumlu olarak bir boyuttaki bölümler arasında 

genelde pozitif veya çok az negatif ilişki vardır. Tablo B.1’de gösterilen sonuçlar 

bunu kanıtlar niteliktedir. İşbirliği boyutundaki bölümler kendi içindeki bölüm-

lerle pozitif, pazar boyutundaki bölümler ile yüksek seviyede negatif ilişkiye sa-

hiptir. Komşu boyutlardaki bölümler arasında pozitif veya düşük oranda negatif 

ilişki vardır. Sadece bir istisnai durumda (kontrol sistemlerini yönetmek) çapraz 

boyut ilişkisi çok daha yüksek negatif ilişkiye sahiptir. On sekiz durumun on ye-

disinde komşu boyut ilişkisini ortaya koyan teori iş birliği boyutu için uygundur. 

Yenilikçi boyutundaki bölümler arasındaki ilişki genelde sıfıra yakındır; biraz 

sıfırın altı veya üstü olmuştur. On sekiz durumun on altısı çapraz boyut ilişkisin-

den daha düşüktür. On sekiz durumun on ikisinde komşu boyut ilişkisini ortaya 

koyan teori adokrasi boyut için uygundur.

-.23

-.10

-.18

-.34

-.68 -.43

Klan-İşbirliği boyutu

Hiyerarşi-Kontrol boyutu Pazar-Rekabet boyutu

Adokrasi-Yaratıcı boyut
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Pazar boyutundaki bölümler arasındaki ilişki genelde pozitift ir. On sekiz du-

rumun on beşinde komşu boyut ilişkisini ortaya koyan teori pazar boyutu için 

uygundur.

Kontrol boyutundaki bölümler arasındaki ilişki genelde sıfıra yakındır ve 

hepsi düşük seviyede pozitift ir. On sekiz durumun on birinde komşu boyut ilişki-

sini ortaya koyan teori kontrol boyutu için uygundur. Kontrol boyutu için sonuç-

ların diğer boyutlara göre daha düşük olmasına rağmen komşu boyut sonuçları 

teoriye uygundur ve büyük oranda kabul edilebilir (birkaç istisna haricinde).

Madde Bölüm İlişkisi

Her maddenin korelasyonuna, maddelerin diğer maddelerle ve 3 bölümle 

ilişkisine bakıldığında, her yeterlilik bölümünün yüksek seviyede güvenilir oldu-

ğu görülmektedir (.50’nin çok üstünde). Anketteki iki maddenin (31 ve 60) belir-

lenmiş bölümü ölçmek için yeterli olmadığı ve YTDÖ’den çıkarılmaları gerektiği 

tespit edilmiştir. Buna rağmen bu maddelerin yönetici davranışlarının önemli ta-

rafl arını değerlendirdiği görülmektedir.

Özetle, buradaki analizler YDTÖ’nün kültürel değişim sürecinin sürdürül-

mesine yardımcı olacağına güçlü kanıtlar sunmaktadır. Rekabetçi Değerler Mode-

li tarafından kavramsallaştırılan boyutlar ve yeterlilik bölümlerine yol göstericidir. 

Güvenilir bir şekilde kullanılabilir ve yöneticilerin arzu ettikleri yönde örgütlerini 

kültürel değişime yönlendirmelerine yardımcı olabilir. 
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Yönetim Tarzı Değerlendirme Ölçeği

Kendini Değerlendirme Formu

Bu ölçek sizin işinizdeki yönetim davranışlarınızı tanımlamak için yapılmış-

tır. Bu ölçekte doğru veya yanlış cevap yoktur. Anketteki maddeler yönetsel dav-

ranışlarla ilgili araştırmalardan türetilmiş ve size kendi yönetim kabiliyetleriniz 

hakkında bilgi sağlamak amacındadır. Maddeler sizin tarzınızı değil davranışları-

nızı değerlendirir. Bundan dolayı ne yapıyorsanız o şekilde cevaplamalısınız, dü-

şündüğünüz şekilde cevaplamamalısınız.

Puanlarınız astlarınız, akranlarınız ve amirleriniz tarafından aldığınız pu-

anlarla karşılaştırılacaktır. Bu bilgi zorunludur ve size geri bildirim sağlayacaktır. 

Ayrıca yeterliliğinizi 80.000 diğer yöneticiyle karşılaştırabilirsiniz.

Standart bir cevaplama kâğıdı sizin cevaplarınız için hazırdır. Lütfen cevapla-

rınızı bu kâğıda yazınız. Çünkü bu işlem verilerin bilgisayara girilmesini kolaylaş-

tıracak böylece size geri bildirim verilecektir. Anketin üzerine yazmayınız.

Veri analizi amacıyla bir numarayla kodlandınız. Bu numara cevap kâğıdının 

üzerinde de yazılı olacak. Lütfen cevaplarınız ve isminiz dışında cevap kâğıdına 

karalama yapmayınız.

Bu anket ortalama otuz dakika sürmektedir. Bitirdiğinizde cevap kâğıdını 

Davranışsal Veri Servisi’ne fakslayınız. Anketin kendisini fakslamanıza gerek yok-

tur.

İş birliğiniz için teşekkür ederiz.
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Yönetim Tarzı Araştırması Kendini Değerlendirme Formu

Yönetici olarak kendinizi tanımlayın. Maddeleri ge-

nellikle davrandığınız (olmak istediğiniz şekilde değil) 

şekilde cevaplayınız. Eğer cevap hakkında kararsızsanız, 

en yakın tercihinizi yapınız. Lütfen cevapları cevap 

kâğıdına işaretleyiniz.
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1 Takımımdaki personel benimle problemini 

paylaştığında onunla destekleyici şekilde iletişim 

kurarım.

5 4 3 2 1

2 Takımımdakilerin yeni fikirler ve metotlar üretme-

lerini desteklerim.
5 4 3 2 1

3 Diğer insanları işlerini daha iyi yapmaları için 

motive ederim.
5 4 3 2 1

4 Takımımın performansını yakından takip ederim. 5 4 3 2 1

5 Sık sık astlarıma yönetim tarzlarını geliştirmeleri 

için yönlendirme yaparım. Böylece daha yüksek 

performansa ulaşabilirler.

5 4 3 2 1

6 Astlarımdan yüksek verimlilik ve sıkı çalışma 

disiplini isterim.
5 4 3 2 1

7 Astlarıma standartların üstüne çıkmaları için he-

defl er koyarım.
5 4 3 2 1

8 Diğer bireylere yenilikçi fikirlerini tamamlamaları 

için kaynak yaratır veya elde etmesine yardımcı 

olurum.

5 4 3 2 1

9 Birisi yeni bir fikirle geldiğinde onu desteklerim. 5 4 3 2 1

10 Bütün çalışanlarımın politikalar, değerler ve hedef-

ler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlarım. 
5 4 3 2 1
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11 Bireylerin işlerinin, örgütteki diğer insanların işle-

riyle nasıl uyumlu olduğunu bilmelerini sağlarım.
5 4 3 2 1

12 Sadık ve kendini adamış takımlar kurarım. 5 4 3 2 1

13 Astlarıma işlerini nasıl yaptıklarıyla ilgili düşün-

düklerimi geri bildirim olarak söylerim.
5 4 3 2 1

14 Gelecekte olmak istediğimiz yerle ilgili açık bir 

vizyon sunarım.
5 4 3 2 1

15 Takım arkadaşlarımın diğer gruplardan daha yük-

sek performans göstermeleri için onların rekabet 

hissini desteklerim

5 4 3 2 1

16 Takımımda olan günlük değerlendirmeler ve rapor-

ları sürekli takip ederim.
5 4 3 2 1

17 Karmaşık bilgileri basitleştiririm. Böylece diğer 

insanlara da bu bilgi anlamlı gelir ve örgütte payla-

şılabilir.

5 4 3 2 1

18 Takımımda etkili bilgi paylaşımını ve problem 

çözmeyi desteklerim.
5 4 3 2 1

19 Takımımda mantıklı ve sistematik karar analizleri-

ni desteklerim.
5 4 3 2 1

20 Takımımdaki personelin bireysel gelişimleriyle 

ilgili fırsatları takip ettiğimi bilmelerini sağlarım.
5 4 3 2 1

21 Kararlara katılmanın teşvik edildiği ve ödüllendiril-

diği bir ortam yaratırım.
5 4 3 2 1

22 Yönettiğim gruplarda hem görevin tamamlanma-

sına hem de bireyler arasındaki ilişkilere yeterli 

önemi veririm.

5 4 3 2 1
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23 Takımımdaki personele olumsuz geri bildirim ver-

diğimde onların hiddetlenmesinden veya savunma-

ya geçmelerinden çok kendilerini geliştirmeleri için 

ortam yaratırım. 

5 4 3 2 1

24 Takımımdaki personele sorumluluk ve yetki vere-

rek onların kişisel gelişimini sağlaması için fırsat 

yaratırım.

5 4 3 2 1

25 Diğer bireylerin örgütte yükselebilmesi için onlara 

yardım ederim.
5 4 3 2 1

26 Örgütüm için sürekli yeni fikirler üretirim. 5 4 3 2 1

27 Gelecek hakkındaki vizyonumu sık sık takviye 

ederek ve yeniden oluşturarak takımımdakilere 

hatırlatırım.

5 4 3 2 1

28 Diğer bireylere olasılıkları ve olanakları içeren bir 

gelecek vizyonu yaratmalarında yardımcı olurum.
5 4 3 2 1

29 İstenilen çıktıları elde etmek için süreçleri geliştir-

meye çalışırım.
5 4 3 2 1

30 Takımımın dünya klasmanında rekabet edecek 

seviyeye gelmesi için çabalarım.
5 4 3 2 1

31 Takımımdakileri güdüleyerek herkesi kapsayan 

motivasyonlu bir iklim yaratırım.
5 4 3 2 1

32 Ulusal ve uluslararası müşterilerimle kişisel iletişi-

mimi devam ettiririm.
5 4 3 2 1

33 Müşterilerimizin beklentilerini karşılamada ne 

kadar iyi olduğumuz hakkında değerlendirmeler 

yaparım.

5 4 3 2 1
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34 Çalışanlarıma sosyalleşmeleri ve örgüt kültürünün 

bir parçası olmaları için yardım ederim.
5 4 3 2 1

35 Müşterilerin beklentilerini aşacak ve onları şaşırta-

cak ürünlerin veya hizmetlerin yapılmasını sağlaya-

rak takımımın rekabet yeteneğini yükseltirim.

5 4 3 2 1

36 Takımımda kalite, hizmet, fiyat ve üretimi sürekli 

kılan kontrol sistemini kurdum.
5 4 3 2 1

37 Örgütteki diğer takımların yöneticileriyle sık sık 

koordine kurarım.
5 4 3 2 1

38 Koordinasyon sağlamak için örgütümdeki diğer 

ekiplerle bilgi alışverişinde bulunurum.
5 4 3 2 1

39 Çalışma süreçlerini ve çıktılarını sürekli gözlemle-

yen bir ölçüm sistemi kullanırım.
5 4 3 2 1

40 Takımımdaki personelden açıkça ne istediğimi 

onların bilmelerini sağlarım.
5 4 3 2 1

41 Bütün yaptıklarım müşterilerime daha iyi hizmet 

vermek içindir.
5 4 3 2 1

42 Takımımda hırsın ve iş yoğunlaşmasının olduğu bir 

iklim yaratırım.
5 4 3 2 1

43 Genellikle en iyi olmak için yaptığımız çabaların 

güçlü ve zayıf yanlarını gözlemlerim ve takımıma 

nasıl daha iyi olmamız gerektiği hakkında bilgi 

aktarırım.

5 4 3 2 1

44 Takımımda sürekli gelişim iklimini oluştururum. 5 4 3 2 1

45 Vizyonumuza ulaşmak için takımıma yardımcı 

olacak stratejileri geliştirdim.
5 4 3 2 1
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46 Vizyon hakkında konuşurken diğerlerinin bu 

durumu hayal etmelerini ve duygusal bağlılıklarını 

sağlarım.

5 4 3 2 1

47 Astların ve akranlarının birbirinden öğrenebildiği, 

birbirlerine yardım ettiği bir çevre oluştururum.
5 4 3 2 1

48 Farklı fikirde olsam bile fikirlerini açıklayan çalı-

şanları ilgiyle dinlerim.
5 4 3 2 1

49 Bir gruba liderlik ettiğim zaman, grup üyeleri 

arasında iş birliğini ve pozitif çatışma ortamını 

sağlarım.

5 4 3 2 1

50 Bana problemle veya endişeleriyle gelen bireylere 

anlayış göstererek güven ve açık sözlülüğü destek-

lerim 

5 4 3 2 1

51 Deneylerin ve yaratıcılığın tanındığı ve ödüllendi-

rildiği bir ortam yaratırım.
5 4 3 2 1

52 Takımımdaki herkesi, yaptıkları her şeyi güncel ve 

gelişime açık tutmaları için teşvik ederim.
5 4 3 2 1

53 Çalışanlarımı işlerini yaparken sürekli küçük geli-

şimler yapmaları için teşvik ederim.
5 4 3 2 1

54 Takımımın devamlı olarak müşterilerin ihtiyaçları 

ve tercihleri hakkında bilgi topladığından eminim.
5 4 3 2 1

55 Planlamalarda müşterilerime değer veririm. 5 4 3 2 1

56 Örgüt kültürünü ve değerlerini geliştiren ödüllere 

ve törenlere takımımda yer veririm.
5 4 3 2 1
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57 Kendi takımımın dışında oluşan bilgileri toplaya-

cak ve cevap verecek resmi bir sistemim var.
5 4 3 2 1

58 Önemli örgütsel durumlara odaklanan çapraz 

takımlar veya görev kuvvetleri oluştururum.
5 4 3 2 1

59 Çalışanlarıma sadece işle ilgili değil hayatlarının 

bütün alanlarında gelişmeleri için yardımcı olu-

rum.

