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“KURUM KÜLTÜRÜ”



NEDEN?
Strateji neden uygulanmıyor?

Hedeflere neden ulaşılmıyor?

Değişim neden gerçekleştirilemiyor?

Kurumsal performans neden artmıyor? 

Misyon ve vizyon neden benimsenmiyor?



- Kültür, insanın yaşama biçimidir, iletişim biçimidir,
sorunları çözme şeklidir, hayata bakışıdır, teknik,
ekonomik, hukuki, bilimsel, siyasal, ahlaki, estetik tüm
değerleri ve oluşturduğu her şeydir.

- İnsanın nasıl düşündüğü, ne hissettiği, kendisini ve
çevresini nasıl algıladığı, değerleri ve davranışları ile
ilgilidir.

Kültür;



‘Kurum kültürünü tanımlayamam ancak onu 
gördüğüm zaman tanırım’



- Kurum kültürü, bir kurumun üyeleri tarafından
paylaşılan değerler bütünüdür.

- Bu değerler, sürekli ve semboller aracılığı ile iletilir.

- ‘İşler burada böyle yürür’ biçiminde ifade edilen
yargılardır.

Kurum Kültürü;



- Kurum kültürü, iş yapma şekli veya alışılagelmiş
davranış kalıpları ve

- iş yapma şeklinin veya davranış kalıplarının altında
yatan felsefe ve varsayımlardır.

Kurum Kültürü;



- Kurum üyelerini kaynaştırmak, kurum üyeleri arasında
ortak bir kimlik geliştirmek, birlikte verimli çalışmayı
öğretmek

- Örgütün dış çevreye uyum sağlamasına yardım etmek,
dış çevreyle nasıl bir ilişki kurulacağını belirlemek.

Kurum Kültürünün İşlevleri;



FİZİKSEL
DAVRANIŞSAL
SÖZEL



FİZİKSEL
Logo
Binalar
Dekorasyon
Giyim
Kurum Şeması



- Kurum kimliğini vurgulayan unsurlardır.

- Üyelerine kurumun bir parçası olduğu duygusunu verir.

- Kimin/neyin önemli olduğunu, beklenen davranış
tarzını aktarır.

Semboller;



Logo;

• Toros Üniversitesi'nin
logosunun anlamı?

TOROS 
ÜNİVERSİTESİ



DAVRANIŞSAL
Törenler 
Seremoniler
Kutlamalar
İletişim şekli
Takım ruhu
Sosyal etkinlikler
Ödüllendirme…



- Seremoniler, özel bir olay için bir araya gelen, bir grup
için yapılan planlanmış faaliyetlerdir.

- Belli bir mesajı iletmek veya özel bir amacı
gerçekleştirmek için yapılır.

- Bu özel olay sırasında kurum çalışanları, kurumsal
kültürün bir parçası olan kahramanlara, mitlere ve
sembollere ait kutlamalar yapar.

Törenler, Seremoniler, Kutlamalar;



- Törenler, gelenek haline gelmiş seremonilerdir.

- Sosyalleşme

- İstikrarı sağlama

- Belirsizliği ve endişeyi azaltma

- Dış çevreye mesaj verme

Törenler, Seremoniler, Kutlamalar;



- Statü töreni

- Teşvik törenleri

- Yenileme törenleri

- Bütünleşme törenleri

- Çatışmayı azaltıcı törenler

- Derece indirme törenleri

Törenler, Seremoniler, Kutlamalar;



Törenler, Seremoniler, Kutlamalar



Kutlamalar;



İletişim Şekli;

İLETİŞİM

Dürüstlük

Açıklık

Sadelik

Karşılıklılık

D
A
S
K



Takım Ruhu;

• Takımda hiç kimse , diğeri
olmadan kazanamaz. 

• Takım ruhu içinde çalışan
bireyler daha az stres yaşar. 

