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 Sizin ve ekibinizin potansiyeli ile, 

geleceğinize yön vermek ister misiniz? 



REKABETTE AVANTAJ YARATMAK 
21. yüzyılda büyük ya da küçük ölçekli olsun tüm şirketlerin tepe yönetimlerini meşgul eden dört 

kritik konu vardır. Bunlar:  

� Yetenekli insanları kuruma çekmek ve elde tutmak 

� Karlılığı artırmak 

� Yaratıcılığı ve verimliliği artırmak 

� Kurum kültürüne etik değerleri yerleştirmek 

Günümüz iş dünyasında başarılı bir kurum kültürü yaratmak, hem rekabet avantajı elde etmek hem de 

markanızı farklılaştırmak için en anlamlı çabadır. Bu güne dek pek çok şirkette yapılmış olan değer har-

italama çalışmaları şu ifadeyi açıkça desteklemektedir. 

“Değer Odaklı Şirketler En Başarılı Şirketlerdir.” Neden? 

� Değer Odaklılık, Başarılı Bir Kurum Kültürünü  

� Başarılı Bir Kurum Kültürü, Çalışan Tatminini  

� Çalışan Tatmini, Daha Yüksek Seviyede Müşteri Memnuniyetini  

� Daha Yüksek Müşteri Memnuniyeti İse Paydaşların Gelir Düzeyini Artırır. 

DEĞERLER NEDİR ve NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR? 
Değerler, en basit ifade şekli ile insanların karar verirken bağlı kaldıkları ilkeler setidir. Bireyler 

benimsedikleri değerleri davranışları ile kurumlar da değerlerini kültürleri ile dışa vururlar. Araştırmalar 

göstermektedir ki şirketlerin finansal başarısı ile kurum-çalışan değerlerinin uyuşması arasında güçlü poz-

itif bir ilişki vardır. Bu noktadan hareketle “Kim Olduğunuz?” ve “Varoluş Gerekçeniz?” ürün ve servis 

kaliteniz kadar önemli bir hal almaktadır. 

John P. K otter ve James L. Heskett “Kurum K ültürü ve Performansı (Corporate Culture and 

Performance)” adlı eserlerinde uyum yeteneği güçlü ve paylaşılan değerler üzerine bina edilmiş 

kurum kültürüne sahip işletmelerin diğer işletmelere kıyasla gözle görülür bir şekilde başarılı 

olduklarını vurgulamışlardır. Bu sonuca ise onbir yıl süren bir araştırma neticesinde varmışlarıdır. 

Yapılan bu araştırmada, uyum yeteneği yüksek ve değer odaklı işletmelerin diğerlerine kıyasla bu 

onbir yıllık süre zarfında 4 kat daha fazla büyüdükleri tespit edilmiştir. Ayrıca Kotter ve Heskett, bu 

işletmelerin diğerlerine kıyasla 7 kat fazla istihdam yarattıklarını, borsadaki hisse fiyatlarının ise 12 

kat daha hızlı arttığını ortaya koymuşlardır. 

KURUM KÜLTÜRÜ İLE DEĞERLERİN ÖLÇÜLMESİ 
Geleneksek bakış açısı ile “Kültür” ve “Değer” gibi soyut unsurların ölçülmesi zordur ve bu nedenle bu 

unsurlar yöneticilerin kurumun performansını değerlendirmede kullandıkları kriterler arasında yer 

almazlar. Program bu geleneksel yaklaşımı yıkmaktadır. 1997 yılında  Kültürel Ölçüm Araçları bireysel ve 

kurumsal değerlerin haritalanmasına yönelik bir değerlendirme seti olarak geliştirilmiştir. Program değer-

lendirmesi sonucunda organizasyonun kültürü hakkında detaylı bir teşhis raporu ve sürekli iyileşme için 

bir yol haritası sunulmaktadır. Program “Yedi Bilinç 



Düzeyi” modeline dayanmaktadır. Program, çalışanların bireysel değerleri ile kuruluşun çalışanlar tarafından 

algılanan değerleri ve kuruluşun çalışanlar tarafından sahip olması arzulanan değerlerini ele alan bilimsel 

bir sonuca ulaşmaktadır. 