5 4 3 2 1

60 Rekabetten daha çok yüksek performans gösterme-

yi isteyen takım oluştururum.
5 4 3 2 1
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Yönet m Etk l l ğ  Kend n
Değerlend rme Formu

61-73. sorular için lütfen aşağıdaki yeteneklerle ilgili etkilili-

ğinizi değerlendiriniz. 
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61 Takım yönetimi (etkililik, bağlılık, sorunsuz işleyen 

takımlar)
5 4 3 2 1

62 Kişiler arası ilişki yönetimi (bireyleri dinleme ve des-

tekleyici geri bildirimler sağlama)
5 4 3 2 1

63 Bireylerin gelişiminin yönetimi (bireylere performans-

larını geliştirmesi ve kişisel gelişim fırsatlarını elde 

etmesi için yardımcı olma)

5 4 3 2 1

64 Yenileşmenin desteklenmesi (bireyleri yeni fikirler ve 

yenileşme için teşvik etme)
5 4 3 2 1

65 Gelecek yönetimi (açık vizyonun oluşturulması ve bu 

vizyona ulaşımın sağlanmasına destek olma)
5 4 3 2 1

66 Sürekli gelişimin yönetilmesi (iş görenlerde yaptıkları 

her işte gelişimi düşünecekleri ortamın oluşturulması)
5 4 3 2 1

67 Rekabet yönetimi (hırslı ve yarışmacı bir ortamın 

oluşturulması)
5 4 3 2 1

68 İş görenlerin performansının arttırılması (bireylerin 

daha fazla çaba göstermesi ve hırslı çalışmaları için 

motive edilmesi) 

5 4 3 2 1

69 Müşteri hizmetlerinin yönetimi (müşteri odaklı hizmet 

sağlamanın desteklenmesi)
5 4 3 2 1

70 Kültürleşmenin yönetimi (bireylere onlardan ne 

beklendiği, örgüt kültürü ve standartları hakkında açık 

olunması)

5 4 3 2 1

71 Kontrol sisteminin yönetimi (süreçler ve performans-

ları yakından takip eden gözlem ve ölçüm sistemleri-

nin olması)

5 4 3 2 1

72 İşbirliğinin yönetimi (diğer takımlarla koordinasyonun 

ve bilgi paylaşımının desteklenmesi)
5 4 3 2 1

73 Genel yönetim yeterliliği (yönetim kabiliyetinin genel 

seviyesi)
5 4 3 2 1
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74 Yönetim yeterliliğinizin seviyesini dikkate alarak, kari-

yerinizde kendinizi ne kadar yukarda görüyorsunuz?

5- Örgütün en tepelerinde,

4- Tepeye yakın (CEO altı)

3- Daha iyi bir pozisyon (icra komitesi üyesi vb.)

2- Şu an bulunduğunuz seviyenin bir üstü

1- Şu anki pozisyondan yukarda değil

75 Diğer yöneticilerle karşılaştırarak, yönetsel yeterliliği-

nizi nasıl puanlarsınız?

5- En üst %5 içinde,

4- En üst %10 içinde,

3- En üst %25 içinde 

2- En üst %50 içinde

1- %50 nin altında
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Önemli Bilgi

Not: 76-87. sorular için ölçek değişmektedir. Lütfen Oku-

yunuz. Şu anki pozisyonuzda başarılı olmak için, sizce 

aşağıdaki yetenekler ne kadar önemlidir? 
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76
Takım yönetimi (etkili, görev odaklı takımlar kur-

ma)
5 4 3 2 1

77
Kişiler arası ilişki yönetimi (bireyleri dinleme ve 

destekleyici geri bildirimler sağlama)
5 4 3 2 1

78

Bireylerin gelişiminin yönetimi (bireylere perfor-

manslarını geliştirmeleri ve kişisel gelişim fırsatları-

nı elde etmeleri için yardımcı olma)

5 4 3 2 1

79
Yenileşmenin desteklenmesi (bireyleri yeni fikirler 

ve yenileşme için teşvik etme)
5 4 3 2 1

80
Gelecek yönetimi (açık vizyonun oluşturulması ve 

bu vizyona ulaşımın sağlanmasına destek olma)
5 4 3 2 1

81

Sürekli gelişimin yönetilmesi (iş görenlerde yaptık-

ları her işte gelişimi düşünecekleri ortamın oluştu-

rulması)

5 4 3 2 1

82
Rekabet yönetimi (hırslı ve yarışmacı bir ortamın 

oluşturulması)
5 4 3 2 1

83

İş görenlerin performansının arttırılması (bireylerin 

daha fazla çaba göstermesi ve hırslı çalışmaları için 

motive edilmesi) 

5 4 3 2 1

84
Müşteri hizmetlerinin yönetimi (müşteri odaklı 

hizmet sağlamanın desteklenmesi)
5 4 3 2 1

85

Kültürleşmenin yönetimi (bireylere onlardan ne 

beklendiği, örgüt kültürü ve standartları hakkında 

açık olunması)

5 4 3 2 1

86

Kontrol sisteminin yönetimi (süreçler ve perfor-

mansları yakından takip eden gözlem ve ölçüm 

sistemlerinin olması)

5 4 3 2 1

87
İşbirliğinin yönetimi (diğer takımlarla koordinasyo-

nun ve bilgi paylaşımının desteklenmesi)
5 4 3 2 1
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Demografik Bilgiler

Karşılaştırmalı geri bildirim sağlayabilmek için lütfen kendinizle ilgili aşağı-

daki bilgileri doldurunuz. 

1. Anketi dolduran kişi (Kimsiniz?)

(1) Programı kabul eden katılımcı

(2) Katılımcının astı

(3) Katılımcının akranı

(4) Katılımcının amiri

(5) Katılımcının 2 veya daha fazla seviye üstü

2. Cinsiyetiniz?

(1) Kadın (2) Erkek

3. Yaşınız 

(1) 30 altı (5) 46-50

(2) 31-35 (6) 51-55

(3) 36-40 (7) 56-60

(4) 41-45 (8) 61 ve üstü

4. Mesleğiniz

(1) Yönetim Kurulu Bşk. (6) Yönetici yardımcısı

(2) Genel Müdür (7) Saha yöneticisi

(3) Daire Bşk. (8) Koordinatör

(4) Şube Müdürü (9) Diğer

(5) Şef 

5. Çalışma bölgeniz 

(1) Şirket

(2) Bölüm/Şube

(3) Saha

(4) Bölge

(5) Diğer
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6. Size doğrudan bağlı ast sayınız

(1) 0 (5) 10-12

(2) 1-3 (6) 13-15

(3) 4-6 (7) 16-18

(4) 7-9 (8) 19 +

7. Son beş yılda aldığınız terfi sayısı

(1) 1 (6) 6

(2) 2 (7) 7

(3) 3 (8) 8 veya daha fazla

(4) 4 (9) 0

(5) 5

8. Temel maaşınızdaki en az zam yüzdesi

(1) %0 (6) %13-15

(2) %1-3 (7) %16-18

(3) %4-6 (8) %19-21 

(4) %7-9 (9) %22 veya daha fazla

(5) %10-12 

9. Geçen sene bu zamanla kıyasladığınızda takımınızın performansını na-

sıl buluyorsunuz?

(1) Çok düşük (5) Biraz yüksek 

(2) Düşük (6) Yüksek

(3) Az düşük (7) Çok yüksek

(4) Neredeyse aynı

10. Dünya çapında bir karşılaştırma yaparsanız takımınız geçtiğimiz yıl na-

sıl bir performans gösterdi?

(1) Çok kötü

(2) Biraz kötü

(3) Aynı

(4) Biraz iyi

(5) Çok iyi
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EK C

DÖRT BOYUTTA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 
DEĞİŞİMİNİ BAŞLATMAK İÇİN 

İPUÇLARI

Ek C’de, örgütü gelecekte hedefl enen kültür seviyesine taşıyabilecek faaliyet-

ler veya davranışlar hakkında sizi düşünmeye teşvik etmek amaçlanmaktadır. Bu 

bölümde, sadece bazı başlangıç kavramlarını size kazandırmak ve yaratıcı düşün-

ceyi teşvik etmek amaçlanmaktadır. Yöneticiler genellikle nereye ulaşmak istedik-

lerini bildiklerini söylerler (ör. “yaratıcı kültür boyutuna vurguyu artırmak için”), 

ancak nereden başlamaları gerektiğini bilmezler (hangi eylemleri başlatmak veya 

ilk olarak ne ile başlamak). Bu eylemler listesi, kültür değişimini başlatan birçok 

yöneticinin önerilerinden üretilmiştir. Ancak, her örgüt farklı olabileceği için, bu 

listedeki birçok eylem sizin özel koşullarınızla uyumlu olmayabilir. Bu nedenle, 

her dörtlemede başarmak istediklerinizi dikkate alarak size en uygun olan fikirleri 

seçiniz. Bu önerilere, bir beyin fırtınası sonucu oluşturduğunuz diğer fikirleri de 

ekleyebilirsiniz. Kültür değişimi sürecini başlatmada en etkili olacak fikirleri bu 

listeden seçiniz. Aynı anda çok sayıda fikri denemeye çalışmayınız. Çabalarınızı 

daha az, ancak etkili olan alternatifl ere yoğunlaştırınız. 

Klan-İşbirliği Kültürü

• Tüm üst düzey yöneticilerin liderlik uygulamalarını değerlendirmek için 

360 derecelik bir değerlendirme sistemi oluşturunuz. Diğer bir deyişle, 

astlardan ve üstlerden gelen girdileri değerlendiriniz. CEO dahil olmak 

üzere her üst düzey yöneticiden verilerle elde dilen sorunların üstesin-

den gelebilmek için planlama sürecinde destek alınız. 

• Birimler arası hareketliliği vurgulayan ve çapraz işlevsel iletişime katkı 

sağlayacak bir kariyer gelişim programı tasarlayınız. 
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• Sistematik olarak işgörenlerin tutum ve fikirlerini izleyebilmek için etkili 

bir işgören inceleme programı oluşturunuz. Bu incelemede tespit edilen 

değişiklikler üzerinde çalışmak için çalışma ekipleri oluşturunuz. 

• Stratejik planlamanın tüm aşamalarına işgörenleri dahil ediniz. 

• Kolaylaştırıcı mekanizmalar kurmak ve işgücü takım becerilerini geliş-

tirmek için programlar geliştiriniz. 

• Gruplar arası süren uzun süreli çatışmaları tanımlayınız. Bu çatışmaları 

analiz ediniz ve bunları aşmak için sistematik bir dizi müdahale yöntemi 

tasarlayınız. 

• İşgören çeşitliliğiyle ilgili süreçleri değerlendiriniz ve iyileştirmeye çalı-

şınız. 

• Orta düzey yönetici davranışlarını etkileyen beklentileri inceleyiniz.

• Orta düzey yöneticileri daha çok güçlendirmek ve daha yaratıcı davran-

malarını sağlamak için uyguladığınız teşvikleri değiştiriniz. 

• Güçlendirme sürecinin bir parçası olarak ödemelerde artış yapma ve dü-

şük gelir gruplarının ödemelerinde iyileştirme yapma gibi uygulamaları 

ve kararları hayata geçiriniz. 

• Etkili bir başarı planı uyguladığınızdan emin olunuz.

• Orta düzey yöneticiler için, örgütlerdeki stratejik baskıları daha iyi anla-

malarını sağlayacak ve daha etkili olmak için rollerini nasıl değiştirmele-

ri gerektiğini onlara aktaracak bir  eğitim programı geliştiriniz.

• İşgören tanıma sistemini aktif hale getiriniz. Ekstra çabaları ödüllendir-

mek için kaynakları kullanma konusunda yöneticileri güçlendiriniz.

• Her işgörenin seçenekler arasından tercih yapmasını sağlayacak bir 

programı uygulamaya geçiriniz. Örneğin, belirli bir ölçüde bireylere 

arzu ettikleri düzeyde sağlık sigortası; hayat ve özürlülük sigortası seçme 

fırsatı sununuz. 

• Kendi içinizde bir araştırma birimi kurunuz (kurumunuz için her düzey-

de  eğitim ihtiyaçlarını belirlemede stratejik işleve sahip olan bir birim).

• Her birimdeki  eğitim ihtiyaçlarının bir değerlendirmesini yapınız, bu ih-

tiyaçları öncelik sırasına göre düzenleyiniz ve bu ihtiyaçları karşılamak 

için programlar geliştiriniz. İşgörenlerin düzenlenecek eğitimlere katılı-

mını sağlayınız.
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• Denetçilerin,  eğitim programlarına kişilerin neden katılmadığını yazılı 

olarak raporlamasını sağlayarak,  eğitim programlarına katılımı artırınız.

• Tüm yöneticiler için on beş dakikalık günlük toplantılar düzenleyerek 

farklı, eşgüdümlü işlevleri olan takımlar kurunuz. Toplantı gündemi, bi-

rimler arası koordinasyon gerektiren tüm öğeleri tespit etmek olmalıdır; 

sorunlar toplantı dışında çözülür.

• Bir günün ve gelecek üç günün planını yapabilecek bir operasyonel plan-

lama grubu oluşturarak farklı, eşgüdümlü işlevleri olan takımlar kuru-

nuz. 

• Üst düzey yöneticilerin, problemleri tanımlamak ve farklı birimler ara-

sında koordinasyonu daha iyi hale getirecek önerilerle karşılaşmak için 

düşük düzeyde çalışan işgörenlerin bulunduğu farklı gruplar arasında 

aylık «görevde yükselme» toplantıları düzenlemelerini sağlayınız.

• Sürekli olarak en alt düzeydeki denetçilerin problemlerini gözlemleyiniz 

ve onlara değer verilip verilmediğini gözlemleyiniz. Onlara, hak ettikleri 

oranda ödeme yapıldığından emin olunuz. 

• Alt düzeydeki denetçilerinizin, üzerlerindeki denetimi ortadan kaldıra-

rak güçlenmelerini sağlayınız. 

• Karşılanması gereken tüm ihtiyaçların çizelgesini çıkarınız; gerekli eği-

timi temin ediniz; mevcut ihtiyaçlara çabuk karşılık vermeleri ve önemli 

kararlar alabilmeleri için alt düzeydeki denetçilerinizi destekleyiniz. 

• Performans değerlendirme sisteminizde, astlarınızın üstün performans-

larını denetimin ve personel yönetiminin bir parçası haline getirerek, 

köklü değişimler yapınız.

• Destek işlemler ve çevresel işlemler arasındaki ilişkiyi geliştiriniz. Her 

destek grubuna güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamalarına katkı sağlaya-

cak kolaylaştırıcılar kullanınız. Çevresel gruplara, temel destek ihtiyaçla-

rını belirlemeleri konusunda yardımcı olunuz. Gruplar için, ilişkilerinin 

düzeyini görmeleri ve birlikte çalışmak için yeni beklentiler ortaya koy-

maları adına oturumlar düzenleyiniz.

• İşgören öneri sisteminin etkililiğini artırınız. Diğer örgütlerdeki en iyi 

sistemlerle karşılaştırmasını yapınız ve mevcut öneri sisteminizi güncel-

leyiniz. 
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Adokrasi-Yaratıcı Kültür

• Örgütün temel değerlerini, yaratıcı-esnek değerler açısından analiz edi-

niz. Daha çok kişiyi, geleceği yönetme konusunda cesaretlendiriniz.

• Mevcut vizyon ifadelerinizin eleştirel bir analizini yapınız. Bu ifadeler, 

bilişsel ve duygusal bir yönlendirme sağlıyor mu? Bu ifadeler, yaratıcı 

girişimlere ilham oluyor mu?

