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Kültür, bir toplumun davranışlarını şekillerinden, her 

topluma ayrı bir çevre olma özelliğini kazandıran ve her 

topluma kendi şeklini veren kural ve sorumlulukların 

oluşturduğu bir bütündür.



Ünlü Hollandalı yazar ve akademisyen Geert Hofstede,

kültürü, zihin yazılımı olarak tanımlamaktadır. Yani kültür,

düşünme, eyleme geçme, kendimizi ve başkalarını

algılama tarzımızı işleten sosyal programlamadır.

Bu durumda, kültür genlerle taşınarak doğuştan elde

edilen bir şey değildir. Amerikalıları bireycil Almanları

çalışkan yapan bir gen bulunamamıştır. Bunlar

öğrenilmiş davranışlardır ve zaman içerisinde elde

edilirler ve değişebilirler.



Kültür, bireyin kendine ve başkalarına yönelik eylemlerini, 

duygularını ve bakış açılarını belirleyen toplum ve 

bireylerin paylaştığı bir dizi, ana değerler, inançlar, 

standartlar, bilgiler, ahlaki değerler, kanunlar ve 

davranışlardır. 

Yani, bir toplumun otoriteye, ahlaka ve etiğe bakışı 

eninde sonunda bir bireyin iş yapışında, bir sözleşmeyi 

müzakere edişinde ya da potansiyel bir işbirliğini pazarlık 

edişinde kendini açıkça gösterir.



Kültürün Özellikleri

Öğrenilir

Toplumsaldır, Paylaşılır

Değişebilir

Uyarlanabilir

Kuşaktan kuşağa aktarılır

Sınırlayıcıdır

Simgeleyicidir

Bütünleyen unsurlardan oluşur

İhtiyaçları Karşılayıcı ve Tatmin Sağlayıcıdır



 Kültür doğru ya da yanlış değildir

 Kültür kalıtımsal değildir.

 Kültür bireylerle ilgili değildir. Kültür bütün bir toplum ile 

ilgilidir. 



KÜLTÜRÜN KATMANLARI VE 

UNSURLARI



TEMEL 
VARSAYIMLAR

NORMLAR VE 
DEĞERLER

ESERLER VE 
ÜRÜNLER

Kültür Katmanları



• Teknoloji

• Ekonomi

Maddi Kültür 
Unsurları

• Dil

• Din

• İnançlar ve tutumlar

• Eğitim

• Gelenek ve 
görenekler

• Ahlak kuralları

• Değerler ve kurallar

• Sosyal örgütler

• Politik hayat

• Estetik ve sanat

• Mizah

Manevi kültür 
unsurları



KÜLTÜRÜN İŞ YAŞAMINA ETKİLERİ



Kültür, karar verme mekanizmasından yönetim tarzına 

kadar en temel kişisel biçimleri ve iş etkileşimlerini 

etkiler. 

Ulusal kültür, sıra ile şirketlerin iç yapısını, pazarlama 

davranışını ve yabancı paydaşlara ve sözleşmelere 

yönelik bakış açısını etkileyerek şirket kültürünü

belirler.



KÜLTÜRÜN SATINALMA KARARLARINA 

ETKİLERİ KONUSUNDAKİ BİR KAÇ 

ÇOK BİLİNEN ÖRNEK



Bireyler, evrensel ihtiyaçlarını giderirken ulusal 

kültürlerinden kaynaklanan farklı çözümlere yönelirler. 

Örneğin barınma gereksinimini ABD’de farklı, Japonya’da 

farklı giderirler



Bireyler, satınalmalarını kültürel motiflere göre yaparlar. 

Örneğin, bizlerin savaş psikolojisi ile stok alımı yapmamız 

gibi. Pandemi döneminde bazı ülkelerde tuvalet kağıdına 

hücum, bazı ülkelerde un ve makarnaya hücum!



Satınalma motiflerine göre ürün konumlandırmasında 

ambalaj seçimi de o kültüre özgü olmalıdır; büyüklük, 

hacim, ambalaj rengi vb.

Deterjan ambalajı örneği.



GM ve Nova’nın Hispanic anlamı!