../Motivasyon&Etkileme/Ekip ruhu nedir-Animasyon.flv
../Motivasyon&Etkileme/Ekip ruhu nedir-Animasyon.flv




Sosyal Etkinlikler;



Ödüllendirme;

‘Bana sunulan takdiri layık olarak
yaşamak istiyorum. 

Masamda oturup takdirimle ilgili
anılara bakamam ve onunla
ilişkili ideallere ve beklentilere
ulaşmak için daha fazla
çalışmadan duramam.

Tutarlı bir şekilde elimden gelen
iş etiğini sergilemeye, doğru
şeyleri yapmaya ve sınırları
aşmaya iteklenmiş
hissediyorum…’ Maria Grimaldi



- İşinde moralinin yüksek olduğunu bildirenlerin %94,4’ü
yöneticilerinin takdir konusunda etkili olduğunu
belirtiyor.

- İşini bırakanların %79’u işi terk etmelerinin en önemli
nedeni olarak, yaptıkları işin takdir edilmemesini
gösteriyor.

- Çalışanlarını etkili bir şekilde takdir eden şirketler, en
kötü takdir edenlerden 3 kat fazla kar elde ediyor.

Ödüllendirme;



- Yöneticim ulaşmam için önüme ölçülü hedefler
koyuyor

- Sorularıma cevap alma konusunda yöneticime
güvenebilirim

- Yöneticim bana saygılı davranır

- Yöneticim bütün çalışanlara karşı adildir

- Yöneticim bölümdeki herkesi kendi işlerinde
sorumlu tutar

Ödüllendirme;

……..
0,70

……..
0,74

0,73

0,76

……..
0,69



SÖZEL
Dil
Hitap
Slogan
Hikayeler
Kahramanlar…



- Kurumların da kendine özgü bir dili vardır.

- Çalışanlar bu dili öğrenerek, kültürü kabul ettiğini
gösterir.

- Kültürün korunmasına yardımcı olur.

Dil;



- Kurum üyelerini duygulandırır, heyecanlandırır,
enerjisini ortaya çıkarır ve harekete geçirir…

Slogan;

EĞİTİMİN ÖTESİNDE YAŞAMIN İÇİNDE



- Geçmişte yaşanmış gerçek olaylara dayanır, yeri ve
zamanı geldiğinde tekrarlanır, üyeler tarafından
benimsenir ve paylaşılır.

- Kurumun temel değerlerini, etik ilkelerini, yeteneğini,
güçlü yönlerini, geçmişten gelen mirasını, başarılarını
ve geleceğe dönük umudunu kurgusal bir şekilde
anlatır.

- Geçmiş ve bugün arasında köprü kurar.

Hikaye ve Efsaneler;



- Patron hikâyeleri;

- Kovulma hikâyeleri;

- Bir yere taşınan çalışanlarla kurumun nasıl ilgilendiğine
ilişkin hikâyeler;

- Düşük seviyedeki çalışanların yükselip yükselmeyeceğine
ilişkin hikâyeler;

- Kriz anlarında şirketin nasıl davrandığına ilişkin hikâyeler;

- Kurallar ihlal edildiğinde nelerle karşılaşılacağına ilişkin
hikâyeler.

Hikaye ve Efsaneler;



- Örgüt kültürünün gerektirdiği rolü layıkıyla yerine
getiren, model oluşturan kişilerdir.

- Örgüt üyeleri için davaya inanmışlığın canlı sembolüdür

- Kurumun değerlerini ve inançlarını kendi kişiliğinde
yansıtır

Kahramanlar ve Liderler;



Kahramanlar ve Liderler;



NORMLAR
DEĞERLER
İNANÇLAR
VARSAYIMLAR
ZİHNİYET



- Normlar genellikle değerlerin yansımasıdır.

- Normlar, kurumun kültürel değerlerine uygun olarak
kurum tarafından geliştirilmiş ve çalışanlar tarafından
benimsenmiş davranış kuralları ve ölçütleridir.

Normlar;



- Değerler; neyin iyi neyin kötü, neyin onaylandığını
neyin onaylanmadığını belirtir. Kurumun ideallerini ve
standartlarını oluşturur.