• Hem kısa, hem uzun dönemli planlamaları kapsayan beş yıllık bir plan-

lama sürecini uygulamaya geçiriniz. Planlama sürecinin mevcut varsa-

yımları içerdiğinden emin olunuz. 

• Hiyerarşik bir yapıdan, hız ve çevikliğe vurgu yapan esnek bir yapıya 

geçiş yapınız. 

• Örgütünüzü ilgilendiren ve ortaya çıkan temel sorunları tanımlayınız ve 

ortaya çıkan her sorun için “tek ses” anlayışıyla en iyi tek bir çözümü 

uygulayınız. 

• İletişimin her aşamasında müşteri taleplerini öngörmeye çalışınız ve bu 

talepleri karşılayacak yollar bulunuz.

• Pazar alanınızı genişletmek ve yeni iş alanları geliştirmek için verilen 

görevleri istekle yerine getirecek kişileri araştırınız. 

• Sürekli geliştirme üzerine fazlaca okuma yapınız. Başka örgütlerde nele-

rin iyi yapıldığını bulmaya çalışınız. 

• Dönüşümcü ve işlemci liderlik arasındaki farkı ele alacak bir toplantı 

düzenleyiniz ve kurumunuzda değişiklik yapabilmek için bu iki liderlik 

çeşidinin ne tür uygulamaları olabileceğini görünüz. 

• Tüm birimleri ve bölümleri, yeni hizmetler ve ürünler ortaya koyabilme-

leri için tasarım sürecinin ilk aşamasına dâhil ediniz. Müşterilerinizin 

temsil edildiğinden emin olunuz. 

• Tüm seviyelerde yenilikçi davranışları cesaretlendirecek, ölçecek ve 

ödüllendirecek sistemler geliştiriniz. 

• Bir topluluk üyesi gibi, örgütünüzdeki genel davranışların sıkı bir değer-

lendirmesini yapınız. Bu davranışlar neye sebep oluyor? Bu davranışla-

rın ne tür katkıları oluyor? Değişim olasılıklarını gözden geçiriniz. Bu 

sorunlara dışarıdan bir gözle bakmaya çalışınız. 

• Değişimi başlatma ve uygulama üzerine bir okuma programı geliştiriniz.
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• Sizi içeriden güdüleyen görevlerinizden ziyade dış kaynaklar tarafından 

güdülenen görevlerinizi organize etme olasılıkları üzerinde düşününüz. 

• Süreç iyileştirme ve örgütü yeniden yapılandırma hakkında bilginizi ar-

tırınız.

• Örgütte birilerini, örgütsel öğrenme kavramı hakkında alanyazın oku-

ması yapması için görevlendiriniz. Örgütünüzün etkili bir öğrenen örgüt 

olup olmadığını belirlemeye çalışınız. Örgütünüzün daha etkili öğren-

mesi için öğrenme kapasitesini geliştirecek değişiklikler yapınız. 

• Tüm işgörenlerinizi, yaratıcı düşünmenin pratik uygulamaları, artan bir 

sorumluluk duygusunun stratejik nedenleri ve örgütsel yeniliğin temel 

ilkeleri konusunda bir  eğitim programına katınız.

• Örgütün CEO’su, ara kademedeki yöneticilerle, onların örgütün talimat-

larını ne ölçüde anladıklarını belirlemek için odak grup görüşmeleri dü-

zenler. Bu yöneticilerden gelen öneriler doğrultusunda kurum talimatla-

rını daha açık hale getirmeye çalışır. 

• Çok fazla bilgi kaynağı içinden daha hızlı alternatifl er üretmek için yeni 

teknolojilerin, özellikle bilgi teknolojilerinin, nasıl kullanıldığını öğren-

meye çalışınız.

• Müşterilerinizin çözümünü beklemediği problemleri çözecek ürün ve 

hizmetleri onlara sunarak onları mutlu etmek ve şaşırtmak için, müşte-

rilerinize ne vermek istediğiniz değil, müşterilerinizin sizden ne almak 

istediğine dair bilinçli bir çaba ortaya koyunuz.

• Örgüt liderlerinin, bugünün sorunlarıyla başa çıkmak için harcadıkları 

zamandan ziyade, örgütü gelecekte bir yere konumlandırmak için harca-

dıkları zamana ağırlık veriniz. 

• İşgörenlerinizin yeni, henüz tam geliştirmedikleri ve deneyimlerine da-

yalı fikirlerini ortaya koyabilmeleri için kutlamalar ve kurum için etkin-

likler düzenleyiniz. Deneme-yanılma yoluyla gerçekleşen öğrenmeleri 

takdir ediniz. 

• İşgörenlerinizin, takımlarınızın ve birimlerinizin yeniliklerini ve yaratı-

cılıklarını açıkça ortaya koyan, bunları görünür kılan ödüller kullanınız. 

Sadece iyi fikirleri görmekle kalmayınız, aynı zamanda bu fikirlerin ge-

lişmesine ve benimsenmesine kaynaklık eden etkinlikleri de görünüz. 
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Rekabet-Pazar Kültürü

• Örgütünüzün vizyon, değer, amaç, hedef ve önlemlerini gözden geçiri-

niz. Biriminiz için kendi stratejilerinizi geliştiriniz. Bunu, CEO’nun ör-

gütsel düzeyde uygulamaları nasıl olması gerekiyorsa öyle uygulayınız. 

• Müşteri temaslarınızla ilişkili süreçleri ve müşteriden örgüte doğru olan 

bilgi akışını yeniden gözden geçiriniz veya yeniden oluşturunuz. 

• Müşteri kitlenizden özel grupların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduru-

nuz. Bu grubun ihtiyaçlarına karşılık vermenin yeni yollarını bulunuz. 

Örneğin, fatura uygulamalarını yaşlı müşterilerin geçmiş ay gelir örün-

tüleriyle uyumlu hale getirmeye çalışınız. 

• Ürün veya hizmetlerinizi pazara sürme sürenizi gözden geçiriniz ve pa-

zardaki önemli rakiplerinizle bir karşılaştırma yapınız. Tepki verme sü-

renizi daha rekabet edilebilir seviyeye getirmenin yollarını araştırınız. 

• Sürekli olarak, pazarla daha çok ilişkili olan insanlarla keşfedici odak 

grup oturumları düzenleyerek, pazardaki gelişmelerin analizini yapınız.

• Rakiplerinizin en iyi başarıları üzerinde çalışınız ve bunları işgörenleri-

nizle paylaşınız. İşgörenlerinize, rekabet gücünüzü nasıl arttırabileceği-

nize ilişkin önerilerini sorunuz.

• Her işgörenden, doğrudan kârlılık, verimlilik, kalite ve arz-talep duyar-

lılığını arttıracak önerilerin alındığı bir performans geliştirme programı 

oluşturunuz.

• Stratejik planlarınızı yatırımcılara tanıtmak ve kilit noktalardaki yöne-

tim personelinizi tanıtmak için toplantılar düzenleyiniz. 

• Örgüt üyeleri arasında daha küresel bir bakış açısı geliştirmek için ih-

tiyaçları değerlendiriniz ve üyelerinizin bakış açılarını genişletmek ve 

küreselleştirmek için fırsatlar sununuz.

• Rasyonelleştirilmiş bir kurumsal destek programı geliştiriniz. Örgütü-

nüze destek sağlayacak olan dış örgütleri takip ediniz. Stratejik değer 

sisteminize uygun ve karşılıklı avantajlı ortaklıklar oluşturabilecek dış 

örgütlere destek sağlayınız. 

• Müşteri memnuniyetini incelemek için bir dış pazarlama şirketine baş-

vurunuz. İşgörenlerinizin göstermiş olduğu nezaket, yetkinlik ve ilgi se-

viyelerini değerlendiriniz. 

• Müşteri ittifaklarını sağlayınız. Büyük müşterilerinizle ortaklık prog-

ramları geliştiriniz. Bir partnerin ortak bir finansal anlaşmadaki katılımı 
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gibi, partnerlerinizin girdilerini kendi karar verme süreçlerinize dahil 

ediniz. 

• Tüm yöneticilerinize karşı kendinizi biraz geri tutmaya çalışınız. Sert 

yorumları toplayınız; değerlendirme ve hesapverebilirlik oturumlarıyla 

öneriler geliştiriniz. 

• Müşterilerinizin şu anki beklentilerini, ürün ve hizmetlerinize karşı 

memnuniyet düzeylerini öğrenmek için odak grup görüşmeleri yapınız.

• Müşterilerinizde, örgütünüzde bir bütünlük olduğu hissini oluşturunuz. 

Müşterilerinizin, sunduğunuz ürün veya hizmetler içerisinden bilinçli 

tercihler yapmalarını sağlamak için bir müşteri  eğitim programı geliş-

tiriniz.

• Örgütünüzün yeterliklerini analiz ediniz ve gelecekte öngörülen talepler 

karşısında bu yeterlikleri değerlendiriniz. Bir yeterlik kazanım programı 

geliştiriniz. 

• Her birimin kurumsal rekabet gücüne katkılarını ortaya koyan bir de-

ğerlendirme programı geliştiriniz. Bu değerlendirmeye dayalı olarak her 

birimin kurumun toplam rekabet gücüne katkısını arttıracak sistemler 

geliştiriniz. 

• Tüm müşterilerinizin, istek ve sorularına tek bir telefonla cevap bulabil-

dikleri bir sistem kurunuz. 

• Biriminizin, kurumun stratejik ortaklık çabalarına olan katkısını değer-

lendiriniz. 

• Değişim çabalarınızda rekabetçi kıyaslamalar yapınız. İşgörenlerinizin 

başka yerlerde görülen güzel uygulamalardan haberdar olmalarını sağ-

layınız. 

• Kâr merkezi kavramını pekiştiriniz. Personel birimleri dâhil her birimin 

kâr sorumluluğunu vurgulayınız.

• Performans değerlendirmede kullanılan standartları yükseltiniz. Zayıf 

performansı olanlara müsamaha göstermeyiniz ve zayıf performans gös-

teren birimleri uyarınız.

• Asıl işteki büyüme potansiyelini değerlendirmek için bir takım kurunuz 

ve yeni yüksek büyüme alanlarını tanımlayınız. 

• Baldrige Ödülü ve ISO 9000 için başvurunuz ve içsel süreçlerinizi dış 

ölçüm ve değerlendirmelere tabi tutacak benzer bir yol izleyiniz. Bu du-

rum, örgütü bir bütün olarak büyümeye zorlayacaktır. 
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• Bir  toplam kalite yönetimi sistemi uygulayınız. 

• Gelecekteki emeklilik yükümlülüklerini en iyi nasıl sınırlayabileceğinizi 

belirlemek için bir çalışma yapınız. 

• Rakiplerinizden bilgi toplamak üzere alanyazın okuması yapacak birini 

görevlendiriniz. Bu kişinin, rakiplerin çalışma mekanizmasını değerlen-

dirmesini ve uygun değişiklikler önermesini sağlayınız. 

• Daha önce gerçekleştiremediğiniz, yüksek performans gerektiren “yük-

sek beklentilerinizi”, ölçüsüz amaç ve hedefl erinizi tanımlayınız.

Hiyerarşi-Kontrol Kültürü

• Müşterilerin hizmet ve ürün istekleri ile bu isteklerinin karşılanması ara-

sında geçen süreyi inceleyiniz. Bu süreyi yarı zamana kadar düşürecek 

sistemleri yeniden tasarlayınız. 

• Ölçme ve değerlendirme sistemlerinin mevcut uygulamalardan ziyade 

örgütün gelecekte olması istenen noktaya odaklanıp odaklanmadığını 

saptamak için yıllık denetimler yapınız.

• Müşteri geri bildirimlerinin örgüt uygulamaları üzerinde anlık etkileri-

nin görüldüğü değerlendirme sistemleri geliştiriniz. 

• Gelecek beş yıl için her yıl maliyetleri %5 oranında azaltmaya çalışınız.

• Her birimdeki her süreç ve uygulamayı değerlendiriniz. Hesap verebi-

lirliği devam ettirmek için değerlendirme kriterleri ve yöntemleri belir-

leyiniz. 

• Evrak işlerini azaltacak teknolojik araçları kullanınız ve örgütünüzü kâ-

ğıtsız bir örgüte doğru taşıyınız. 

• İşgören sayısını değiştirerek örgütünüzü en uygun hale getirme (right-

sizing) kavramı üzerine düşününüz. Sadece örgütünüzdeki kişi sayısını 

düşürme üzerine düşünmeyiniz; ihtiyacın olduğu yerlerde işgören sayı-

nızı nasıl arttıracağınızı da ele alınız.

• İşe yarar bir program oluşturunuz. İşgücü büyüklüğü azaltıldığı halde 

iş yükü miktarı sıklıkla ya aynı kalmakta veya artış göstermektedir. Bu 

yükü sistem dışına çıkarınız.

• Sistem içindeki bilgi akış kapasitesini arttırınız (özellikle yüksek gerili-

min veya krizlerin olduğu zamanlarda). 
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• En temel ve en yaygın operasyonel görevleri seçiniz ve süreçleri yerelleş-

tirme yoluyla maliyetleri azaltmak için teknolojik olasılıkları göz önüne 

alınız. 

• Uygulamaları tam zamanında gerçekleştirerek daha etkili envanter kont-

rolü sağlamak için olasılıkları inceleyiniz. 

• Sağlıklı ve güvenli bir denetim mekanizması kurunuz. Denetimin ne ka-

dar sağlıklı ve güvenli olduğunu değerlendirecek bir sistem geliştiriniz ve 

tüm uygulamaları yakından incelemenize fırsat veren yıllık denetimler 

yapınız.

• Bütün bölümlerin sistemin herhangi bir yerindeki her türlü bilgiye ulaş-

masını sağlayacak ortak bir sistem oluşturmakla görevli bir proje yöne-

ticisi atayınız. 

• Ayrı ayrı birimler tarafından yerine getirilebilecek işlemleri, merkezden 

bu birimlere aktararak döngü süresini azaltınız. Örneğin, masaüstü ya-

yıncılığını (desktop publishing) düşününüz. 

• Önleyici bakım programı geliştiriniz. 

• Eğer üst düzey yöneticiler zamanlarının önemli bir bölümünü yapılan 

harcamaları onaylamak veya düşük miktarda paralar üzerinde işlem 

yapmak için harcıyorlarsa, alt düzeydekilerin bu işleri yapması için sü-

reçleri değiştiriniz. 

• Süreç geliştirme denetimleri yapınız. Sonuçları, endüstri standartlarıyla 

karşılaştırınız. Başka yerlerdeki en güzel uygulamaların analizini yapınız.

• Örgütünüzü etkileyen aksaklıkların bir değerlendirmesini yapınız. Krizi 

önleme ve krize müdahale için planlar yapınız. 

