
KURUM NEDİR?

KURULUŞ, TESİS ANLAMINI 
İFADE EDER.

Belirli düşüncelerin, davranış 
kalıplarının bireyler 
arasındaki ilişkilerin ve 
karşılıklı görevlerin 
oluşturduğu, kökü bir takım 
törelere dayalı toplumsal 
örgütlenmedir.

Devlet-Din-Aile gibi.



KURUM NEDİR? BELİRLİ BİR AMACI 
GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE 
KURULAN ÖZEL VEYA 
KAMU ÖRGÜTÜDÜR.



BAŞARILI KURUMLAR;

• GÜÇLÜ KÜLTÜRE SAHİP OLAN KURUMLARDIR.

Kurum Kültürünün Özellikleri



Güçlü Kültüre Sahip Olan Kurumlarda

• Kurumu başarıya götürecek açık ve seçik bir 
misyona sahiptirler

• Bu misyonu destekleyen ve tüm çalışanların 
paylaştığı değerlere sahiptirler

• Bu değerleri temsil eden ve rol modeli oluşturan 
kahramanlara sahiptirler

• Kurum kültürünü yöneten, yöneticilere sahiptirler.



• KURUM KİMLİĞİ

• Kurumun kendine özgü inanç ve değerlerinin, 
kişiliğinin olmasıdır.

• Bir topluluğun sahip olduğu ve paylaştığı yaşam 
biçimidir.

Kurum Kültürünün Özellikleri



• O Halde Kurum Kültürü Nedir?

Kurum Kültürünün Özellikleri



• Kurumda paylaşılan temel değerlerin ve inançların 
bütünüdür, Kurumun Ruhudur.

• Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum 
ve davranış kalıplarından oluşur.

Kurum Kültürü



• İnsanların;

• Giyim tarzları,

• Birbirlerine ve diğer insanlara hitap tarzları ve davranışları, sloganları, törenleri, öyküleri,

• Telefon konuşmaları,

• Toplantı düzeni, fiziksel ortamları

• Yeni fikir geliştirme,

• Öğrenme ve öğretme,

• Araştırma,

• Yaratıcılık,

• Fedakârlık

konuları Kurum Kültürünün parçalarıdır.

Kurum Kültürünün Özellikleri



• Çalışanlar arasında birlik ve beraberlik sağlar 
motivasyonu ve verimliliği artırır.

• İnsan mutlu olduğu yere daha fazla bağlanır.

• Kişilerin birbirleriyle olan ilişki, iletişim ve etkileşim 
biçimini belirler.

• Çalışanlara organizasyonda aidiyet hissi verir.

• İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır.

• Çalışanlar arasında sinerji yaratır.

Kurum Kültürü Ne Sağlar?



Kurum Kültürü Nedir?

• “Burada işler böyle yürür”

• Her kurumun ayrı bir atmosferi vardır.

• Sadece maaşlara zam yaparak motivasyonu artırıp, 
aidiyeti sağlayamayız.



Çalışan kişi, kurumun aslî ve en 
önemli organıdır.

Kurum Kültürünün Özellikleri



Kurum kültürü

• Kişilerin de marka değeri vardır. Sen çalışırsan marka 
değerin artar.

• Olduğu kadar, (ne kadar para veriyor ki) çok çalışayım.

• Kurum kültürünü benimsemeyen en çok kendine zarar 
veriyor.



Kurum kültürü

• Kalite bir bütündür.

• Güvenlikçiden aşçıya kadar her kişi sizin kalitenizi 
oluşturur.

• Öğretmenin işini kolaylaştıran idare, iyi idaredir.

• Öğretmenliği sadece ders anlatmak olarak 
görmeyen kişi, iyi öğretmendir.

• Kurumda çalışan her birey öğrenmeye ve değişime 
açık olmalıdır.



Kurum Kültürünü Etkileyen 
Faktörler(Türklerde)

Türkiye’de 
Kurum Kültürü 

Nasıldır?



Kurum Kültürünü Etkileyen 
FaktörlerFaktörler (Türklerde)

 Plânlı ve programlı çalışmaktan çok, insanlara odaklıdır,

 Sözel anlaşmalara göre hareket etme alışkanlığı egemendir.

 Plânlar her zaman değişebilir, randevular kolaylıkla iptal edilebilir.

 Durumsal ruh hâllerine göre davranılır. Durumsallık ve sözsüz iletişim 
ağırlıktadır. 

 Ortak değerler ve biz duygusu egemendir.



Kurum Kültürünü Etkileyen 
Faktörler(Türklerde)

 Çalışanlar, kurumun kendilerinden sorumlu olmasını ve 

onları korumasını bekler.

 Çalışan, görüşlerini yöneticiye söylemekten çekinir.

 Otoriter yönetici tarzı tercih edilir.

 Kararlar babacan tavırlı yöneticiler tarafından verilir.



Kurum Kültürünü Etkileyen 
Faktörler(Türklerde)

 İnsanlar ödün vermekten kaçınır, uzlaşma yenilgi olarak görülür.