“hareket etmez (gitmez)”



Cola’nın üçlü reklamı. Arap

ülkelerinde sağdan sola okununca…



ULUSLARIN KÜLTÜRÜ VE İŞ 

YAŞAMINA ETKİLERİ KONUSUNDA 

YAPILMIŞ ÖNEMLİ ARAŞTIRMALAR



Geert Hofstede ve Kültürün 4 Boyutu

 Bireycilik/Toplumculuk

 Güç mesafesi

 Belirsizlikten kaçınma

 Dişillik/Erkeksilik



Bireycilik/Toplumculuk

Toplumcu uluslar, gelenek ve göreneklere değer verir ve 

dış yaptırımlarla (ayıplama, ihraç vb.) bireyin davranışını 

kontrol eder. 

Karar verme süreci uzun uygulama daha çabuk olacaktır.

Bireyci uluslarda ise kontrol, suçluluk duygusuna dayanır. 

Karar verme çabuk olur ama uygulamada dirençle 

karşılaşılabilir.



Güç Mesafesi

Bir toplumda bireylerin, yetkiyi sahip olma ve 

kullanabilmesi ve buna bağlı olarak da karar verme 

sürecindeki rolleri güç mesafesini oluşturur.

Güç mesafesi düşük toplumlarda bireyler, karar alma 

sürecinde rol almak ister ve katılmadıkları süreci 

sorgularlar.

Güç mesafesi yüksek toplumlarda bireyler karar alma 

sürecinde rol beklemezler.  Yönlendirilmeye ve disipline 

ihtiyaç duyarlar.



Belirsizlikten Kaçınma

Belirsizlikten kaçınmaya karşı önlem almayan toplumlar 

genel olarak güvenlikten çok başarıya değer verirler, 

daha düzensiz, serbest yönetim tarzı benimserler.

Belirsizlikten kaçınmaya karşı sürekli önlem alan 

toplumlar, daha zorlu işlem süreçlerine gereksinim duyar, 

başarı yerine kalıcılık önemlidir.



Dişillik/Erillik

Eril toplumlar başarı odaklı, saldırgan ve otoriterdir. 

Dişil toplumlar kişilerarası ilişkilere önem verir, yaşam 

kalitesini maddi çıkarların önünde görürler.



Edward T. Hall ve Bağlam/Zaman Konusu

 Düşük ve yüksek bağlamlı kültürler

 Monokronik ve polikronik kültürler



Düşük ve Yüksek Bağlamlı Kültürler

Düşük bağlamlı kültürler, iletişimlerinde, bir olayı 

özetlemek için ortaya yığınla ayrıntı koyarak kendilerini 

net ifade ederler. 

Söyleyen kişiden çok söylenilen şey önemlidir.

Yüksek bağlamlı kültürde ise söyleyen kişi önemlidir ve 

iletişim net değildir. Jest ve mimikler  mesajın parçasıdır.



Monokronik ve Polikronik Kültürler

Monokronik toplumlar zamanı, yaşamı düzenlemek, 

öncelikleri oluşturmak, yapılacak işleri birer birer yapmak 

için kullanırlar.

Polikronik toplumlar zamanın dairesel olduğuna inanırlar 

ve aynı anda birden çok iş yapabilirler.



ULUSLARARASI KÜLTÜREL GRUPLAMA 

ÇALIŞMALARI



Gesteland, 40 ülkeyi görüşmecilerin profilleri 

açısından sekiz gruba ayırmıştır. 

Grup A: Hindistan, Banglades, Vietnam, Tayvan, 

Malezya, Endonezya ve Filpinler’den olusmaktadır. Bu 

ülkelerin görüsmecilerinin ortak özellikleri: İliskisel, 

dikkatli, formal, polikronik (çok zamanlı) ve ağzı sıkı-vakur 

olmalarıdır.



Grup B: Japonya, Çin, Kore ve Singapur’dan 

oluşmaktadır. Bu ülkelerin görüşmecilerinin ortak 

özellikleri: İlişkisel, dikkatli, formal, monokronik (tek 

zamanlı) ve ağzı sıkı-vakur olmalarıdır.

Grup C: Arabistan, Mısır, Türkiye, Yunanistan, Brezilya 

ve Meksika’dan oluşmaktadır. Bu ülkelerin 

görüşmecilerinin ortak özellikleri: İlişkisel, dikkatli, formal, 

polikronik ve etkileyici, canlı olmalarıdır.



Grup D: Rusya, Polonya, Romanya ve Slovakya’dan 

oluşmaktadır. Bu ülkelerin

görüşmecilerinin ortak özellikleri: İlişkisel, dikkatli, formal, 

polikroniklerdir.

