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ANZ Bank Kabuğunu Nasıl Kırdı? 
 
 

 
 
 
Dünyanın Đlk 100 Bankasından 
Biri Kültürel Değişimi Rekabet 
Avantajı Đçin Kullanıyor 
 

 
 

 
 

ANZ, bankacılıkta dünya sıralamasında ilk 100’ün içinde olan, 
Avusturalya ve Yeni Zelanda’nın en büyük şirketlerinden biri ve 
başlıca uluslararası bankacılık ve finansal servisler grubudur; 29 
ülkede 30,000 çalışanı vardır.  

 
Arka arkaya birkaç yıl başarısız sonuçlar aldıktan sonra, 1997-
2000 yılları arasında performasını önemli derecede iyileştirdi, 
gelirlerini artırdı, önemli risk problemlerini ortadan kaldırdı ve 
hissedarlarına dağıttığı kar paylarında büyük bir iyileşme 
kaydetti. Tüm bunlar kar etmeyi sağlamıştı, ama banka bir yandan 
şubelerin kapanması, işlem ücretlerindeki artış ve genel olarak 
sektördeki memnuniyetsizlik sebebiyle kaybolan güveni yeniden 
kazanması gerektiğine karar verdi. 2000 yılında yeni CEO John 
McFarlane’nin liderliğinde, üst kademe yöneticileri bu güvenin 
yeniden kazanılmasının, sürdürülebilir başarıya yardım edeceğini 
anladılar. Kültürel değişimin değer odaklı yolculuğundan işe 
başlayarak yeni bir yüz yaratılacaktı.  

 
Güçlü odak noktaları: Đnsanlar ve Değerleri  
 
Kabuğunu Kırma ve Kültürel Değişim bölümünün yöneticisi Siobhan 
McHale “ANZ çok değişik paydaşların süratle değişen 
beklentilerinin olduğu bir dünyada çalışıyor.” diyor ve ekliyor: 
“Küresel ortam değiştikçe, kurumsal kültür daha önemli hale 
geliyor ve bir şirketin değeri çalışanlarının becerileri, 
derinliği, bilgi yönetimi, markası ve itibarı gibi soyut 
varlıkları ile ölçülüyor. Liderlik kadrolarımız biliyorlar ki, 
sürdürülebilir rekabet avantajı ve pazar payını artırmak için, 
insanlara ve değerlere odaklanmış yüksek performanslı bir 
organizasyon olmamız gerekiyor.”    
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Bankacılık Liderine Dönüşmek için Đlk Adımlar  
 
ANZ’nin değişim yolculuğunun 
sloganı ‘Kabuğunu Kır ve 
Değişimi Uygula’ idi.           
 

 
 
  
Yolculuğun ‘Kabuğunu Kır’ bölümü kültürel değişimin içeriden 
dışarıya olan kısmına odaklanmıştı. McHale “Kabuğunu kırma, 
öncelikle insanların kişisel gelişimiyle ilgili, özel 
hayatlarında, iş arkadaşlarıyla ilişkilerinde ve müşterilerle 
ilgili konularda karar almalarına yardımcı, bütüne ait bir 
programdı.” diye açıklıyor. Đlk adım, ANZ çalışanlarının 
belirlediği değerlere göre kararlaştırılan ilkeler oluşturmaktı. 
Bu ilkeler şunlardı: 

• Müşteri her şeyden önce gelir 

• Hisse sahiplerine ek değer yaratmak için gelişelim 

• Birbirimize ilham verelim ve yol gösterelim 

• Toplumun güvenini kazanalım 

• Kabuğumuzu kırmak için girişken ve farklı olalım 
 
McHale’e göre bu beş değer, ANZ’deki herkesin aynı amaç 
doğrultusunda çalışmasını ve ortak başarıya odaklanmanın temelini 
oluşturdu.  
 
  “Toplum için değer yaratırken, işimizi büyütmeyi, çalışanlarımızı 
gözetmeyi, müşterilerimize hizmet etmeyi ve hissedarlarımıza kar 

getirmeyi garantilemek istedik.”  

  

 

Süreç: Ölçümle, Harekete geç ve Kültürü yönet 
 
‘Kabuğunu Kır’ değişimi başlatılırken, Barrett 
Values Centre tarafından yaratılan Kültürel Değişim 
Araçları (CTT-Cultural Transformation Tools) 
kullanıldı. KDA Değerler Anketi, 2000 yılı ve 
sonraki beş yıl boyunca kültürel değişimin gelişim haritasını 
çıkarmak için kullanıldı. Değerler Anketi’nin sonuçları ANZ’nin 
‘nerede olduğu’ndan, ‘nereye gitmek istediği’ne doğru geçiş 
planları yapılmasını sağladı. 
 
Değerler anketine katılanlara, özelleştirilmiş değerler 
listesinden kendilerini yansıtan, onlara göre ANZ’yi şimdi 
yansıtan ve ANZ’de görmek istedikleri 10’ar adet değeri seçmeleri 
istendi. Anket sonuçları ‘sonuç odaklılık’ ve ‘hissedarlara değer 
yaratmak’ gibi birkaç pozitif değerin zaten şimdiki kültürde var 
olduğunu gösterdi. Çalışanlar şimdiki kültürde ‘bürokrasi’, 
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‘hiyerarşi’ ve ‘bireyselcilik anlayışı’ gibi başarıyı sınırlayıcı 
değerlerin varlığını da teşhis ettiler. 
 