Değerler;

Akademik mükemmeliyet

Kapsayıcılık, çeşitlilik, dürüstlük, açıklık

Etkin yönetim



- Kurumda neye inanılacağını, neye inanılmayacağını
belirten değerlerdir.

İnançlar;



- Tartışmaya açık değildir, sorgulamadan kabul edilir.

- Varsayımlar, öylesine güçlü bir şekilde benimsenmiştir
ki, kurum çalışanlarının bunları ihlâl etme olasılığı bile
düşünülemez.

- Varsayımların diğer bir özelliği de genellikle bilinçsiz
olmasıdır. Kurum üyeleri kendi varsayımlarının farkında
olmayabilir, onları tartışmak ya da değiştirmek
konusunda çekimser kalabilir.

Varsayımlar;



- Kurumdaki insan ilişkilerinde güç ve sevginin
paylaşımında doğru olarak kabul edilen yol hangisidir?

- Kişilerarası ilişkilerde bireyci/birey merkezli,
toplumcu/grup merkezli ve hiyerarşik nitelikte
ilişkilerden hangisi tercih edilmektedir?

- Kurum amaçlarına ulaşmada ve ortaya çıkan sorunların
çözümünde, yetki, güç ve hiyerarşiye dayalı yöntemler
mi, yoksa etki, sevgi, saygı, dostluk ve iyi ilişkilerle
işlerin yapılmasını ve sorunların da bu yollarla
çözümlenmesine mi gidilmektedir?

Zihniyet;



Zihniyet;



X TEORİSİ

OTORİTER

Y TEORİSİ

KATILIMCI

İNSANLAR ÇALIŞMAYI 
SEVMEZLER,

SORUMLULUKTAN 
KAÇARLAR,

İYİ ÇALIŞMALARI İÇİN 
KONTROL VE

YAPTIRIM GEREKLİDİR.

ÇALIŞMA İSTEĞİ İNSANIN
DOĞASINDA VARDIR,

AMAÇLARI 
BENİMSEDİKLERİ 
TAKDİRDE KENDİ 

KENDİLERİNİ 
MOTİVE EDEBİLİRLER,

GEREKTİĞİNDE 
SORUMLULUĞU 

KABUL EDER HATTA 
SORUMLULUK 

ALMAK İÇİN ÇABA 
SARFEDER.  

- İNSANLAR ÇALIŞTIKLARI ORTAMDA MUTLU OLMAK İSTERLER,
- YAPTIKLARI İŞTEN TATMİN OLMAK İSTERLER,

- ÇALIŞANLARLA YÖNETİM ARASINDA KARŞILIK GÜVEN OLMALIDIR,
- ORGANİZASYONA BAĞLILIK DUYGUSU ÖNEMLİDİR,

- ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE GELENEKLER ÖNEMLİDİR,
- ÇALIŞANLARIN İÇ DİSİPLİN VE KENDİLERİNİ KONTROL YETENEKLERİ VARDIR.    



KURUMLARDA İZLEYEN (AST) ÇEŞİTLERİ
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İŞİN ÖZÜ

Kurum kültürünü yaratan; 

‘davranışlarımızdır’



ÖZGÜNLÜK

GÜVEN

DEĞERLER



Kurum Kültürü Müdür Kültürü
• Güven
• Değerler
• Özgünlük

• Adam 
satma

• Yolsuzluk
• Taklit



GÜVEN



- Sektör ayrımı olmaksızın, çalışanların yüzde 55’i
yöneticilerine güvenmiyor.

- Çalışanların yüzde 50’den fazlası çalıştıkları şirkete
güvenmiyor.

- Çalışanların yöneticilerine güvendiği şirketler daha
başarılı oluyor.

Güven



- Kurum kültürü oluştururken;

- Sevgi, sorumluluk, iletişim üzerine

- Korku, disiplin, gizlilik

- Çalışan mutluluğuna odaklanmak, performansın
önündeki engelleri ortadan kaldırır.