Grup E: Fransa, Belçika, İtalya , İspanya ve 

Macaristan’dan oluşmaktadır. Bu ülkelerin 

görüşmecilerinin ortak özellikleri: Ilımlı, dikkatli, formal, 

monokronik ancak değişken ve etkileyici-canlı 

olmalarıdır.



Grup F: Baltık Devletlerinden oluşmaktadır. Bu ülkelerin 

görüşmecilerinin ortak özellikleri: Ilımlı, dikkatli, formal, 

monokronik ancak değişken ve ağzı sıkı-vakur 

olmalarıdır.

Grup G: İngiltere, İrlanda, Danimarka, Norveç, İsveç, 

Finlandiya, Hollanda, Çek ve Slovakya’dan oluşmaktadır. 

Bu ülkelerin görüşmecilerinin ortak özellikleri: İlgili, 

dikkatli, formal, monokronik ve ağzı sıkı-vakur 

olmalarıdır.



Grup H: Avustralya, Kanada ve Amerika’dan 

oluşmaktadır. Bu ülkelerin görüşmecilerinin ortak 

özellikleri ise: İlgili, dikkatli, informal, monokroniktirler.



Ronen-Schenkar 

Ülke 

Gruplaması



BİRKAÇ SORUYLA KÜLTÜRLER 

VE İŞ DÜNYALARINA 

ETKİLERİNE BAKALIM…



Şirketler ve çalışanlarının ilişkisi için;

A) Şirketler, fonksiyon ve görevlerin etkin biçimde 

yerine getirilmesi için oluşturulmuş sistemlerdir. 

Çalışanlar ise, bu fonksiyonları makine ve ekipmanlar 

yardımıyla yerine getirmek üzere işe alınır ve 

görevlerini yerine getirdikleri için ücret ödenir.

B) Şirketler, birlikte çalışan insan gruplarıdır. Onların 

kendi aralarında ve örgütle sosyal ilişkileri vardır ve 

fonksiyonlar bu ilişkilere dayalı olarak yerine getirilen 

görevlerden oluşur.



A diyenler; Polonya, Türkiye, Rusya, Çin, Endonezya

B diyenler; Danimarka, Fransa, Japonya, Meksika, 

Güney Afrika

Her iki görüşte doğrudur diyenler; İspanya, İtalya, 

İngiltere, İsviçre, A.B.D. 



Şirketiniz yönetim kurulunun gizli bir toplantısından 

çıktınız. Akşam, bu toplantıda alınan karar gereği finansal 

olarak iflas etmesi olası ve ancak bu gizli karar 

açıklanmadan kendini sektör dışına atarak kurtulabilecek 

olan kız arkadaşınızın evinde yemeğe davetlisiniz. Sizce, 

nasıl davranmalısınız?



Söylerim diyenler; Rusya, Mısır, Bulgaristan, 

Venezuela

Söylenmez diyenler; Japonya, Kanada, A.B.D.,

Finlandiya, Norveç, Danimarka.



Kişilerin aşağıdaki gibi iki türlü iş düşüncesi vardır;

A) Çalışma bireyseldir ve yalnız yapılmalıdır. Böylece 

herkes kendinin patronu olur. Herkesin kendi işiyle ilgili 

kendisi karar almalı ve işini bireysel amaçlarına göre 

yönetmelidir. Herkes başkalarının ne düşündüğünü 

umursamadan kendini düşünmelidir. 

B) İş hayatı, herkesin birlikte olduğu ve grup olarak 

birlikte yapılan işlerden oluşur. Karar alma konusunda 

herkesin bir diyesi vardır ve herkes birbiriyle dayanışma 

içindedir. 



A diyenler; (Bireyselciler) Rusya, İsveç, Polonya, 

A.B.D., İsviçre, Arjantin. 

B diyenler; (Kolektivistler) Pakistan, Fransa, İtalya, 

İspanya, Japonya.



ÖNEMLİ KÜLTÜREL KLİŞELER



Genellikle katı, 
mizahtan uzak, düzen 

ve resmiyet saplantılı, iş 
ilişkilerinde fazlasıyla 
ciddi ve ayrıntıcıdırlar

Düşük bağlamlı kültür, 
söylenenler önemli, 

monokronik, 
belirsizlikten kaçınma 

yüksektir

KLİŞELER ULUSAL KÜLTÜREL ÖZELLİKLER

ALMANLAR



Arsız, maddiyatçı, 
zaman ve bitim süreleri 
konusunda saplantıları 

olan kovboy kültürü. 
Suç ve şiddetle başı 
belada bir toplum.