• Her birimin fiziksel konumunun analizini yapınız ve iç paydaşlarınızın 

(iş görenler) ilişkileriyle bir karşılaştırmasını yapınız. İç paydaşlar ara-

sındaki koordinasyonu en iyi hale getirebilecek hangi değişikliklerin ya-

pılmasının olası olduğunu inceleyiniz. 

• Örgütteki her büyük proje üzerinde çalışmak için gerçek zamanlı dene-

tim yapan ekipler oluşturunuz. Bu ekipler, çok sonrasına bırakmayacak 

şekilde kararları verildiği zaman itibarıyla denetleyeceklerdir. 

• Tüm bilgi sistemleri için yıllık işletme maliyeti belirleyiniz ve paranın 

uygun harcanıp harcanmadığını saptayınız.



178 EK C

• Yeni bilgisayarların alımını bir yıl dondurunuz. Bu süreyi, bilgisayarlara 

yapılacak harcamaların nasıl daha etkili kullanılabileceği üzerinde düşü-

nerek harcayınız. 

• Bütçeleme sürecinin kaynak planlama süreciyle bağlantısının ne düzey-

de olduğunu değerlendiriniz ve uygun değişiklikler yapınız.

• Örgütünüzdeki tüm bilgisayarların bakım ihtiyaçlarını temin etmek 

için, düşük bir maliyetle, tek bir bakım sağlayıcısı ile sözleşme yapınız.

• Uygulanmakta olan kurumsal her politika ve prosedürün etkilerini göz-

den geçiriniz. Uygun indirimler (reduction) öneriniz. 

• İnsanları olaylar, etkinlikler ve programlar hakkında daha etkili bilgi-

lendirecek bir iletişim programı oluşturunuz. Böylesi bir sistem için son 

teknolojileri kullanınız. 

• Örgütünüzün benimsediği değerleri yansıtmayan tüm üst düzey yöneti-

cilerle, ne kadar başarılı olduklarına bakmaksınız, ilişiğinizi kesiniz. 

• Beş yılda bir örgütünüzün ekipman varlıklarının tam envanterini tutu-

nuz. Bunu her yaptığınızda, teknolojideki son atılımları uygulayarak sü-

reci geliştiriniz. 

• Yetkiyi merkezden yerele aktarınız ki böylece her birim veya tesisin yö-

neticisi kendi içinde tüm bütçe harcamalarını kontrol edebilsin. 
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KİŞİSEL YÖNETİM YETERLİKLERİNİ 
GELİŞTİRMEK İÇİN ÖNERİLER

Şekil 6.1’deki her dörtleme için tanımlanan başlıca beceri alanlarında yöne-

tim yeterlikleri becerilerini geliştirmek istiyorsanız, ekte yer alan öneriler size yar-

dımcı olacaktır. Bu ekte sunulan liste, bir başlangıç fikri sağlaması veya yönetim 

becerileri anketine bir ek olması için tasarlanmıştır; kapsamlı olması gibi bir amaç 

güdülmemiştir. Bu listede yer alan sadece bir veya iki öneri işinizle ilişkili olabilir, 

ancak liste sizi başka fikirler üzerinde düşünmeye teşvik edecektir. Kişisel gelişim 

planınızı oluşturur oluşturmaz yönetsel rolünüze ilişkin bu önerileri uygulamanın 

yollarını araştırınız. 

Klan-İşbirliği Kültürü Dörtlemesi

Takımları Yönetme

• Takım için açık, kapsayıcı bir amaç veya vizyon oluşturunuz. Takımın 

misyonunu açıkça belirleyiniz. 

• Takımın başarabileceği, bitirme tarihi belli olan belirli hedefl er ve amaç-

lar belirleyiniz.

• Takımın faaliyetlerini başlatmak, misyonu açıklamak, rolleri ve beklen-

tileri netleştirmek ve takım üyeleri arasında uyumu sağlamak için rahat 

bir ortam oluşturunuz veya büyük bir toplantı düzenleyiniz. 

• Düzenli takım toplantıları için bir zaman çizelgesi hazırlayınız.

• Takımın gelişim aşamasını ortaya koyunuz. Farklı aşamalarda farklı li-

derlik rolleri daha etkilidir (örneğin, ilk aşamalarda daha çok yönlendir-

meye gereksinim duyulurken, son aşamalara doğru delegasyon [yetki-

lendirme] ağır basar). 
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• İdeal takım büyüklüğü, işin karmaşıklık düzeyi ve ihtiyaç duyulan bilgi-

ye bağlı olarak beş-dokuz kişiden oluşabilmektedir. Takım üyelerini bu 

aralıkta sabit tutmaya çalışınız.

• Takımdaki herkesin kendilerini ilgilendiren bilgilerden haberdar olma-

larını sağlayınız.

• İstekli katılım sergilemeyen takım üyelerini destekleyerek, bir kişinin 

fikrinin veya belirli bir bakış açısının takım toplantılarında baskın olma-

sını engelleyerek ve takım üyelerine yerinde sorular sorarak iletişimde 

akışın serbest olmasını ve fikir alış verişini sağlayınız. Her takım üyesin-

den girdi isteyiniz. 

• Her takım üyesinin oynaması gereken rolleri netleştiriniz. Görev rolleri, 

süreç izleme rolleri, birleştiricilik rolleri vs. rollere dikkat ediniz.

• Her takım üyesinin gruba getirdiği kaynakları tespit ediniz ve bu kay-

nakların tüm grup üyeleri için kullanılabilir olmasına yardım ediniz. 

• Farklı görevleri olan kişilerin oluşturduğu takımlarda, takımın ilerle-

mesi hakkında tüm üyeleri bilgilendiriniz. Bu durum, takım üyelerinin 

politik güvenilirliklerini arttırır, satın alarak stoklamayı destekler ve son 

dakika sürprizlerini en aza indirir.

• Çalışma saatleri dışında bir araya gelmeniz, toplantılarınıza eşleriniz 

veya ortaklarınızla katılmanız ve bir takım üyenizin doğum gününü kut-

lamanız gibi takım bütünlüğünü oluşturmanıza katkı sağlayan informel 

etkinliklere destek veriniz.

• Takım üyelerinin sorularını cevaplamak, bilgi aktarımını yapmak, gruba 

ilgi ve katılım göstermek ve uygun davranışlara model olabilmek için 

erişilebilir olunuz.

• Takım toplantılarında iyi bir dinleyici olunuz. Eğer toplantıya öncülük 

ediyorsanız, toplantıya kendi fikirlerinizle veya bakış açılarınızla baş-

lamaktan sakınınız. Sonuçlara girmeden veya kendi bakış açınızı yan-

sıtmadan önce diğerlerinin girdilerine bakınız. Özellikle sizinle aynı fi-

kirde olmadıkları zaman, başkalarını doğru anladığınızdan emin olmak 

için yaptıkları yorumları tekrarlayınız. 

• Takım toplantılarında sürekli olarak takım üyelerine neyi amaçladığını-

zı, şu ana kadar anlaşmaya vardığınız noktaları ve başarılmayı bekleyen 

başka nelerin olduğunu hatırlatınız. 
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• Takım üyeleri arasında bir anlaşmazlık olduğunda veya takım içinde 

bir çatışma yaşandığında taraf olmayınız. Bu tür durumları kişiselleştir-

meyiniz, sorunları gündemde tutunuz, çatışmayı doğru etiketleyiniz ve 

doğrudan başa çıkmaya çalışınız, takımın alternatif çözümler üretmesi-

ne yardım ediniz. 

• Takım toplantılarının etkili olmasını sağlayan veya takım toplantılarının 

etkili olmasını engelleyen sizden kaynaklı unsurların neler olduğunu be-

lirlemek için takım üyelerinden geri bildirimler alınız. 

• Takım üyelerinizin haklarını, özellikle onlar olmadıkları zamanlarda, 

gözetiniz. Herkesin içinde onlar hakkında övgüler yapınız. Sadece başa 

baş kaldığınız zamanlarda onların hatalarını düzeltiniz. 

Kişiler Arası İlişkileri Yönetme

• Bu ölçekten edindiğiniz geri bildirimlerin ne anlama geldiğini gözden 

geçirmek için ortaklarınızla bir toplantı düzenleyiniz.

• Günde en az bir kez birlikte çalıştığınız kişiler için övgü ve takdir ifade-

leri kullanınız. 

• Yönettiğiniz kişileri, onların çabalarını takdir ettiğinizi söyleyerek, onla-

ra not bırakarak veya bu kişilerin eşlerine veya aile üyelerine onların ne 

kadar değerli kişiler olduklarını söyleyerek önemsediğinizi onlara his-

settiriniz. Doğum günlerini, tatilleri ve diğer özel günleri hatırlayınız.

• Çalışma arkadaşlarınızın performansına yönelik beklentilerinizde açık 

olunuz. Böylece, çalışma arkadaşlarınız belirsizlikten kaynaklı bir hayal 

kırıklığı yaşamayacaklardır ve siz de arkadaşlarınızın sizin istemediğiniz 

şeyleri yapmalarından kaynaklı bir hayal kırıklığı yaşamayacaksınız. İliş-

kilerinizde belirsizlikleri azaltmaya çalışınız.

• Davranışlarınız ve sözlerinizin, duygularınız ve düşüncelerinizle iyi eş-

leştiğinden emin olarak kişiler arası etkileşimlerinizde uyumlu ve tutarlı 

olunuz. Gizli gündemlerden ve sahtecilikten kaçınınız.

• Birlikte çalıştığınız kişilerin size daha kolay erişebilmelerini sağlayınız. 

Birlikte çalıştığınız kişilerin her zaman için size erişebilmelerine gerek 

yoktur; ancak bir kaygıları, problemleri veya başarıları olduğu zaman 

bunu sizinle paylaşabilecekleri belirli zamanları olsun.

• Birlikte çalıştığınız kişilere şu iki soruyu sorunuz: (1) Benim hangi dav-

ranışım sizi en çok rahatsız ediyor veya daha çok başarılı olmanızın 

önünde bir engel oluşturuyor? (2) İlişkilerimizi geliştirmek adına neler 



182 EK D

yapabilirim? İyi bir dinleyici olunuz, ne söylendiğini tam olarak anlamak 

için sorular sorunuz ve karşılıklı memnuniyet değişimini sağlayınız. 

• Başkalarıyla olan etkileşimlerinizde, onlar hakkında ve onların ilgileri 

hakkında sorular sorunuz. Kendiniz hakkında konuştuğunuzdan çok 

onlar hakkında konuşunuz. Yaptıkları ve yapmaktan mutluluk hissettik-

leri şeyleri bulmaya çalışınız.

• İşlerini yerinde gezip görerek yönetimi uygulamaya geçiriniz. Astlarını-

zın çalışma yerlerini ziyaret ediniz.

• Çatışma yaşadığınız veya kendinizi kötü hissettiğiniz kişilerden kaçmak 

yerine, onlara doğrudan yaklaşmaya çalışınız. Onlarla öncelikle yansız, 

objektif konular üzerinde tartışınız, daha sonra kişiler arası problemler 

üzerine tartışınız. 

• Kendinizi bir çalışma arkadaşınızın yerine koyunuz. Onun sizden ne 

beklediğini hayal etmeye çalışınız. Sizden neyi değiştirmenizi istemek-

tedir?

• Başkaları sizinle konuşurken, onları dikkatli dinlemeye çalışınız. Göz 

teması kurunuz. Bir şeyi yanlış anladığınızı düşündüğünüz zamanlarda, 

o şeyi duyduğunuzu düşündüğünüz şekilde tekrar ediniz veya yeniden 

ifade ediniz. 

• Başkalarıyla endişeleri veya sorunları üzerine konuşurken çoklu yanıt 

türlerini kullanınız: Yansıtma, yatıştırma, yorumlama, yönlendirme vs. 

Bir tavsiyede bulunmadan veya fikrinizi açıklamadan önce bilgi edininiz 

ve anlayış göstermeye çalışınız. 

• Problem durumlarında veya anlaşmazlıklarda, yorumlayıcı bir iletişim-

den ziyade açıklayıcı bir iletişim tarzını benimseyerek iletişimi destekle-

yici hale getiriniz. Bir başka ifadeyle, amacınızı, problemin ne olduğunu, 

tepkinizin ne olduğunu veya sonuçların neler olduğunu ve hangi çözüm-

leri önerdiğinizi açıklayınız. 

• Birlikte çalıştığınız kişilerin kişisel yeterliklerini, iş ortamındaki seçe-

nekleri, güvenliği ve güven düzeyini arttırarak bu kişileri güçlendiriniz.

• Koçluk ve danışmanlık arasındaki farkı birbirinden ayırt ediniz. Koçluk 

durumlarında yetenek eksikliği veya anlama sorunları nedeniyle tavsiye, 

yönlendirme ve bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Danışmanlık durumla-

rında ise kişilik, tutum veya duygulardan kaynaklı problemlerle karşı-

laşıldığı için desteklemeye, anlayış geliştirmeye ve motivasyona ihtiyaç 

duyulmaktadır.
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Başkalarının Gelişimini Yönetme

• Astarınızı gözlemlemek, değerlendirmek ve onlara koçluk etmek için 

uygun zaman yaratınız. Örgütün onlardan ne istediğinin yanı sıra onla-

rın performans düzeylerine ilişkin olarak kendilerinden ne bekledikleri 

konusunda da açık olunuz. Onlara, beklentilerini aşmaları noktasında 

yardımcı olunuz.

• Astlarınızla AKILLI (SMART) amaçlar belirleyiniz - belirli (specific), 

ölçülebilir (measurable), örgütün misyonu doğrultusunda (aligned), 

ulaşılabilir (reachable), zamana bağlı (time-bound). Bu amaçlara ulaşa-

bilmeleri için onlar adına belirli eylemler tanımlayınız - raporlama ve 

hesap verebilirlikte düzenli bir sistem ve bu amaçları gerçekleştirenler 

için ödül. 

• Başkalarına bir görev verdiğinizde (1) yetkiyi açıkça ve tam bir şekil-

de devrederek, (2) hangi yetkilerin verileceği üzerine katılımcılığa izin 

vererek, (3) yetkiyle birlikte sorumluluk da vererek, (4) kurulu yapıda 

çalışarak, (5) yeterli destek sağlayarak, (6) sonuçlar için hesap verebilir-

liği sürdürerek, (7) sürekli yetki aktarımı yaparak ve (8) yetkiyi yukarıya 

taşımaktan kaçınarak etkili yetki aktarımı ilkelerini takip ediniz. 

• Başkalarında görmek istediğiniz davranışlar için model olunuz. Örnek 

oluşturunuz ve bu yolla başkalarına kendilerini nasıl geliştirebilecekleri 

konusunda yardımcı olunuz. 