Güven



- Kuruma

- Kültüre

- Lidere

Güven

- Hataları açıkça kabullenmek,
- Sözüne ve vaatlerine sadık olmak
- Çevresini güvenilir insanlarla kuşatmak
- Etik açıdan şüpheli olan durumlarda 

tutarlı bir şekilde erdemli yoldan gitmek
- Hileye başvurmayı reddetmek
- Kurumun olumlu prestijine aktif bir 

şekilde katkıda bulunmak



Güven



- Bir kurumun esas öğretileridir, gerekli ve kalıcı
ilkeleridir.

- Bu yönü ile değerler şartlar ne olursa olsun asla
vazgeçilmeyecek ilkeleri ifade etmektedir.

Değerler



- Değerleri belirlemek için şu soruları sormak yardımcı
olacaktır:

- Rekabet açısından dezavantaj haline gelseler bile
korumaya kesinlikle kararlı olduğumuz değerler
nelerdir?

- Eğer koşullar değişseydi ve bu değerlere sahip olmak
bize engel olsaydı yine de onları korur muyduk?

Değerler



Değerlerimiz;

• Akademik mükemmeliyet

• Kapsayıcılık, çeşitlilik, dürüstlük, açıklık

• Etkin yönetim



Özgünlük

• Her ülkenin, her 
şehrin, her 
kurumun kendine
has bir kokusu
vardır. 

• Koklamayı
biliyorsanız fark 
edersiniz, yoksa
aynı zannedersiniz
ve çuvallarsınız.



“MOTİVASYON”



MOTİV ASYON

(movere)

Motiv = Dürtü = Güdü

İradeniz doğrultusunda sizi bir tür eyleme götüren
ve içinizden gelen bir ihtiyaç ya da tutkudur.



“Afrika’da her sabah bir ceylan uyanır.

En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşması gerektiğini,

Yoksa öleceğini bilir.

Afrika’da her sabah bir aslan uyanır.

En yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini,

Yoksa aç kalacağını bilir. 

Aslan ya da ceylan olmanızın bir önemi yok.

Yeter ki, güneş doğduğunda, koşuyor olmanız gerektiğini 

bilin.



YÖNETİCİLER ASTLARINA 
HANGİ MOTİVLERİ

KULLANACAĞINI NASIL ANLAYABİLİR ?

MOTİVASYON

HALİHAZIRDAKİ
DURUM

İSTENEN
DURUM



EĞER İSTEKLİ ÇALIŞMAZSAN
SENİ ÖLDÜRÜRÜM!...



Cevap:

“Bu o kadar basit değil. Hadi sen bizi motive et de oynayalım o
zaman”. Motivasyon “gaza getirmek” değildir. Coşkunun
kaynağı sizsiniz. Sizin onay vermediğiniz hiçbir şey sizi harekete
geçiremez. Coşkulu olmak istemeyeni coşkulandıramazsınız…”

…Galatasaray’ın 2000 yılında arka arkaya 4. kez 

şampiyonluğu sonrasında bir televizyondaki açık 

oturumda dinleyicilerden birisi Fatih Terim’e;

“Siz iyi bir motivasyon ustası olarak biliniyorsunuz. 

Futbolcuları iyi motive ettiğiniz söyleniyor. Sizin 

sırrınız gerçekten insanları iyi motive etmek mi?” 

diye sordu.



İnsanları amaçlarına yönelten içsel kuvvettir ve sadece
kişinin kendisi tarafından yönlendirilir.

Motivasyonu, kişinin bir amacı gerçekleştirmek üzere
kendi arzusu ve isteği ile davranması şeklinde tanımlamak
mümkündür.

Motivasyon;



Birisini bir şey 
yapmaya 
zorlayabilirsiniz ama 
o kişiyi bir şeyi 
yapmayı istemeye 
zorlayamazsınız.



«Antrenmanların her 
dakikasından nefret ediyordum. 