Değerler Anketi sonuçlarının tüm organizasyonda paylaşılmasıyla 
yaratılan geniş diyalog, ANZ’ye bu çeşit kültürel sorunların 
üstesinden gelme fırsatı verdi. Bu süreç, seçilen ortak 
değerlerin ne ifade ettiğinin anlaşılmasında yardımcı oldu.  
 
 

Harekete Geç:‘Kır Kabuğunu Seminerleri’ 
 
‘Kır Kabuğunu Seminerleri’ne 2001’in başında başlandı. “Kişisel 
bazda, kendi gelişimlerine odaklanmak ve açık, güvenilir bir 
ortam yaratmak hem çalışanların hem de bankanın kültürüne faydalı 
oldu.” diye açıklıyor McHale.  
 
‘Kabuğunu Kırma Fikir Başlıkları’ adı altında aksiyonlar 
belirlendi. Örnek aksiyonlardan biri ‘Çeşitliliği Güçlendirme’ 
fikir başlığıydı. Bu başlık farklı cinsiyet, yaş, beceri, etnik 
kökeni içeren bir ortam yaratmayı amaçlıyordu. Çocuk bakım 
servisi ve geliştirilmiş ücretli izin gibi programlar bu başlıkta 
yapılan yenilikler arasındaydı.  
 
ANZ, ‘Kabuğunu Kır ve Değişimi Başlat’ yolculuğuna başladığından 
beri 40’ın üzerinde fikir başlığı tamamladı.  

 
 
 
     Bankanın Yeni Yüzü ve Sonuçları 
 

ANZ değerlendirme anketlerine başladığından 
beri, bireysel değerlerin kurumsal değerlerle 
örtüşmesi yolunda kayda değer ilerleme kaydetti. 
Arka arkaya yapılan anketlerin sonuçlarında: 

• Çalışanların %90’ı ANZ değerlerini net bir 
şekilde anladıklarını söylüyorlar (Bu oran 
1999’da %21 idi.)  

• Ankete katılanların %90’ı genişletilmiş hedefler bulunduğunu 
söylüyorlar (Bu oran 2001’de %83 idi.) 

• Personel memnuniyeti %49’dan %85’e yükseldi  

• Çalışanlar, şirket genelinde, 1 numaralı değer olarak ‘müşteri 
odaklılığı’, 2 numaralı değer olarak ‘topluma hizmet’i seçtiler 

  
Kültürel değişim birçok başarıyı da beraberinde getirdi: 

• ANZ Avusturalya’nın her türlü yüksek performans 
göstergelerinin ya üzerinde ya da aynı seviyede başarılı 

•  Hisse fiyatı 1998’de 9.02 dolardan, Mayıs 2005’de 21.70 
dolara çıktı 

•  ANZ’nin 1998’den beri yıllık ortalama konsolide büyüme oranı 
%54 
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• 2004’de 10,000’in üzerinde yüksek lisans öğrencisinin 
başvurduğu 250 şirket arasında, gençlerin çalışmak için en çok 
tercih ettiği şirket oldu 

 
Kültürel değişimin başından sonuna ANZ’nin en büyük 
başarılarından birisi, rekabetin büyük olduğu bir sektörde, saygı 
uyandıran bir farklılaştırıcı unsura sahip olmasıydı. 2004’de  
 
Avusturalya “Bankacılık ve Finans Dergisi” tarafından 
Avusturalya’nın En Đyi Bankası ödülüne layık görüldü. 
 
Değişim yolculuğu devam ederken ANZ için bir adım sonrası, odağı 
personel memnuniyetinden çalışanların bağlılığına, büyümesine ve 
onlara yatırıma; banka içinde mentörlük ve koçluk kültürünün 
gelişmesine doğru yönlendirmek.  
 
McHale, KDA’nın sürecin tamamlayıcı, gerekli bir parçası olduğunu 
söylüyor. “Anketleri gelişmeleri takip etmek için kullanacağız. 
Bu bize değerlerde bir değişiklik olup olmadığı, gelişmeleri 
gözlemlemeyi ve neyin başarılı olduğu, neyin olmadığı, neleri 
yapmayı bırakmamız, neleri baştan yapmamız ve hangi yenilikleri 
ilave etmemiz gerektiği konularında yardımcı olacak. En önemlisi, 
lider kadroların tam desteği ve katılımı olmasaydı bu cesur 
girişim işe yaramayacaktı.”    
 
Kültürel değişimdeki öncü çalışmalarından dolayı, şimdi dünyanın 
her tarafından organizasyonlar ANZ ve McHale ile temasa geçerek 
buna benzer bir yolculuk ve daha önemlisi benzer sonuçlar elde 
etmek için neler yapabileceklerini soruyorlar. 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

ANZ Stadı, Sidney Olimpik 
Parkı 