• Birlikte çalıştığınız kişileri, elde ettikleri başarılardan dolayı kutlayınız. 

Övülmeye değer olaylar, başarılar ve katkıları araştırınız. Bunları herke-

sin gözü önünde kutlayınız.

• Başkalarına, onları görünür kılacak sunumlar yapmaları, toplantılar dü-

zenlemeleri ve atamalar yapmaları noktasında fırsatlar sununuz.

• Astlarınınız yaptığı işlerin şu beş özelliğe sahip olduğundan emin olu-

nuz: (1) görev çeşitliliği, (2) görev kimliği, (3) görev önemi, (4) özerklik 

ve (5) geri bildirim. 

• Astlarınızın güçlendirildiğinden emin olunuz. Şöyle ki: Onlarda öz-ye-

terlik, öz-belirleme, kişisel kontrol, anlamlılık ve güven hissinin gelişme-

sine yardımcı olunuz.

• İşgörenlerinizi risk almaları konusunda cesaretlendiriniz ve onlara bu 

konuda destek veriniz. İşgörenleriniz yeni bir şey denediklerinde ve ba-

şarısız olduklarında, onları cezalandırmaktan kaçınınız. Gelişim sağlaya-

cak bir şeylerin denenmesi yoluyla heyecan yaratınız, ancak öğrenmenin 
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yapılan hatalar yoluyla gerçekleşebileceği konusunda da emin olunuz. 

Başarısız olanların, bu başarısızlıklarından hangi dersleri çıkardıklarını 

açıkça belirttikleri konusunda emin olunuz. 

• Astlarınıza, kendi iş performansları hakkında düzenli geri bildirim sağ-

layınız ve onlar hakkındaki hislerinizi onlarla paylaşınız. Sadece alıcı kişi 

ne kadar geri bildirimin yeterli olduğu konusunda bir hükme varabile-

ceği için astlarınıza periyodik olarak sizden yeterli geri bildirim alıp al-

madıklarını sorunuz. 

• Astlarınıza, yeni görevler öğrenmeleri için fırsatlar sununuz. Onlara yeni 

beceriler geliştirmeleri ve öğrenmelerini arttırmaları için sorumluluklar 

yükleyerek işlerini zenginleştirmelerini ve genişletmelerini sağlayınız. 

• Öğrencileri öğretmen yapınız. Astlarınızın sadece yeni şeyler öğrenmek-

le kalmayıp aynı zamanda bu öğrenmelerini diğer kişilere sunma fırsatı 

da bulduklarından emin olunuz. Öğrenmeler, ancak bir başkasına akta-

rıldığı zaman daha eğlenceli ve daha etkili olur. Astlarınızın bu öğretme 

şansına sahip olduğundan emin olunuz. Paylaşılan bilgi, beceri ve enfor-

masyonu ödüllendiriniz. 

• Astlarınıza, işinizi öğrenmeleri konusunda fırsat tanıyınız. Kendi görev 

pozisyonlarının üstünde bir görevin sorumluluklarını öğrenmeleri için 

onlara yardımcı olunuz.

• Her işgöreniniz için güçlü ve zayıf yönlerinin bir listesini hazırlayınız. Bu 

zayıfl ıklarını gidermelerine yardım edecek deneyimler ve eğitimler be-

lirleyiniz. Gelişimleri için kendi önerilerinizi paylaşınız ve onlara amaç-

larına ulaşmaları için yardımcı olunuz. 

• Astlarınıza, birbirlerini ve sizi değerlendirmeleri için fırsat veriniz. En 

önemli standartların neler olduğunu, gözlemledikleri performans dü-

zeylerini ve gelişim için önerilerini belirlemelerini sağlayınız. İnsanlar 

standartları tam olarak belirlemek ve bunları ne ölçüde başardıklarını 

değerlendirmek zorunda bırakıldıklarında olgunlukları ve anlayışları 

artar.

• Başkalarına şu anda sahip oldukları performanstan daha iyi bir perfor-

mans ortaya koymaları için yardımcı olmayı bir önceliğiniz yapınız. 
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Adokrasi-Yaratıcı Kültür Dörtlemesi

Yenilikçiliği Yönetme

• Örgütünüzde insanlar, “Biz daha önce bunu denedik.”, “Bu politikalara 

aykırı bir şey.” veya “Patron bundan hoşlanmayacak.” gibi yaratıcılığı öl-

düren ifadeler kullandıklarında, bu durumun önüne geçmek için sem-

bolik bir ceza sistemi uygulayınız. 

• Amaçlar oluşturunuz ve insanları yenilikçi fikirler üretmeleri için hesap 

verebilir kılınız. Bunu her çalışanın iş tanımının bir parçası olarak belir-

leyiniz. 

• Kendi uzmanlık alanınızla doğrudan ilişkili olmayan alanlarda yaygın 

okumalar yapınız. İnsanlarla sadece sonuçlar ve çıktılarla ilgili konularda 

değil, onların fikirleri, ne düşündükleri üzerine de konuşunuz. Bir diya-

loga “Son zamanlarda ne öğrendin?” sorusuyla başlayınız. Yeni fikirleri, 

düşünceleri ve bakış açılarını araştırınız. Size ilginç gelen bir fikirle kar-

şılaştığınız zaman bunu bir not deft erine veya not kartlarına kaydediniz. 

• İş ortamınızda, birimler arası iş gücü paylaşımı, sempozyumlar, kitap 

incelemeleri ve odak grup görüşmeleri gibi fikir paylaşma veya fikir har-

manlama etkinlikleri düzenleyiniz. Buralarda temel amaç; “Yeni bir şey 

var mı?”, “Bunun hakkında ne düşünüyorsun?” ve “Başkalarının çözüm 

bulmasını beklemediğin ne tür bir problemin var?” gibi sorulara cevap 

aramaktır. 

• Rutin günlük işten farklı olarak yeni fikirlerin denenebileceği ve düşük 

maliyetli deneylerin yapılabileceği bir uygulama alanı oluşturunuz. Bu 

alan, gerçek fiziksel ortam olabilir, mesai dışı çalışmayı gerektirebilir ve 

ekstra kaynaklar gerektirebilir. 

• En az bir kişinin, grup önerilerine dayalı olarak farklı bakış açıları veya 

beklentileri bulmaya çalışması veya farklı mekanizmalar kullanarak çe-

şitlilik yaratması için görevlendirildiği, muhalif görüşleri dikkate alacak 

takımlar ve işgüçleri oluşturunuz.

• Müşterilerinizin beklentilerini, şikâyetlerini ve tercihlerini yakından ve 

düzenli olarak gözleyiniz. Hiçbir şeyi, şok edici veya imkânsız görüp 

kontrolünüz dışına itmeyiniz. Müşterilerinizin fikirlerini, işinize canlılık 

getirmek için kullanınız. Hiç çekinmeden başkalarından fikirler alınız. 
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• Sadece çok fikir üretenleri veya işlerine ilişkin yeni yaklaşımlar geliş-

tirenleri değil, aynı zamanda bir organizatör veya kolaylaştırıcı gibi bu 

fikirlerin yayılmasına ve yaygın olarak kullanılmasına katkı sağlayan, bu 

fikirleri veya yaklaşımları destekleyen veya bunlara akıl hocalığı yapan 

kişileri de ödüllendiriniz. Başarılı yeniliklerde şu üç etken aktif rol oy-

nar: Fikir şampiyonları, destekleyiciler ve organizatörler. 

• İşgörenleriniz arasında eylem öğrenmeyi teşvik ediniz. Öncelikle bir 

şeyleri deneyiniz, daha sonra başarı veya başarısızlığınızdan ne öğrendi-

ğinizin analizini yapınız. Eyleme geçmeden önce başarıdan emin olana 

kadar beklemeyiniz. 

• Beyzbolda topa en iyi vuranlar, yaklaşık olarak zamanın %33’ünde ba-

şarılıdır. Eğer gerçekten yenilikçilik istiyorsanız, işgörenlerinizden daha 

fazla şey isteyip istemediğiniz üzerinde düşününüz. İnsanlar için kendi-

lerini başarısız olma ve bunu kabul etme konusunda rahat hissedecekleri 

bir iklim oluşturunuz. 

• Birlikte çalıştığınız kişilerden, onları yeni fikirler üretmekten alıkoyan 

engellere ilişkin geri bildirimler isteyiniz. 

• Başarıyı görünür kılınız. Küçük başarıları dahi kutlayınız. İnsanların 

kendi yeniliklerine bir değer atfetmeleri için, onları başarılı yeni süreçle-

re veya ürünlere dâhil ediniz.

• Sadece büyük değişimleri veya görünür yenilikleri teşvik etmekle ve 

ödüllendirmekle kalmayınız, aynı zamanda küçük, tedrici ve sürekli 

olan gelişimleri de ödüllendiriniz ve cesaretlendiriniz. Büyük gelişme-

lerin yanı sıra küçük ama hiç bitme eğilimi göstermeyen gelişmeleri de 

takip ediniz. 

• Yeni yaklaşımlar bağlamında, işte ne başarı elde edildiğinden ziyade işte 

sağlanan başarının nasıl elde edildiği üzerine odaklanınız. Süreç akış 

şemaları oluşturunuz ve fazlalıkların, alakasız şeylerin ve işe herhangi 

bir değer katmayan şeylerin tespitini yapınız. Değişimin nasıl olacağı ve 

değişimi takiben nelerin yapılacağı üzerine teşvik edici olunuz. 

• Zor bir problem üzerinde düşünürken, arka arkaya en az beş kez “Ni-

çin?” sorusunu kendinize sorunuz. Bu soru sizi, problemin kökenine 

ilişkin nedenler üzerinde kafa yormaya zorlayacak, probleme olan yak-

laşımınızda yeni fikirler üretmenizi sağlayacak ve problemin temeline 

inmek yerine semptomlarıyla ilgilenmekten sizi alıkoyacaktır. 
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• İlk önce fikirlerinizin pilot uygulamasını yapınız. İlk denemenizi bir 

küçük ölçek üzerinde uygulamadan bir anda tüm örgütü dönüştürmeye 

çalışmayınız.

Geleceği Yönetme

• Bir vizyon oluşturmak, bu vizyonu ifade etmek ve temel ilkelerini belir-

lemek, bu vizyon doğrultusunda başarıya ulaşmak için büyük stratejiler 

ortaya koymak için doğrudan size bağlı olan astlarınızla kurum dışı bir 

toplantı düzenleyiniz. Toplantıya katılan tüm astlarınızdan destek alınız. 

• Gelecekte yapmak istediğiniz ancak sizi bunu yapmaktan alıkoyabilecek 

engellerin bir listesini oluşturunuz. Büyük başarılarınızın önünde hangi 

engeller bulunmaktadır? Şimdi listenizdeki her bir madde üzerinde kafa 

yorunuz ve her bir güçlüğü aşılabilir bir engel olarak görmeye çalışınız. 

Bu engelleri, fırsata nasıl dönüştürürsünüz?

• Kurumunuzun geleceğine ilişkin eğilimleri ve tahminleri takip ediniz. 

Sadece yerel düzeyde değil küresel bağlamda rakiplerinizde nelerin olup 

bittiğini gözlemeyiniz. Her ay bir miktar zamanınızı on yıl sonrasını 

düşünerek değerlendiriniz. Otomatik olarak kısa dönemli düşünmelere 

saplanıp kalmayınız. 

• Bir işte veya sektörde yön ortaya koyan, en ileri seviyede olan bazı örgüt-

leri belirleyiniz. Bu örgütlerin, sizin çalışma alanınızdan olmasına gerek 

yoktur. Ne gözlediğinize dayalı olarak örgütünüz için bir gelecek tasarla-

yınız. Senin birinci sınıf olarak gördüğün şey nasıl bir şey olurdu?

• Örgütünüz için vizyon oluştururken ve bu vizyonu gerçekleştirmek için 

stratejiler belirlerken, başkalarının da katılımını sağlayınız. Örgütünüz 

için vizyon oluşturma, tek bir kişinin yapabileceği bir iş olmamalıdır. 

Vizyon ifadelerinize ilişkin geri bildirimler alınız ve bu vizyonu en iyi 

nasıl gerçekleştirebileceğinize ilişkin fikirler alınız. 

• Kişisel bir vizyon ifadesi oluşturunuz. Hakkında tutkulu hislerinizin ol-

duğu şeyleri ve bir yönetici olarak arkanızda neler bırakmak istediğinizi 

açıkça ifade ediniz. Beş yıl içerisinde kendinizi nerede bulmak istersiniz? 

(Bu durum, örgütünüzün vizyon ifadesinden farklı bir şeydir.)

• Vizyon ilkelerinize örnek oluşturacak şekilde bir hayat yaşayınız. İfade 

ettiğiniz şeyleri örneklendiriniz. Konuştuğunuz gibi davranınız, ikiyüz-

lü olmayınız ve başkalarının nasıl olmasını istiyorsanız buna uygun bir 

örnek olunuz. 
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• Örgütünüzdeki hangi hikâyeler veya olaylar, vizyonunuza yönelik iler-

lemeye örnek teşkil etmektedir? Motivasyon sağlayan bu hikâyeleri ya-

yınız ve bunları sıklıkla tekrar ediniz. Bunları, örgütünüzdeki başarıları 

tanımlayan folklorun bir parçası haline getiriniz. 

• Gelecek vizyonunuzu sık sık, kararlı bir şekilde ve farklı yollarla aktarı-

nız. İçinde vizyonunuzun olmadığı halka açık sunumlardan kaçınınız. 

Vizyonunuzu yüksek sesle, yazılı formda ve davranışlarınız aracılığıyla 

aktarınız. 

• Astlarınızın, vizyonunuzun öğreticileri olmalarını sağlayınız. Başkala-

rının vizyonunuz hakkında konuşmaları ve açıklamalarda bulunmaları 

için fırsatlar oluşturunuz. Bu kişileri, sizin vizyonunuzu kendi astlarına 

yaymaları için sorumlu tutunuz. 

• Bir vizyon ifade ederken, geçmişten övgüyle söz etmeyi unutmayınız. 

Yeni bir gelecek oluştururken geçmişin başarılarını veya güçlü yönleri-

ni bir kenara itmeyiniz veya kötülemeye çalışmayınız. Ancak şundan da 

emin olunuz: Vizyonunuz geçmişle aynı olmak yerine sizi bir adım ileri-

ye götüren bir vizyon olsun ve size yeni bir yön versin.

• Her bir astınızdan ve örgütünüzdeki her bir birimden kendi vizyon ifa-

delerini oluşturmalarını isteyiniz. Her bir vizyon ifadesi, örgütün genel 

vizyonunun içerdiği değerlerle ve temel ilkelerle tutarlı olmalıdır. Buna 

rağmen, her birimin veya kişinin kendi vizyon ifadesi, benzersiz nitelik-

leri ve bu birim veya kişilere özgü misyonu belirlemelidir. 