Bireyselci, monokronik 
ve belirsizlikten 

kaçınma düzeyi çok 
düşük, eril bir toplum

KLİŞELER ULUSAL KÜLTÜREL ÖZELLİKLER

AMERİKALILAR



Sessiz, utangaç, ketum, 
gruplar halinde 

müzakere eden kişiler

Toplulukçu, yüksek 
bağlamlı, güç mesafesi 
yüksek, belirsizlikten 

kaçınma yüksektir.

KLİŞELER ULUSAL KÜLTÜREL ÖZELLİKLER

JAPONLAR



Romantik, iyi yiyecekler 
yiyen, sanat düşkünü, 

işten çok sanat ve 
politikayla ilgilenen 

kişiler.

Dişil, yüksek bağlamlı, 
toplulukçu ve 
belirsizlikten 

kaçınmanın vasat 
olduğu bir toplum.

KLİŞELER ULUSAL KÜLTÜREL ÖZELLİKLER

FRANSIZLAR



Kolay heyecanlanan, 
romantik, fiziksel 

teması seven, 
duygularını yansıtan 

kişilerdir.

Polikroniktirler, yüksek 
bağlamlı, 

toplulukçuluğa yakın, 
belirsizlikten kaçınmada 

vasat bir toplum.

KLİŞELER ULUSAL KÜLTÜREL ÖZELLİKLER

İTALYANLAR



Kibirli, resmi ve asalet 
düşkünüdürler.

Düşük bağlamlı, 
belirsizlikten kaçınma 

düzeyi düşük, 
monokronik, ilişkisel bir 

toplumdur.

KLİŞELER ULUSAL KÜLTÜREL ÖZELLİKLER

İNGİLİZLER



Gruplar halinde gezen, 
sessiz, ihtiyatlı, kolay 

öfkelenmeyen kişilerdir.

Toplulukçu, yüksek 
bağlamlı ve 

polikroniktirler.

KLİŞELER ULUSAL KÜLTÜREL ÖZELLİKLER

ÇİNLİLER



Sessiz, düşünceli, 
uysal, güce, paraya ve 

hiyerarşiye saygılıdırlar.

Güç mesafesinde uzak, 
eril, toplulukçu ve ilişki 

esaslı bir toplum.

KLİŞELER ULUSAL KÜLTÜREL ÖZELLİKLER

SUUDİ ARABİSTANLILAR



Ketum, serinkanlı, 
güvensiz, alçak gönüllü 

ve zekidirler.

Dişil, yüksek bağlamlı, 
polikronik belirsizlikten 
kaçınma düzeyi yüksek 

ve ilişki esaslı bir 
toplumdur.

KLİŞELER ULUSAL KÜLTÜREL ÖZELLİKLER

HİNTLİLER



Gürültücü, şamatacı, 
maddiyatçı, kaba ve 

terbiyesizdirler.

Güç mesafesi kısa, 
belirsizlikten kaçınma 
düzeyi çok düşük ve 

monokroniktirler.

KLİŞELER ULUSAL KÜLTÜREL ÖZELLİKLER

AVUSTRALYA



Kaotik, düşük tempolu, 
iş dünyasındansa elit 

kişilerdir. 

Polikronik, yüksek 
bağlamlı, güç mesafesi 

düşük ve bireyci bir 
toplum.

KLİŞELER ULUSAL KÜLTÜREL ÖZELLİKLER

ARJANTİNLİLER

Charles Mitchell, Kültürel bilinç ve uluslar arası iş hayatı



KÜLTÜREL FARKLILIKLARI 

YÖNETEBİLMEK



Kültürler arası görüşmelerde başarıya giden 

yolda kullanılması gereken on ana kural 

vardır:



FARKLILIĞI BAŞTAN KABUL EDİN…
Algıları, motivasyonu, inançları ve görünümüyle yabancı 

kişinin sizden farklı olduğunu kabul ediniz. Diğer tarafın 

kültürünü tanımlayın, anlayın, kabul edin ve ona saygı 

duyun ve iki ayrı ve farklı kültürel boyutta iletişim 

kurmaya ve çalışmaya hazır olun.