Fakat kendi kendime 
«vazgeçme» dedim.

«Şimdi sıkıntı çek ve hayatının 
geri kalanını bir şampiyon 
olarak yaşa» 

Motivasyon;



COŞKU,

4 DUYGU 

VE

2 BECERİDEN

KAYNAKLANIR;

1. Sahiplenme duygusu

2. Keyif ve heyecan duygusu

3. Sorumluluk duygusu

4. Başarma duygusu

5. Olumlu düşünme becerisi

6. Sonucu hayal etme becerisi



İÇ
MOTİVASYON

DIŞ
MOTİVASYON

ARAÇLARI

M
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İÇ DIŞ

% 50 % 50

MÜKEMMEL

ETKİLİ

UZUN SÜRMEZ

FELAKET



MADDİ
BEKLENTİLER

İÇSEL
TATMİN

SOSYAL
TATMİN



Başarı
Tanınma

İşin kendisi
Sorumluluk

Terfi
Gelişme

Nezaret
Kurum politikası
Amirlerle ilişkiler
Çalışma şartları

Ücret
İş arkadaşları ile ilişkiler

Kişisel yaşam
Astlarla ilişkiler

Statü
Güvenlik

Aşırı derece tatmin          Nötr    Aşırı derece tatminsizlik



HEDEF BELİRLEME TEORİSİ

- Özel ve zor hedefler, geri bildirim ile daha yüksek 

performansa yol açar.

- Ulaşılması zor hedefler, kolay hedeflere göre daha 

yüksek düzeyde performans ile sonuçlanır. 

- Açık ve belirgin hedefler yapabileceğinin en iyisini yap 

talimatından çok daha fazla güdüleyicidir.



ÖZ YETKİNLİK TEORİSİ

- Yetkinlik algısı yüksek olanlar olumsuz geri bildirime 

artan gayret ve motivasyon ile tepki verir.

- Yetkinlik algısı düşük olanların ise gayret düzeyi azalır. 



ÖDÜL

PERFORMANS

BİREY - A BİREY - B

>

<

=

ÖDÜL

PERFORMANS

ÖDÜL

PERFORMANS

ÖDÜL

PERFORMANS

ÖDÜL

PERFORMANS

ÖDÜL

PERFORMANS



ÖDÜL

PERFORMANS

BİREY - A BİREY - B

<
ÖDÜL

PERFORMANS

1. PERFORMANS SEVİYESİNİ DÜŞÜREBİLİR
2. REFERANS GRUBUNU DEĞİŞTİREBİLİR
3. BAŞKALARININ YAPTIKLARI İŞLE İLGİLİ PERFORMANS VE 

BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR
4. PARÇA BAŞI ÇALIŞANLAR KALİTEYİ DÜŞÜRÜP SAYIYI ARTIRIR
5. BİLİŞSEL ALGILAMASINI DEĞİŞTİREBİLİR (ÇOK ZOR) 
6. İŞİNİ DEĞİŞTİREBİLİR



ÖRGÜTSEL ADALET MODELİ

DAĞITIM ADALETİ

Çıktıların doğruluğunun 
algılanması

SÜREÇ ADALETİ

Kararlaştırılan çıktıların 
süreçlerinin algılanması

ETKİLEŞİM ADALETİ

Adaletsiz davranıldığında aynı 
şekilde karşılık vermek

ÖRGÜTSEL ADALET

İş yerinde 
doğruluğun 
algılanması



BEKLENTİ TEORİSİ

Bireysel 
gayret

Bireysel 
performans

Örgütsel 
ödüller

Bireysel 
hedefler

321

1 Gayret-performans ilişkisi

2 Performans- ödül ilişkisi

3 Ödül-bireysel hedefler ilişkisi



Kaynak : EREN, Erol : “Ödüllendirmede Yeni Düşünce Boyutları”, 8. Yönetim-Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Mayıs 2000, s.863.