• Örgüte ait vizyon ifadelerinin basit ve anlaşılır bir dilinin olduğundan 

emin olunuz. Şöyle ki akılda tutmak için yeterince kısa olmalıdır; üstün-

lük sıfatları ve tutkulu bir dil kullanılmalıdır. Vizyonunuzun dili, birlik-

te çalıştığınız kişinin aklına olduğu kadar kalbine de etki edebilmelidir. 

Vizyonunuz akılda kalıcı olmalı; ancak, şirin veya slogan merkezli olma-

malıdır. 

• İnsanları, vizyonunuza meydan okumaları ve vizyonunuzun çerçeve-

sinde değişiklik yapmaları ve böylece vizyonunuza bağlılık göstermeleri 

için davet ediniz. İnsanları, vizyona dayalı bağımsız eylemlerde bulunur-

ken vizyonu bir rehber olarak kullanmaları için güçlendiriniz. 

• İnsanların vizyonunuza açıkça bağlılık göstermeleri için onlara fırsatlar 

veriniz. Bağlılık ne kadar açık olursa, bağlılığın pekişmesi de o kadar ola-

sı olur. Astlarınıza; vizyonunuzu başkalarına öğretmeleri, bir sunumda 
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açıklamaları veya başkalarının gözü önünde vizyonunuzun herhangi bir 

ilkesini savunmaları için fırsatlar tanıyınız.

Sürekli Gelişmeyi Yönetme

• Sadece görev veya amaç başarılarını değil, gelişmeleri de ölçünüz. 

• Sadece işi doğru yapmayı ödüllendirmekle kalmayınız, aynı zamanda 

gelişmelerin farkında olan ve bunları teşvik eden bir ödüllendirme siste-

mi de oluşturunuz. 

• Tüm iş tanımlarında, beklentilerinizi ortaya koyarken gelişim için fi-

kir üretmenin sürekli bir sorumluluk olduğunu belirtiniz. İnsanlardan 

sadece işlerini mükemmel yapmalarını beklemekle kalmayınız aynı za-

manda işlerini geliştirmelerini de isteyiniz. 

• Yirmi dört saat içerisinde geri bildirimin sağlandığı bir öneri sistemi ge-

liştiriniz. Herhangi bir öneri geliştirmeye veya değerlendirmeye yönelik 

bir süreç yaşanmamış olsa bile, öneri sunan kişiye bir şekilde geri bildi-

rim veriniz. 

• Küçük gelişmeleri dahi kabul ediniz ve meşrulaştırınız. Hiçbir gelişme 

göstermemenin önemli görülmeyeceğini ifade ediniz. 

• Sürekli gelişmeyi, kendi biriminiz için ortaya koyduğunuz vizyonun te-

mel özelliği yapınız.

• Kendiniz ve astlarınız hakkında düşünmek, kafa yormak ve çözümleme 

yapmak için zaman zaman bir kenara yaslanınız. Statükoya karşı yeni 

fikirlerin üretilebilmesi için hızlı aktivitelerden uzak durunuz.

• Ürün veya çıktı iyileştirmeye yönelik çalışmalardan ziyade süreç iyileş-

tirme üzerine olan çalışmalara daha fazla ağırlık veriniz.

• Herkesin kendi gözlemcisi veya kontrolcüsü olduğundan emin olunuz. 

Her bir hata, o hatayı yapan kişi tarafından düzeltilebilmelidir. İnsanla-

rın geri bildirim aldıklarından ve kendi hatalarından dersler çıkardıkla-

rından emin olunuz.

• Büyük fikirler kadar gelişmeye yönelik eğilimleri de görünüz ve ödüllen-

diriniz. İnsanların küçük başarılarının takdir edildiğinden emin olunuz. 

Sonuçları gönderiniz. 

• Müşterilerinizde olduğu gibi işgörenlerinizin de rahatsızlıklarını dile 

getirmelerini veya öneriler ortaya koymalarını sağlayınız. Daha çok gir-
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dinin daha iyi olacağı anlayışıyla işgörenleriniz veya müşterilerinizden 

gelişmeye ilişkin fikirler isteyiniz. 

• Müşterileriniz sizden ilk defa bir şey istediklerinde her zaman için bu ilk 

istenen şeyi onlara sağlamaya çalışınız. Daha sonra bu müşterilerinizin 

beklentilerini nasıl yukarıya çekebileceğiniz üzerinde çalışınız. Onlara, 

sizden hiç beklemedikleri veya talep etmedikleri hizmetleri sunarak on-

ları şaşırtınız ve mutlu ediniz. 

• Örgütünüzü geliştirmek için, örgütünüzün her bir biriminde düzenli 

denetimler yapınız. Farklı birimlerde çalışan takımlardan, hatta dışarı-

dan destek alarak yeni bakış açılarıyla yeni fikirlerin üretilmesine katkı 

sağlayınız. 

• Başarı olarak ölçtüğünüz şeylere karşı geçmiş performansları bir stan-

dart olarak ortaya koyunuz. İşinizde en iyi de olsanız dış gelişim stan-

dartlarını iç gelişim standartlarıyla yer değiştiriniz. 

• Sürekli olarak birlikte çalıştığınız kişilere yaptıkları işler, ürettikleri fi-

kirler, kendilerinde olan gelişmeler ve ortaya koydukları çabalar için te-

şekkür ediniz. 

• Herhangi bir müşterinize ne istediğine ilişkin soru sormadığınız süre 

yirmi dört saati geçmesin. Sürekli soru sorma, sürekli bilgi akışı sağla-

yacaktır. 

• Sürekli gelişmeyi yaşamınızda model edininiz. İş yaşamınızda olduğu 

gibi kişisel yaşamınızda da kendinizi sürekli olarak geliştirebileceğiniz 

anlayışıyla buna katkı sağlayacak yollar belirleyiniz. Konuştuğunuz gibi 

davranınız. 

Rekabet-Pazar Kültürü Dörtlemesi

Rekabet Edebilirliği Yönetme

• En iyi rakiplerinizin nasıl performanslar ortaya koyduklarını takip edi-

niz. Ticaret dergilerini, iş dünyası yayınlarını ve gazete kupürlerini oku-

yunuz. Kendi alanınızdaki veya sektörünüzdeki firmaların performansı 

ve stratejileri hakkında sürekli olarak veri toplamak için araştırmacılar 

işe almayı düşününüz.

• Dünya genelindeki en iyi örgütlerin en iyi uygulamalarını karşılaştırınız. 

Onlar sizden farklı olarak neler yapıyorlar? Bu örgütler, gelecekte neler 

yapmayı amaçlıyorlar? Başarılarında hangi temel faktörler rol oynuyor? 
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• Örgütünüzdeki diğer birimlerin başarılarından bir şeyler öğrenmenin 

yollarını araştırınız. Kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi belirlemek, yeni 

fikirler edinmek için tartışma grupları kurunuz, öğle yemeklerinde bir 

araya geliniz ve örgütünüzdeki diğer birimlerin yayınlarını okuyunuz. 

• Biriminizin temel yeterliklerini ve stratejik avantajlarını belirleyiniz. Ör-

gütünüzü eşsiz kılan özellikler neler? Hangi yeterlikler örgütünüzün can 

damarı gibi işlev görür (önemli görevleri yerine getiren işgörenleriniz 

tarafından paylaşılan, örgüt stratejinizi simgeleyen ve rekabet başarınızı 

açıklayan)?

• Güçlü ve zayıf yönlerinizin, sizi bekleyen fırsatların ve tehditlerin bir lis-

tesini içeren formal bir GZFT analizi yapınız. Önemli müşterilerinizin 

yanı sıra astlarınızı da bu analize dahil ediniz. 

• Birinci sınıf kalite ürün ve hizmetlerin dışındaki hiçbir şeye müsamaha 

göstermeyiniz. Eğer en iyi çabanızı, en iyi düşüncenizi veya en iyi fik-

rinizi yansıtmadığını düşünüyorsanız, bunun kabul edilebilir olmadığı 

mesajını veriniz. 

• Kendinize açık öncelikler belirleyiniz. Yapabildiğiniz her şey size değer 

katmaz. Müşterilerinize değer katacağını düşündüğünüz en önemli ön-

celiklerinizi belirleyiniz. 

• Çıktılarınızın hızını ve zamanlamasını geliştiriniz. Sistemde darboğaz-

ların, işten ayrılmaların, görevden çıkarmaların ve dirençlerin nerelerde 

olduğunu belirleyiniz. Sizi yavaşlatan şeyleri en aza indiriniz, yeniden 

tasarlayınız veya değiştiriniz. 

• Örgütünüzdeki tüm temel süreçler için bir akış diyagramı oluşturunuz. 

Bu diyagramın oluşturulmasına herkesi dahil ediniz. Herkesten en az 

yüzde yirmi oranında iş akış basamaklarını azaltmalarını ve süreçleri 

hızlandırmalarını isteyiniz. 

• Örgütünüzdeki her bir kişinin en önemli üç müşterisinin adını bildiğin-

den emin olunuz. 

• (1) Yeni bir ürün geliştirmek, (2) önemli bir karar almak, (3) bir birim 

çıktı elde etmek, (4) bir müşterinizin şikâyetine cevap vermek ve (5) yap-

tığınız bir hatanın temel sebebini öğrenmek için ne kadar zaman harcan-

dığını belirleyiniz. 

• Müşterileriniz sizden ilk defa bir şey istediklerinde her zaman için bu ilk 

istenen şeyi onlara sağlamaya çalışınız. Daha sonra bu müşterilerinizin 

beklentilerini nasıl yukarıya çekebileceğiniz üzerinde çalışınız. Müşte-
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rilerinize, sizden hiç beklemedikleri veya talep etmedikleri hizmetleri 

sunarak onları şaşırtınız ve mutlu ediniz.

• Hata bulmaktan ziyade hataların meydana gelmemesine ve daha önce 

ortaya çıkmış hataların düzeltilmesine çalışınız. Tüm işgörenlerinizin 

kaliteyi sağlamak adına istatistiksel yönetim araçlarını anladıklarından 

ve bu araçları kullanabildiklerinden emin olunuz (istatistiksel süreç 

kontrolü, Pareto diyagramı, deneylerin tasarımı). 

• Performansa ilişkin şikâyet, feshetme, parayı iade etme, garanti masrafı, 

yenileme, tekrarlanan hizmet, iade, mağduriyet, işçi şikâyetleri ve işe de-

vamsızlık gibi olumsuz performans göstergeleri hakkında sürekli olarak 

bilgi toplayınız. Bu olumsuz göstergeleri azaltmak için her gün çalışınız. 

• Gelişim için kullanılan raporlarda tüm bilgilerin toplandığından emin 

olunuz. Size bu bilgileri sağlayan kişilere düzenli olarak geri bildirimde 

bulununuz.

• Örgütünüzü küçültmek için sürekli bir çaba gösteriniz. Bu durum, insan 

sayısını azaltmak anlamı taşımamaktadır. Burada anlatılmak istenen, 

etkililiği arttırırken kaynak gereksinimlerini ve maliyetleri azaltmaktır. 

• Başarıyı kutlayınız. Vince Lombardi’nin “Eğer kazanmak önemli değil-

se, niçin skoru korumaya çalışırlar?” diye sorduğu söylenir. Coşkulu bir 

şekilde çalışanlarınızın başarılarını, hatta küçük başarılarını kutlayarak 

onlarda kazanma tutumu geliştiriniz. 

• Rakiplerinizle arada bir iş yapınız. Onların neleri sizden daha iyi yaptık-

larını belirleyiniz. 

İşgöreni Harekete Geçirme

• İşgörenlerinizin en çok hangi ödül veya teşviklerden hoşlandıklarını 

tespit ediniz. Sıklıkla parasal olmayan ödüllerin uygulandığı bir teşvik 

sistemi oluşturunuz. 

• İşgörenlerinizin performansı ile geri bildirim almaları arasında geçen 

süreyi azaltınız. Performansı erken fark etme, performansa ilişkin geç 

kalınmış bir ödülden daha etkilidir. 

• Küçük başarıları fark ediniz ve kutlayınız. 

• Disiplini tutarlı ve dürüstçe sağlamaya çalışınız ve daima bu disiplini bir 

 eğitim ve gelişim deneyimi olarak kullanınız. Standartlara karşılık gelen 

iş performansına dayalı bir disiplin sağlayınız. Hiçbir zaman için kişisel 

özellikler veya kontrol edilemez özelliklere (yaş veya cinsiyet gibi) göre 
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ve herkesin içinde disiplin sağlamaya çalışmayınız. Yanlış yapılan işler-

den ziyade vurgunun daha çok öğrenilmesi gereken derslere yapıldığın-

dan emin olunuz. 

• Çalışanlarınız arasında, onları daha üretken olmaya iten agresifl ik ve ba-

şarıyı teşvik ediniz. İç müsabakalar veya zaman sınırı olan yarışmalar 

yapmaya çalışınız. Bu tür etkinliklerde sürekli olarak örgütün amaçla-

rına odaklanıldığından, bu tür etkinliklerin kişiselleştirilmediğinden ve 

eşit olarak yönetildiğinden emin olunuz.

• Örgütünüzde, ortaya konan çabada ve insanların performans düzeyin-

deki artışa destek sağlayacak mentörleriniz olsun. Mentörler sürekli ola-

rak daha iyi performans için zorlamalılar. 

• Astlarınızla AKILLI (SMART) amaçlar belirleyiniz - belirli (specific), öl-

çülebilir (measurable), örgütün misyonu doğrultusunda (aligned), ulaşı-

labilir (reachable), zamana bağlı (time-bound). Her bir amaç için hangi 

eylem basamaklarının gerektiğini, hesap verebilirliği sağlamada kulla-

nılan basamakları, başarı göstergelerini, amaçların gerçekleştirileceği 

zaman dilimini ve amaçları gerçekleştirme durumunda beklenen fayda 

veya ödülleri belirleyiniz. 

• Çalışanlarınıza ve yönlendirmelerinize ihtiyacı olanlara karşı pozitif bir 

tutum sürdürünüz. Bir örgütteki pozitif enerji, liderin kişisel duygu du-

rumuna ve davranışlarına yüksek düzeyde bağlıdır. 

• Yönettiğiniz insanlara karşı bir satranç ustası gibi davranınız. Dışarıda-

kilere karşı onlara destek sağlayınız, onların başarılarını kolaylaştırınız, 

başarılarının farkına varınız ve onlara bir aile gibi muamele ediniz.

• Örgütünüzün nerede olmasını istediğiniz ve niçin böyle bir isteğinizin 

olduğuna ilişkin tüm belirsizlikleri azaltınız. Vizyonunuzu ifade ederken 

açık ve kararlı olunuz. 