TARAFSIZ OLUN…
Farklı olmak üstün yada aşağı olmayı göstermez. Karşı 

tarafın kültürel değerlerini onların sizinkini yargılamasına 

izin vereceğinizden fazla yargılamayın. Kendi kişisel 

değer sisteminizin bir parçası olarak onların değerlerini 

benimsemeniz gerekmeyebilir; bütün gerekli olan şey 

onların kültürlerini kabul edip ona saygı duymanızdır.



DUYARLI OLUN…
Sizi rahatsız etse duygusal strese neden olsa bile onların 

tutumunu anlamaya ve tavrınızın onlar üzerinde ne gibi 

bir etki yapacağını

anlamaya çalışın. Her iki taraf için de yararlı bir 

anlaşmayla ve iki kültürün, iki şirketin arasında uzun 

süreli sağlıklı bir ilişkinin başlangıcıyla geri dönmek 

istiyorsanız bu gereklidir.



EMPATİ GÖSTERİN…
Bir süreliğine kendinizi onların yerine koymayı deneyin. 

Empati göstermek demek sadece karşınızdakinin duygu 

ve düşüncelerini anlamak değildir. Süreci tamamlayın ve 

kendisini anladığınızı karşı tarafa bildirin. Bu aynı 

zamanda sizin iş görüşmenizin başarılı olmasını da 

sağlayacaktır.



ESNEK OLUN…
Ne tüm Avrupalılar, ne tüm Afrikalılar ve ne de tüm 

Asyalılar aynıdır. Bırakın kıtaları, ülkeler arasında hatta 

ülkelerin bölgeleri arasında bile büyük farklılık vardır. 

Kendi ülkenizden pay biçin. İstanbul’da iş yapmak ile 

Gaziantep te iş yapmak nasıl farklı iş kültürlerine göre 

farklılık gösterirse uluslararasında da aynısının olacağını 

unutmayın.



YERLİLEŞMEYİN…
Onlardan biri olmaya çalışmak sizi gülünç duruma 

düşürebilir. Özellikle pek bilmediğiniz bir yerel kültür hele 

de bilmediğiniz bir yerel dille karşılaştığınız ortamlarda 

onları taklit etmeye çalışmak sizin ciddiyetinizi bozacak 

ve iş görüşmelerindeki başarınızı doğrudan 

etkileyecektir.



YEREL GELENEKLERE SAYGI GÖSTERİN…
Yerel geleneklerle ilgili şakalar yapmak ya da 

küçümsemek tepki çekecektir. Size çok ters gelebilecek 

bir çok geleneğe sahip uluslarla karşılaşabilirsiniz.  Bu 

gelenekler size çok komik de gelebilir. Ancak unutmayın 

ki geleneklerin oluşumu için uluslar nesiller boyu kültürel 

aktarımda bulunmuşlardır ve onlar için çok değerlidir. Bu 

şakaya gelmez, hele de hiç küçümsenemez.



SÖZSÜZ İLETİŞİME DİKKAT EDİN…
Unutmayın sizin söyledikleriniz “karşınızdakinin anladığı” 

kadardır. Özellikle yüksek bağlamlı kültürlerde iletişimde 

beden dilini anlamaya çalışın. Siz ise kendi 

kültürünüzdeki beden dilini kullanmadan önce bir kez 

daha düşünün. Bu dilin hareketlerinin yerel kültürde farklı 

olabileceğini unutmayın.



GÜVEN DUYGUSU YARATMAYA ÇALIŞIN…
Kültürel çatışmalar, güven duygusunun yaratılmasında 

gecikmeye yol açar, sabırlı olun. Bir iş ilişkisi güven 

ortamı doğmadan başlatılamaz. Bu nedenle ilk üzerinde 

durmanız gereken konu karşılıklı güven ortamı 

yaratmaya çalışmaktır. Farklı kültürler bir araya 

geldiğinde güven farklı süreçlerle oluşabilir.



SOSYAL FAALİYETLERE KATILIN…
Bir gece operaya gitmeyi, birlikte akşam yemeği yemeyi, 

bir spor karşılaşmasını birlikte izlemeyi beceremeyecek 

kadar bencil olmamaya özen gösterin. 

Yararını göreceksiniz.



Teşekkür Ederiz 

Ceyhun YEŞİLŞERİT

Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü

c.yesilserit@rdbe.com.tr

www.hareketegec.com
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