PROGRAM’IN KULLANIM ALANLARI ve YERLERİ 
Program, organizasyonları değerler (values) boyutu ile ele alarak, onların değer haritalarını ortaya koyan, 

kültürel sermayelerini ölçümleyen ve kültürel dönüşümlerinin uygulama adımlarında yol gösterici rol oynayan 

bir araçtır. Program ayrıca Liderlik Gelişimi ve Kişisel Dönüşüm alanlarında da kullanılmaktadır. Program, 

başta işletmeler olmak üzere, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri için de kullanılabilmektedir. Diğer 

bir ifade ile Program insanların ortak bir amaç için bir araya gelerek hareket ettikleri tüm yapılar için 

uygulanabilmektedir. 

DÜNYADA PROGRAM 
Program 1997’den bu yana 50’in üzerinde ülkede 1000’in üzerinde kuruluşun Değerlerinin Ha-

ritalamasında kullanılmıştır ve 18 ayrı dile çevrilmiştir. Dünya üzerinde 1800’ü aşkın Değişim Yöneticisi 

Program kullanımı için gerekli olan eğitimlerini tamamlamış ve Program ile yönettikleri ya da danışmanlık 

yaptıkları Kültürel Dönüşüm süreçlerine yön vermektedirler. 

PROGRAM DEĞERLENDİRMESİ SONUCUNDA SUNULACAK 
BİLGİLER 

I. Değerler Haritası 

Değerler Haritası, bireysel değerleri, mevcut kurum 

kültürü değerlerini ve arzulanan kurum kültürü değerler-

ini “Yedi Bilinç Düzeyi” modeli temelinde görsel olarak 

sunmaktadır. 

II. Değer Dağılım Diyagramı 

Değer dağılım diyagramı, bireysel değerlere, mevcut kurum 

kültürü değerlerine ve arzulanan kurum kültürü değerlerine 

verilen oyların yüzdesel dağılımını veren ve tüm bu 

değerlerin yüzdesel olarak karşılaştırılmasına imkân veren 

bir diyagramdır.  



III. Pozitif Değer Uyum Haritası 
Sadece pozitif değerler üzerine 

odaklanan bu diyagram ile mevcut ve 

arzulanan kurum kültürü arasındaki 

farklılıklar gözler önüne serilerek, 

kültürel gelişim sürecinde özellikle 

üzerinde durulması gereken alanlar 

belirlenmektedir. 

IV. CTS Diyagramı 

CTS Diyagramı, çalışanlarınızın şu an hangi noktada 

olduklarını, mevcut kurum kültürünü nasıl 

algıladıklarını ve çalışanlarınızın kurumun hangi 

değerlere odaklanması gerektiğini düşündüklerini 

ortaya koyan bir diyagramdır. 

V. Kurumsal İhtiyaç Kartı 
Kurumsal İhtiyaç Kartı, kurumun bizzat 

çalışanları tarafından seçilmiş olan 

değerlerinin işletme bakış açısına 

dönüştüren bir araçtır.  Bu kartta yüksek 

kurumsal performans için gerekli olan altı 

alan ayrılmıştır. Bunlar: finans (karlılık), 

performans, müşteri ilişkileri, gelişim, yeni 

ürün ve hizmetler, kültür, sosyal 

dayanışmadır. 

VI. Teşhis Raporu 
Yukarıda yer verilen tablolar detaylı bir teşhis raporu eşliğinde sunulmaktadır. Bu raporda, kurum 

içerisindeki olumlu değerler ve engelleyici değerler ile birlikte gelişme için odaklanılması gereken alanlar 

açıkça belirtilmektedir. Bu rapor ayrıca çalışanlardan ve kurumun yöneticilerinde toplanan verileri analiz 

etmekte ve kültürel gelişim ve dönüşüm sürecine yönelik olarak detaylı bir yol haritası sunmaktadır. 

Teşhis raporu:  

� Çalışanlar 

� Yöneticiler ve 

� Ekipler için sunulabilmektedir. 