• Astlarınıza düzenli olarak “İşiniz nasıl gidiyor?”, “En çok ve en az hoş-

landığın şeyler neler?”, “Başarıyı sağlamanda sana nasıl yardımcı olabi-

lirim?” ve “Örgütümüzde neler düzeltilebilir?” benzeri sorular sorunuz.

• Etraft a dolaşma yoluyla yönetim sağlayınız. Tüm işgörenleriniz için gö-

rünür ve erişilebilir olunuz.

• Astlarınıza verilen görevlerin (1) beceri çeşitliliği, (2) görev kimliği (gö-

rev için tam bir sorumluluk), (3) görevin önemi, (4) özerklik ve (5) so-

nuçlar hakkında geri bildirim özelliklerine sahip olduğundan emin olu-

nuz. 
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• (1) İhtiyaç duydukları önemli bilgilere erişimlerini sağlayarak, (2) işle-

rindeki esnekliği ve takdir yetkilerini arttırarak, (3) örgüt içinde daha 

çok görünerek ve (4) çıktıları arasındaki ilişkiyi daha açık görerek işgö-

renlerinizin gücünü attırınız. 

• Astlarınıza yetenekleri konusunda güvendiğinizi ifade ediniz. Bir yete-

nek sorunu ortaya çıktığı zaman koçluk desteği sağlayınız. 

Müşteri - Paydaş Yönetme

• Biriminizin içinde ve dışında, müşteri - paydaş beklenti ve ihtiyaçlarını 

değerlendirmek amacıyla bir yöntem geliştiriniz. Buna ilişkin olarak sa-

dece bir kez değil sürekli olarak bilgi toplayınız. Beklentiler sürekli ola-

rak artış gösterdiği için, değişimleri ve eğilimleri gözlemleyiniz. 

• Ürün veya hizmetinizin sevkiyatını gerçekleştirdikten sonra müşterileri-

nizin beklenti veya ihtiyaçlarının ne ölçüde karşılandığını sürekli olarak 

gözlemleyiniz. 

• Dış paydaşlarınızla (sizden hizmet alanlar) yüz yüze etkileşime girmeleri 

için her bir işgöreninize belli bir noktada fırsatlar sununuz. 

• Müşteriniz için bir karşılığı olmayan aktivitelerden uzak durunuz. Eğer 

bir eyleminiz sunduğunuz hizmeti geliştirmiyor, ürettiğiniz ürüne bir 

değer katmıyor veya müşteri sadakatini arttırmıyorsa bu eylemde bu-

lunmayınız. 

• En önemli iç ve dış paydaşlarınızın kimler olduğunu netleştiriniz. Hiçbir 

işgöreninizde, en önemli müşterisinin kim olduğu konusunda bir kafa 

karışıklığının olmadığından emin olunuz. 

• Tüm işgörenleriniz için müşteri hizmetini, performans değerlendirmede 

temel bir kriter olarak belirleyiniz. Her bir işgöreniniz için müşteri hiz-

met performansını değerlendiriniz ve ödüllendiriniz.

• Paydaşlarınızın şikâyetlerini kolayca iletmelerini sağlayınız; şikâyetleri-

nin neler olduğunu araştırınız. Ne kadar çok bilirseniz o kadar çok iyi 

hizmet sunarsınız ve yüksek ihtimalle müşteri beklentinizi veya daha 

fazlasını karşılarsınız. 

• Her gün bazı müşterilerinize işlerinizi nasıl yaptığınızı, onların nelerden 

hoşlanıp nelerden hoşlanmadıklarını, onların beklentilerini karşılayıp 

karşılamadığınızı ve benzeri soruları sorunuz. 

• Müşterilerinizi memnun eden veya onlarda memnuniyetsizlik yaratan 

nedenleri bulmaya çalışınız. Sadece müşteri memnuniyetinin hangi se-
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viyede olduğunu bilmekle kalmayınız aynı zamanda müşteri memnuni-

yetinin neden bu seviyede olduğunu da bilmeye çalışınız. 

• Bir hata yapıldığı zaman, bu hatayı düzeltmek için daha çok çalışınız. 

Her seferinde çalışmalarınıza başka şeyler ekleyiniz. 

• Müşterinizle nihai olarak ilgilenen işgörenlerinize, müşterilerinizin en-

dişelerini hemen gidermeleri için yetki veriniz. İşgöreninizin müşteri-

siyle olan temasının dışında olan bilgi toplama veya kaynak teminiyle 

ilişkili konuların dışında, üst düzey müşterilerinize yönelik bürokratik 

prosedürleri ortadan kaldırınız. Örgütünüzü ifl asa sürüklemediği süre-

ce, işgörenlerinizin müşterilerinizin lehine kararlar vermeleri için onları 

eğitiniz. 

• Rakiplerinizden neler öğrenebileceğinizi görmek adına zaman zaman 

onlardan alışveriş yapınız. Ayrıca, kendi örgütünüzden de neler öğrene-

bileceğinizi görmek adına alışveriş yapınız. Müşteri arayüzüyle (custo-

mer interface) ilişkili gelişim ihtiyacı olan alanları belirmemeye çalışınız.

• Müşterilerinizi, sizinle iş yaptıkları zaman sizden beklentilerinin ne 

olacağı yönünde eğitiniz. Ne yaptığınız ve neyi sağlayamayacağınız ko-

nusunda açık olunuz. Müşterilerinize işinizi nasıl yaptığınızı sorunuz. 

Daha sonra iyi müşterilerinizi tanıyınız. Onlara teşekkür ediniz ve ayrı-

calık tanıyınız. 

• Bir müşteri tarafından zaman zaman avantajlı konuma getirilme konu-

sunda istekli olunuz. Müşteriler yanlış yaptıklarında bile eğer siz onla-

ra istedikleri şeyleri veriyorsanız müşteri memnuniyetini sağlarsınız ve 

bu durumun örgütünüzde de yankı bulması için güçlü bir mesaj vermiş 

olursunuz. İnsanların %99’u dürüst iseler, kendinizi %1’e karşı korumak 

için zaman harcamayınız. 

• Eğer bir hizmet için arkadaşınızı suçlayamıyorsanız, müşterinizi de suç-

lamayınız. 

• Potansiyel müşterilerinizden bilgi toplayınız, özellikle eski müşterile-

rinizden. İnsanlara bir hizmet sunmadan önce onların tercihlerini ve 

beklentilerini öğrenmeye çalışınız. Bir müşteriniz tercihini sizden yana 

değil de başkasından yana kullandığı zaman bunun sebebini kendinize 

sorunuz. Dinleyiniz. 

• En sık müşterilerinizi ödüllendiriniz. 
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• En iyi müşteri hizmet sağlayıcılarınızı kutlayınız. Müşteri hizmetlerini, 

işgören değerlendirme sisteminizin temel bir parçası yapınız. (Bu şu an-

lama geliyor: Astlar patronlarını değerlendirebilirler.)

• Dış paydaşlarınıza (nihai müşteri, sizden hizmet ve mal alanlar) da iç 

paydaşlarınıza (işgörenleriniz) davrandığınız gibi  davranınız.

Hiyerarşi-Kontrol Kültürü Dörtlemesi

Kültür Etkileşimlerini Yönetme

• Biriminize gelen ve yönetiminizde olan her işgöreninizle, beklentileri 

açık hale getirmek ve sorulara cevap vermek için kişisel olarak tanışınız. 

• Her işgöreniniz için örgütünüzün geleneklerini, değerlerini, vizyonunu, 

stratejilerini öğrenebilecekleri oryantasyon oturumları yaptığınızdan 

emin olunuz. Eş düzeydeki görev arkadaşlarınızın yanı sıra üst düzey 

yöneticilerinin de bu oturumlara katılımını sağlayınız. 

• Biriminizde işlerin nasıl yapılacağını herkesin öğrenmesi için, prose-

dürler ve politikalar için bir dizi standart oluşturunuz ve çıktısını alınız. 

Herkeste bunun bir çıktısının olduğundan emin olunuz. 

• İş rotasyonu için işgörenlerinize fırsatlar sununuz. Onlara temel işlerinin 

yanı sıra daha çok iş öğrenmeleri için yardım ediniz. Kendi uzmanlık 

alanlarının dışına çıkmaları konusunda onlara fırsatlar sununuz. 

• İşgörenlerinizi farklı birimler arası ve aynı birim içindeki farklı düzey-

lerdeki takımlara dahil ederek işgörenlerinizin örgüt içinde farklı bakış 

açılarıyla karşılaşmalarını sağlayınız.

• Astlarınızın başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm bilgilere sahip ol-

duklarından emin olunuz. Örgüt içinde neyin olup bittiğinden haberdar 

olmalarını sağlayınız. Onlar sizden talep etmeseler dahi onlara görevle-

riyle ilişkili bilgileri aktarınız (dergi makaleleri, notlar, haber kupürleri 

veya performansa ilişkin belirli ölçüler gibi). 

• Astlarınıza iş performanslarına -güçlü ve zayıf yönlerine- ilişkin düzenli 

ve sürekli geri bildirim sağlayınız. 

• Astlarınız için bilginin belirsizliğini ve karışıklığını azaltmaya çalışınız. 

Kafa karıştırıcı verileri açık hale getiriniz veya yorumlayınız. 
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• Biriminizdeki kişiler için bilgilendirici sosyalleşme etkinlikleri planlayı-

nız. Aile üyelerini ve eşleri de dahil ediniz. Örgütle ilişkili formel rollerin 

dışında etkileşimler sağlayınız. 

• Tüm işgörenlerinizin ne yaptıklarını ve bunu niçin yaptıklarını, yaptıkla-

rı işi büyük resme nasıl oturttuklarını ve yaptıklarının müşteriler üzerin-

de nihai etkisinin neler olduğunu bildiklerinden emin olunuz. 

• İşgörenlerinizin kendi rol ve sorumluluklarına ilişkin süreç haritala-

rı oluşturmalarına yardımcı olunuz. İşgörenlerinizin örgütle ne kadar 

uyumlu olduklarını bildiklerinden emin olunuz. Boş noktaları ve çakı-

şan sorumluluklarını belirlemelerine yardımcı olunuz.

• Bir örgüt vizyon ifadesi oluştururken diğerlerini de dahil ediniz. Bu kişi-

leri, vizyonunuzu gerçekleştirmek için strateji oluşturmaya dahil ediniz. 

Vizyon ifadelerinizin anlamı üzerine geri bildirim vermelerini isteyiniz 

ve vizyonunuzu en iyi nasıl gerçekleştireceğinize ilişkin onlardan fikir 

alınız. 

• Her bir astınızdan kişisel bir vizyon ifadesi oluşturmasını isteyiniz. Oluş-

turdukları bu vizyon hakkında neler hissettiklerini ve örgütü terk ettik-

lerinde örgüte kendilerinden neler bırakmak istediklerini açıkça ifade 

etmelerini isteyiniz. Beş yıl içinde kendilerini nerede görmek isterler?

• Deneyimsiz kişiler veya göreve yeni başlayanlar için bir mentörlük 

sistemi oluşturunuz. Görevlendirmeler formel veya informel olabilir. 

Mentörlerin rolü bu kişilere kültürel etkileşim sağlamalarında yardımcı 

olmak, onların gelişimlerini gözlemlemek ve kolaylaştırmak ve başarılı 

olmaları için engelleri kaldırmalarına yardımcı olmaktır.

Kontrol Sistemlerini Yönetme

• Biriminizde performans göstergeleri konusunda bir izleme sistemi oluş-

turunuz. 

• Tüm önemli kaynaklar (para, zaman, görev, uzmanlık ve benzeri) için 

bir bütçe oluşturunuz. Tüm bu önemli kaynakların nereden temin edile-

ceğinin ve nerelere harcanacağının yollarını belirleyiniz. 

• Biriminiz tarafından ve biriminiz üzerine yazılan raporları, doğruluk-

larını ve kullanışlılıklarını test etmek amacıyla eleştirel bir gözle analiz 

ediniz.

• Biriminizdeki problemleri tanımlamak, analiz etmek ve çözmek için ras-

yonel ve aşamalı olan bir sistem kullanınız. Örneğin; (1) problemi tüm 
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yönleriyle tanımlayınız, (2) problemin temel sebeplerini belirleyiniz, (3) 

alternatif çözümler üretiniz, (4) her bir çözümün yararlarını analiz edi-

niz, (5) optimal çözümü seçiniz ve (6) çözümü uygulayınız. Bu prosedü-

rü (hangisini seçtiyseniz) yayımlayınız ve bunun örgüt genelinde takip 

edildiğinden emin olunuz.

• Örgütünüz tarafından yerine getirilmesi gereken belirli hedef ve amaçla-

ra açıklık getiriniz. Başarıyı ortaya koyabilecek özel tedbirler belirleyiniz. 

• Performanstan sorumlu kişilere zor sorular sorunuz. Belirli öneriler için 

gerekçeler belirlerken en az beş kez “Niçin?” sorusunu sorunuz. Temel 

varsayımları belirleyiniz. Bu önerilerin doğru olduğundan emin olmak 

için hangi bilgilere ihtiyacınız bulunmaktadır? Bunu araştırınız.

• Kişisel işlerinizi ve örgütün geçmişini kayıt altına alınız. Önemli olayları, 

görüşleri, çıkarılan dersleri, elde edilen başarıları ve gelişmeleri, önemli 

performans göstergelerini kayıt altına alınız.

• Örgütünüzde, tüm önemli süreçlerin akış şemalarını çiziniz. Binişiklik-

lerin, değer katmayan işlerin, başarının önündeki engellerin ve ihtiyaç 

duyulan gelişmelerin analizini yapmak için herkesi bu sürçlerde bir ara-

ya getiriniz. 

• Biriminizde var olan tüm yetenekler, kaynaklar ve uzmanlıkların kay-

dına sahip olduğunuzdan emin olunuz. Her işgöreninizin güçlü ve zayıf 

yönlerini belirleyiniz. 

• Örgütünüzdeki her görev için bir zaman belirleyiniz. Hatırlatmaların ne 

zaman yapılacağını, sonuçların ne zaman ortaya konulacağını, ara dö-

nem süreç raporlarının ne zaman hazırlanacağını vs. belirlemek için bir 

dosya oluşturunuz. 

• Her gün için yapılması gerekenler listesi hazırlayınız. Her gün ele aldı-

ğınız önemli işlerden en az birini tamamlayınız ve bir kenara bırakınız. 

• Acil yapılması gereken işler ile önemli işleri birbirinden ayırt ediniz. 

Buna önem veriniz ki öncelikli olarak hem acil hem de önemli işleri, 

devamında önemli ancak acil olmayan işleri, son olarak da acil ancak 

önemli olmayan işleri yapabilesiniz.