 Anlaşmaya varmak uzun zaman alır.

 Yöneticiler çatışmayı görmezden gelir, ya da hafifletmeye çalışır.

 Yönetici tarzı talimat ağırlıklıdır. Çalışan yöneticiden kesin yanıtlar bekler.

 ayrıntılı iş tanımlarına ihtiyaç duyar.



Bir yere ait olmak için; 
diğerlerinden 
farklılaşan, kendine özgü 
kültürü ve değerleri olan 

BİR YER olması gerekir.

Tanınma ve takdir, çok 
önemlidir.

Kurum Kültürünü Oluşturma ve Geliştirme



Her şeyde en iyi olmak mümkün değildir.

Ancak, odaklanılacak temel bir hedef Kurumun başkaları 
tarafından algılanmasını da kolaylaştıracaktır.

KURUMUN HAYRANLIK DUYULACAK BİR ÖZELLİK İNŞA 
ETMESİ

(ELDE ETMESİ) GEREKİR.

Kurum Kültürünü Oluşturma ve Geliştirme



Kültürün gelişimi sırasında,

Farklı Olgularla Etkileşim

dolayısıyla pek çok çatışma ve sorun yaşanabilir.

Bazıları kurumu tamamen sahiplenmeye çalışır,

Bazıları sürekli iyileşme süreci içinde eski konumlarını 
koruyamama endişeleri için süreci durdurmak 
isteyebilirler.

Kurum Kültürünü Oluşturma ve Geliştirme



SAĞLIKLI BİR GELİŞMENİN BAŞLANGIÇ NOKTASI

AİDİYET KÜLTÜRÜDÜR.

Kurum Kültürünü Oluşturma ve Geliştirme



Güvenli Davranış Eksikliği :

Sert olmadan kararlı olmak,

Güler yüzlü ve ciddi olmak, karşımızdakini kırmadan 
düşüncelerimizi dile getirmek konusunda eksikliklerimiz 
var.

Ya kavgaya giriyoruz yada çekimser kalıyoruz.

Kurum Kültürünü Oluşturma ve Geliştirme



Geri bildirim almaktan hoşlanmamak : 

Kurumlarda görüşmelerin sağlıklı işlememesine neden 
olunmakta.

Büyük çoğunlukla kontrol odağı dışarıda bir toplumuz :

Problem yaşanan durumların sorumlusunu dışarıda 
aramaya yatkınız.

Kurum Kültürünü Oluşturma ve Geliştirme



Kurumsal İmaj

• Kurumun tarihçesi 
• Kurumun misyon ve 

vizyonu
• Kurumun hedefleri, 

ortak inanç ve 
değerleri

• Şubeler/Genel 
müdürlük

• Reklâm ve tanıtım 
faaliyetleri

• Çalışan kalitesi, 
niteliği, davranışları, 
verdiği mesajlar

• Kurumun 
ürünleri/verdiği 
hizmetler

• Kuruma bağlı 
şirketler ve iştirakler

• Kurumun ortakları

Kurum Kültürünün Özellikleri



Kurumsal İmaj

• Kurumun mal 
varlıkları, tesisleri

• Kullandıkları 
teknoloji

• Kurumun fiziksel dış 
görünümü

• Logosu, broşürleri
• Sosyal/kültürel 
etkinlikler,
sponsorlukları

Kurum Kültürünün Özellikleri



Kurumsal imajı en 
çok yıpratan şey

• Kendi kurumuna inanmayan

çalışanlardır.

• Kendi çalışanına güvenmeyen 
yönetim



Kurumsal Yapıyı En Çok Yıpratan Şey

Dedikodu ve Kulis Yapmak



Vizyon, Misyon

• Misyon, kurumun varoluş nedenini ve amacını 
ortaya koyar, 

• Vizyon ise; geleceğe yönelik hedefler ortaya 
koymamızı ve bu hedeflere yönelik çalışmalar 
yapmamızı gerekli kılar.



Web Sitesinden Aldığım
• Misyon: Örnek birer şahsiyet olabilmeleri amacıyla                 

çocuklarımıza milli ve manevi değerlerin öğretilebilmesi için    
hazırlanmış «Değerler Eğitimi Programı» uygulanır.

• Vizyon: Temel bilgi ve becerilerde tüm kazanımları elde edebilmelerini,

• Çevresine ve olaylara karşı farkındalık geliştirebilmelerini,

• Olgu ve olayları çoklu bakış açısı ile değerlendirebilmelerini,

• Global vizyon kazanmalarını (tüm dünyayı ilgilendiren sorunlar ve 
bunların Türkiye üzerindeki etkileri),

• Problem çözme süreçlerini öğrenme ve uygulayabilmelerini,

• Üretim ve paylaşım becerilerini geliştirebilmeyi,

• En az bir sanat ve spor dalında yeterlik kazanabilmelerini,

• Bireysel ve toplumsal sorumluluğun anlamı gereği okul içinde ve dışında 
sosyal sorumluluk gerektiren etkinliklerinde yer almasını 
hedeflemekteyiz.