1. KARARLARA KATILMA
2. TAKDİR EDİLME VE ÖVGÜ
3. İYİ İŞ ARKADAŞLIĞI
4. EĞİTİM VE GELİŞTİRME
5. ÖNEMSEME VE DEĞER VERİLME
6. DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMA
7. ÖNEMLİ TOPLANTI VE KONFERANSLARA KATILMA
8. DAHA İYİ ÜCRET
9. TERFİ

10. ŞİRKETE ORTAK OLMA
11. ÜSTLERİN YAPILAN İŞ HAKKINDA GERİ-BESLEME VERMESİ
12. ŞİRKET KARINDAN TEMETTÜ ALMA
13. DAHA UYGUN ÇALIŞMA KOŞULLARI
14. DAHA HOŞLANILACAK İŞ
15. ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ

TÜRKİYE’DE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN EN ÇOK
TERCİH EDİLEN “ÖZENDİRME (MOTİVASYON) ARAÇLARI” 



“ETKİLEME”



ETKİ

- Diğer bir kişi/grubun tutum veya davranışında 

doğrudan veya dolaylı olarak değişikliğe yol açan 

eylemler bütünüdür. 



ETKİLEME

- Etkileme, bir kimsenin, başka birinin öneri, istek, arzu, 

talimat veya emirlerini yerine getirmesidir.

- Etkileme bir kişinin davranışları ile başka bir kişinin 

davranışlarını değiştirdiği sürecin adıdır.



ETKİLEME TEKNİKLERİ

1. İtme Teknikleri: Aktif olarak kişiyi belli bir eylem hattına 

yöneltir.

2. Çekme Teknikleri: Kişiyi cezbetmeye çalışır. 



ETKİLEME TEKNİKLERİ

1. Diğer kişilerin değer ve özlemlerine hitap ediyorum.

2. Başkalarını dinlemeye özen gösteriyorum.

3. Her zaman görüşlerimi olgu ve rakamlarla destekleyebilirim.

4. İşimi yaptırmak için karşımdakine bir kıyak yapma fikri beni 

rahatsız etmez. 

5. Konuşma tarzımla insanları heyecanlandırırım.

1 Hiçbir zaman 2. Kimi zaman 3. Ortalama Sıklıkta 4. Oldukça Sık 5. Çok sık



ETKİLEME TEKNİKLERİ

6.   Yaptığım yanlışları her zaman kabul ederim.

7.   Başkalarının fikirlerindeki yanlışları hemen görürüm.

8.   Kendilerinden ne beklediğimi insanlara açıklarım.

9.   Ekibin başarısına odaklanırım.

10. Kendi fikirlerimi sunmadan önce başkalarının önerisini alırım. 

11. Yeni bir fikir edinme konusunda bana güvenilebilir.

1 Hiçbir zaman 2. Kimi zaman 3. Ortalama Sıklıkta 4. Oldukça Sık 5. Çok sık



ETKİLEME TEKNİKLERİ

12. İnsanları başarıları için ödüllendiririm.

13. Ortak hedef ve çıkarlara hitap ederim.

14. Kişisel kaygılarım konusunda açık davranırım.

15. Görüşümü desteklemeleri için başkalarını yardıma çağırmaya 

hazırlıklıyımdır.

16. Kötü performansla uğraşmaktan korkmam.

1 Hiçbir zaman 2. Kimi zaman 3. Ortalama Sıklıkta 4. Oldukça Sık 5. Çok sık



ETKİLEME TEKNİKLERİ

17. Başkalarının ancak rüyasını görebildiği şeyleri söze dökebilirim.

18. Önemli görevler için insanlara sorumluluk veririm.

19. Önerilerimi kabul ettirebilmek için konumumu kullanırım.

20. İstediğimi yaptırmak için gerektiğinde baskı uygularım.

21. «Bu konuda birlikteyiz» duygusu yaratırım.

22. Kendimi başkalarının yerine koymak için gerçekten çaba 

gösteririm.