• Sonuçların %80’ini üreten görevlerin %20’sini belirleyiniz (Pareto yasa-

sı). Görevlerde başarı için belirli ölçütler ortaya koyunuz. Bunlara yük-

sek öncelik veriniz ve en yeteneklilerinizi buralarda istihdam ediniz. 
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• Örgüt için harcadığınız zaman ile kendiniz için ayırdığınız zamanı tespit 

ediniz. Her gün zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Her gün örgütünüzde 

zaman nasıl değerlendirilmektedir? Nelerin sıkı tutulması gerektiğini 

belirleyiniz. 

• Düzenlediğiniz kısa toplantılarda zamanı kısa tuttuğunuzdan emin olu-

nuz. Bir zaman sınırlaması koyunuz, informel bir toplantı dahi olsa, her 

toplantıdan önce gündeminizi ifade ediniz. Dakika tutunuz ve her karar 

alma toplantısını takip ediniz. Tüm günün planını yapmayınız, kişisel 

zaman ayırınız.

• Astlarınıza doğrudan çözümler sunmaktansa onlardan problemlere çö-

zümler üretmelerini isteyiniz. Yetkileri yukarıya taşımaktan kaçınınız.

• Astlarınızın, yetkilendirildikleri zaman sergilemelerini istediğiniz kişi-

sel inisiyatifl eri ne ölçüde kullanacaklarını belirleyiniz: (1) Ne yapılması 

gerektiği size söylendikten sonra harekete geçiniz (2) Hangi eylemlerde 

bulunulacağını sorunuz daha sonra bu eylemleri gerçekleştiriniz (3) Bir 

eylem planı öneriniz (4) Eylemde bulunduktan sonra buna ilişkin rapor 

oluşturunuz (5) Herhangi bir özel rapora gereksinim duymadan özgürce 

hareket ediniz. 

Eşgüdümü Yönetme

• Müşterilerinizi temsil eden veya örgütünüze destek sağlayan kişilerle ya-

kın iş ilişkileri kurmaya çalışınız. 

• Hiyerarşide sizin üstünüzde olan önemli kişilere bilgi akışını sağlayarak, 

onlardan gelebilecek istekleri önceden öngörüp uygun tepkiler geliştire-

rek ve örgütünüzde üst birimlere veya üstlerinize karşı kendinizi görü-

nür kılarak üstlerinizle olan ilişkilerinizi etkili yönetiniz.

• Müşterileriniz ve tedarikçilerinizle düzenli toplantılar yapınız. Program-

ların, iş akışının, gerekliliklerin ve beklentilerin eşgüdümünü sağlayınız. 

• Etraft a dolaşarak yönetimi sağlayınız. Birlikte çalıştığınız veya işlerinizi 

eşgüdümlü yapmanız gerekecek kişiler için görünür ve ulaşılabilir olu-

nuz.

• Takımlar oluşturarak farklı işlevleri olan kişilerden oluşan takımların ça-

lışmalarını kolaylaştırınız. Birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunmaları, 

birbirlerinden bilgi talep etmeleri, kendi işlerinde kullandıkları sunuları 

diğer birimlerdeki kişilerle paylaşmaları vb. gerekçelerle oluşturduğunuz 

gruplara diğer birimlerden kişileri dahil ediniz. 
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• Biriminize karışık, çözülmesi zor bir bilgi (teknik bilgi, projeksiyonlar, 

bütçe verisi) geldiği zaman, bu bilgiyi yorumlayınız ve yönettiğiniz kişi-

lere yorumladığınız haliyle iletiniz. 

• Tüm temel faaliyetlerinizde biriminiz için önemli birer paydaş olanla-

rın bir listesini oluşturunuz: tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, müşteriler, 

politik olarak güçlü olan dışarıdan kişiler ve diğerleri. Bu kişilerin bil-

gilendirildiklerinden, bunlarla girdi sağlamak için temasta bulunuldu-

ğundan, beklentilerinin neler olduğunun sorulduğundan emin olunuz. 

• Biriminizde her temel faaliyet için öncü olan veya destek sağlayan en az 

bir kişi belirleyiniz. Bu kişinin aynı zamanda diğer birimlerle de irtibat 

sağlayan kişi olduğundan emin olunuz. 

• Etkileşimde bulunduğunuz örgütünüzün dışındaki kişilerle olduğu gibi 

örgütünüzün içindekilerle de gerekli bilgileri paylaştığınızdan emin olu-

nuz. Pürüzsüz bir eşgüdüm sağlamak için bilgiyi onlara sonradan ak-

tararak hazırlıksız olduğunuz kanısını uyandırmaktan, birimleri veya 

kişileri şaşkına çevirmekten sakınınız. 

• Eşgüdümü sağlamak adına diğer birim veya kişilerden gelebilecek hangi 

bilgilere ihtiyacınız olduğunu belirleyiniz. 

• Biriminizin dışındaki kişilerle eşgüdümü sağlamak için düzenli toplantı 

saatleri planlayınız. Bu toplantıları kriz temelli olarak değil, düzen te-

melli olarak yapınız. 

• Yapılacak işleri farklı birimler veya görevler arasında paylaşarak kaliteyi 

sağlayınız. Yapılan işin miktarı, görünürlük, nihai çıktılara olan yakınlığı 

ve gerekli kaynak miktarı konusunda hakkaniyetle davranılmalıdır.

• Örgütünüzde, dikey ve yatay eksende bilgi akışının ne kadar iyi olduğu-

nu inceleyiniz. Bu akış ne kadar filtrelenmektedir ve bu engelleme kim 

veya kimler tarafından yapılmaktadır? Engellenmemiş mesajlar gönde-

rilip alınabilmekte midir? İletişim kanallarındaki engelleri ortadan kal-

dırmaya çalışınız.

• Biriminizdeki her önemli süreç için süreç haritaları oluşturunuz. Ör-

gütünüzün sınırlarını aşan eylemlere özel önem veriniz; şöyle ki bu 

eylemlerin diğer birimlerle ve hiyerarşik seviyelerle eşgüdümlü olması 

gerekmektedir. Bu haritaları, birbiriyle çakışan alanları, gerekli olan bilgi 

akışlarını ve dahil edilmesi gereken kişileri belirlemek için kullanınız. 

• Etkili yetkilendirme ve güçlendirmenin ilkelerinden yararlanınız. Örne-

ğin, yetkiyi tam ve açık bir şekilde veriniz, yetki ve sorumluluk arasında 
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bir denge sağlayınız, yetki verilen görevlerde katılımı sağlayınız, kuru-

lu bir yapı ile çalışınız, yetkilendirilmiş görevler için destek sağlayınız, 

sonuçlar için hesap verebilirliğe odaklanınız ve sürekli yetki aktarımını 

sağlayınız.

• Etkili toplantı yönetimi ilkelerini uygulama konusunda titiz olunuz. 

Örneğin; sürekli olarak bir gündeminiz olsun, toplantının amaçları ko-

nusunda net olunuz, toplantıyı zamanında başlatınız ve zamanında bi-

tiriniz, her katılımcıdan hazırlık yapmasını isteyiniz, önceden önemli 

bilgiler sağlayınız, toplantının amaç odaklı olmasını sağlayınız ve top-

lantının sonunda eylem adımlarını ve üzerinde uzlaşılan konuları özet-

leyiniz. 
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EK E

PROFİL TASARLAMA FORMLARI

Şekil E.1 Örgüt Kültürü Profilini Tasarlama Formu

Klan-İşbirliği Kültürü

İnsanların kendilerinden pek çok şeyi 

paylaştığı, çalışmak için çok dostane bir 

yerdir. Geniş bir aileye benzer. Liderler 

ya da örgütün başındaki kişi, mentör 

olarak görülür; hatta bazen anne-baba 

figürü olarak bile görülebilirler. Örgüt, 

sadakat ve gelenek sayesinde bir arada 

tutulur. Bağlılık yüksektir. Örgüt, insan 

kaynakları gelişimine önem verir ve 

tutarlılık ve maneviyata büyük değer 

verilir. Başarı, müşteriye duyarlılık ve 

insanlara ilgi olarak tanımlanır. Örgüt, 

takım çalışmasına, katılıma ve mutaba-

kata önem verir.

Adokrasi-Yaratıcı Kültür

Çalışmak için dinamik, girişimci ve 

yaratıcı bir yerdir. İnsanlar kendilerini 

tehlikeye atıp riske girerler. Liderler 

yenilikçi ve risk alıcı olarak görülürler. 

Örgütü bir arada tutan şey deneyime 

bağlılık ve yeniliktir. Önemli olan en ile-

ri noktada olmaktır. Örgüt, uzun vadede 

gelişme ve yeni kaynaklar edinmeye 

önem verir. Başarı, yeni ve eşsiz ürün ve 

hizmetler edinmek anlamına gelmek-

tedir. Ürün veya hizmet lideri olmak 

önemlidir. Örgüt, bireysel girişimciliğe 

ve özgürlüğe teşvik etmektedir.

Hiyerarşi-Kontrol Kültürü

Çalışmak için fazla biçimlendirilmiş ve 

yapılandırılmış bir yerdir. İnsanların ne 

yapacağını prosedürler belirler. Liderler, 

liyakat odaklı, idareci ve iyi koordinatör 

olmalarıyla övünürler. Sorunsuz işleyen 

kurumların devamlılığını sağlamak çok 

önemlidir. Resmi kurallar ve politikalar 

örgütü bir arada tutar. Uzun vadede 

istikrarlı, etkili ve kolay uygulama-

lar üzerinde durulur. Başarı; güvenli 

teslimat, kolay programlama ve düşük 

maliyet açısından tanımlanır. Çalışanla-

rın yönetiminde, güvenceli iş ve öngörü-

lebilirlik esas alınır.

Rekabet-Pazar Kültürü

Sonuç odaklı bir örgüttür. Temel endişe 

işin yapılıp yapılmadığıdır. İnsanlar re-

kabetçi ve amaç odaklıdır. Liderler, sıkı, 

üretici ve yarışçıdırlar. Sert ve talepkâr-

dırlar. Örgütü bir arada tutan, kazan-

maya olan vurgudur. Ün ve başarı temel 

endişeleridir. Uzun vadede, rekabetçi 

eylemler ve ölçülebilir hedef ve amaç-

ların başarılmasına odaklanılır. Başarı, 

pazar payı ve etki olarak tanımlanır. 

Rekabetçi ücretlendirme ve pazar lider-

liği önemlidir. Örgütlenme sıkı rekabete 

dayalıdır.
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Şekil E.1 Örgüt Kültür Profilini Tasarlama Formu (Devamı)
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Şekil E.2 Yönetim Becerileri Profilini Tasarlama Formu

Klan-İşbirliği Kültürü

Liderlik Rolleri

Yönetici, insan ve süreç odaklıdır. Bu 

kişi çatışmaları yönetir ve görüş bir-

liğine varmak ister. Yöneticinin etkisi 

kişileri karara katmasına ve problem 

çözümüne bağlıdır. Katılım ve açıklık 

etkin şekilde sağlanmıştır. 

Rehber, ilgili ve empatiktir. Bu kişi diğer 

kişilerin farkındadır ve onların bireysel 

ihtiyaçlarına dikkat etmektedir. Reh-

berin etkisi karşılıklı saygı ve güvene 

dayanmaktadır. Maneviyat ve bağlılık 

etkin şekilde sağlanmıştır.

Adokrasi-Yaratıcı Kültürü

Liderlik Rolleri

Yenilikçi zeki ve yaratıcıdır. Bu kişi deği-

şimi destekler. Yenilikçinin etkisi gelece-

ğe ilişkin bir beklentiye dayanmaktadır 

ve kendisi diğer kişilerden umutludur. 

Yenilik ve uyum etkin şekilde sağlan-

mıştır.

Vizyoner düşüncesinde geleceğe odak-

lanmaktadır. Bu kişi örgütün nereye 

gittiğine odaklanmakta ve olasılıklarla 

olanakları vurgulamaktadır. Stratejik 

yönlendirme ve mevcut faaliyetlerin 

sürekli gelişimleri bu tarzın özellikleri 

arasındadır. 

Hiyerarşi-Kontrol Kültürü

Liderlik Rolleri

Gözlemci, teknik bir uzmandır ve bilgi-

lidir. Bu kişi tüm detayları göz önünde 

bulundurur ve uzmanlığa katkıda bulu-

nur. Gözlemcinin etkisi bilgi kontrolüne 

dayanmaktadır. Dokümantasyon ve bilgi 

yönetimi etkin şekilde sağlanmıştır. 

Koordinatör güvenilirdir. Bu kişi işin 

akışını ve yapısını devam ettirir. Onun 

etkisi durumsal mühendislik, planlama-

yı yönetme, görev verme, fiziksel düzene 

dayanmaktadır. İstikrar ve kontrol etkin 

şekilde sağlanmıştır. 

Rekabet-Pazar Kültürü

Liderlik Rolleri

Rekabetçi, saldırgan ve kararlıdır. Bu 

kişi aktif şekilde amaçlarının ve hedefl e-

rinin peşinde koşmaktadır ve rekabetçi 

durumlardan beslenmektedir. Kazan-

mak öncelikli hedeft ir ve odak noktası 

dış rekabetçilerin ve piyasanın durumu 

üzerindedir. 

Üretici, görev yönelimli ve iş odaklıdır. 

Bu kişi işleri çok çalışarak yapmaktadır. 

Onun etkisi, işlerin tamamlanmasında 

yoğunlaşmaya ve rasyonel tartışmalara 

dayanmaktadır. Üretkenlik etkin şekilde 

sağlanmıştır. 
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Şekil E.2 Yönetim Becerileri Profilini Tasarlama Formu

Klan-İşbirliği Adokrasi-Yaratıcı
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Şekil E.3 ÖKDÖ’deki Boyutlar İçin Profil Tasarlama Formu
Klan-İşbirliği Adokrasi-Yaratıcı Klan-İşbirliği Adokrasi-Yaratıcı

Klan-İşbirliği Adokrasi-Yaratıcı Klan-İşbirliği Adokrasi-Yaratıcı

Klan-İşbirliği Adokrasi-Yaratıcı Klan-İşbirliği Adokrasi-Yaratıcı

Hiyerarşi-Kontrol Rekabet-Pazar Hiyerarşi-Kontrol Rekabet-Pazar

1. Örgüt Özellikleri 2. Örgüt Lideri

Hiyerarşi-Kontrol Rekabet-Pazar Hiyerarşi-Kontrol Rekabet-Pazar

3. İş görenlerin Yönetimi 4. Örgütsel Bağ

Hiyerarşi-Kontrol Rekabet-Pazar Hiyerarşi-Kontrol Rekabet-Pazar

5. Stratejik Önem 6. Başarı Kriterleri
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