BAZI SLOGANLAR SÖYLEYECEĞİM HANGİ KURUM 
OLDUĞUNU BAKALIM KİM BİLECEK?

İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her şey! 
Susuzluğunu dinle!





Ateş seni çağırıyoroo





Uçamayan Kalmasın!





X,Y,Z gibi kuşaklardan bahsediyoruz!

• Acaba X, Y ,Z tipi öğretmen nasıl olur?



X Tipi Öğretmen: Geleneksel 
Öğretmen Modeli

• Öğretmen merkezli anlayış hakim

• Otoriter bir sınıf yönetimi vardır.

• Düz anlatım, soru cevap yöntemini kullanır.

• Öğrenciyi hazıra alıştırır, ezbere yönlendirir.

• Öğrenci boş bir levha gibidir. İstediğin gibi işle…

• Teknolojiye uyumlu değildir. 

• Öğrenmemek için direnç gösterir.



Geleneksel Yöntemin Zayıf Yönleri
• Öğretmen, sınıfta tek otorite olarak görülür.

• Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar ve 
öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları dikkate alınmaz.

• Öğrenciler araştırmaya teşvik edilmez, bilgiye 
ulaşmak için çaba sarf etmez.

• Öğrenci edindiği bilgileri sorgulamaz, nedenini 
araştırmaz. Yaratıcılığı yok edediyor.

• Pasif bir dinleyici olarak derse katılan öğrencinin 
motivasyonunu sağlamak, derse ilgisini çekmek, 
dikkatini uzun süre sağlamak oldukça zordur.

“Öğretmenler yukarıda belirtilen özelliklere sahip bir öğretim uygulamasını neden 
tercih ederler?”



Y Tipi Öğretmen: Gelişimsel                          
Öğretmen Modeli 
• Öğrenci merkezli anlayış hakim.

• Demokratik bir sınıf yönetimi vardır.

• Etkileşimli, işbirliği, araştırma yolu ile ve 
yapılandırmacı öğrenme anlayışına sahip.

• Öğrencinin yaratıcılığını ön plana çıkaran.

• Teknolojiye uyumludur.

• Değişime ve öğrenmeye açık öğretmen modelidir.



Z Tipi Öğretmen: Yeni Nesil 
Öğretmen Modeli
• Alan bilgisi ve öğretmenlik formasyonu zayıf olan.

• Kendini geliştirmek için çaba harcamayan.

• Herhangi bir öğretme yöntemine sahip olmayan.

• Teknolojiye uyumlu ama kullanmak için çaba 
harcamayan.

• Değişime açık ama değişmek ve öğrenmek için çaba 
sarf etmeyen.

• Öğretmenliği sadece derse girip, çıkmak olarak 
algılayan



Öğrenen okul ( Örgüt) kavramı

• Çağına uyum sağlayan, sürekli personelini geliştiren, 
öğrenme olayını yaygın hale getiren yönetim 
bilimindeki bu yaklaşım öğrenen organizasyonlar ya 
da öğrenen örgütler olarak adlandırılır.

• Bu organizasyonda sadece tepe yöneticilerin 
öğreniyor olması ve « hadi benim öğrendiklerimi 
uygulayın» demesi artık yeterli değildir.

• Kurum içinde herkesin sürekli öğreniyor olması ve 
kendi konuları ile ilgili teknolojik, ekonomik 
yenilikleri takip etmesi, öğrenmesi ve bunları 
uygulaması gerekir.



BİLGİ TOPLUMUNA ULAŞABİLMEK İÇİN

• Öğreten Kurum İmajı Yerine         Öğrenen Kurum Olmak

• Eğitimi Belirli Kalıplar            Yaşam Boyu Öğrenme 

Ardından

ÖĞRENEN İNSAN             BİLGİ İNSANI OLMAK GEREKİR.



BİZLER EĞİTİM ÇAVUŞU DEĞİLİZ !

Öğretmeniz



Öğretmenlik nedir?



Sabrı öğrendiğimiz bir meslek mi !

Yoksa



Hayatı Okumak, Rol Model 

Olmak mı? 



Öğretmenlerin pek çoğu derse girmenin dışında 
diğer faaliyetlerin angarya olduğunu düşünür.

• Veli görüşmeleri

• Veli telefonla aramaları

• Öğretmenler kurul toplantıları

• Zümre toplantıları

• Yıllık plan hazırlama

• Ders dışı etüt çalışmaları

• Ders dışı öğrencilerin sorunları ile ilgilenme



Bizce 
Öğretmenlik;

• Öğretmenlik Kök salmaktır.

• Yeşermek ve yeşertmektir.

• Filizlenmek, dal vermek, 
Meyve vermektir,

• Fotosentez yapmaktır.

• Kurusu bile iş yaparken, ağaç 
olmak yaşamak ve 
yaşatmaktır.



Bu 
öğrencileri

sizler
keşfettiniz



Bu 
öğrencileri

sizler
yeşerttiniz!



BİR ÇOCUK, BİR ÖĞRETMEN, BİR KİTAP VE BİR KALEM DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR.
Malala Yousafzai