1 Hiçbir zaman 2. Kimi zaman 3. Ortalama Sıklıkta 4. Oldukça Sık 5. Çok sık



ETKİLEME TEKNİKLERİ

23. İyi bir fikir tartışması bana çok tat verir.

24. İnsanlarla pazarlık ve müzakere etmekten hoşlanırım.

25. Başarılı olacağımıza inanıyorum.

26. Her zaman doğru anladığımı teyit ederim.

27. Karşı kanıtım genellikle hazırdır.

28. İnsanların çoğunu korku ya da hırsın motive ettiğine inanırım.

1 Hiçbir zaman 2. Kimi zaman 3. Ortalama Sıklıkta 4. Oldukça Sık 5. Çok sık



ETKİLEME TEKNİKLERİ

29. Canlı ve heyecan verici bir resim çizmede başarılıyımdır.

30. Herkesin fikrini belirtme fırsatına sahip olmasını sağlarım.

31. Fikirlerimi savunmak bana mutluluk verir.

32. İşlerini doğru tamamlayanları her zaman överim.

1 Hiçbir zaman 2. Kimi zaman 3. Ortalama Sıklıkta 4. Oldukça Sık 5. Çok sık



ETKİLEME TEKNİKLERİ

SORU NUMARALARI TEKNİK AÇIKLAMA

1,5,9,13,17,21,25,29 Çekme ESİNLENDİRİCİ: Başkalarında bir heyecan yaratır, insanlar katılmak 
için can atar. Ekip lideri konumunda olan kişiler için uygundur.

2,6,10, 14,18,22,26,30 Çekme KİŞİSEL: İnsanların kendisini değerli ve önemli hissetmesini sağlar.  
Kendisine kulak verilmiş, diğer kişiler tarafından anlaşılmıştır. 
Bağlılık ve güven yaratır. Fedakarlık ruhunu geliştirir.

3,7,11,15,19,23,27,31 İtme MANTIKSAL: Ev ödevinizi iyi yapmanızı, bütün olgu rakamları 
hazırda bulundurmanızı gerektirir. Daha çok kesin bir sonuç 
almanın önemli olduğu durumlar için uygundur. 

4,8,12,16,20,24,28,32 İtme ZORLAYICI: Sopa ve havuç taktiği bu kişi için geliştirilmiştir. Bu 
teknik şundan ibarettir: İnsanlardan ne beklediğinizi ve başarı için 
alacakları ödül ile başarısızlık durumunda karşılaşacakları cezayı 
belirtin.



PERFORMANS ÖNGÖRÜSÜ

1. Terfi odaklı insan: Hedeflerini kazanç ve gelişime giden 

yol olarak görür ve bunlara odaklanır.

2. Tedbir odaklı insan: Hedeflerini sorumluluğu olarak 

görür ve güvenli yoldan gitmeye dikkat eder. 



PERFORMANS ÖNGÖRÜSÜ

TERFİ ODAKLI İNSAN

- Hızlı çalışır
- Çeşitli opsiyonlar düşünür ve beyin 

fırtınasında verimlidir
- Yeni olasılıklara açıktır
- İyimserdir
- Yalnızca en iyi senaryoyu düşünerek 

plan yapar 
- Olumlu geri dönüş bekler ve 

yokluğunda motivasyonunu kaybeder
- İşler yolunda gitmediğinde keyifsiz ve 

depresif olur.

TEDBİR ODAKLI İNSAN

- Yavaş ve bilinçli çalışır
- Hatasız iş çıkarmaya çalışır
- En kötü senaryoya hazırlıklıdır
- Yakın tarihli teslimlerde tedirgin olur
- Denenmiş ve işe yaramış yöntemlere 

bağlı kalır
- Övgü ve iyimserlikten rahatsız olur
- İşler kötü gittiğinde endişeli veya 

sabırsız davranır.



PERFORMANS ÖNGÖRÜSÜ

Motivasyon stratejileri            baskın odak  HEDEF



PERFORMANS ÖNGÖRÜSÜ

TERFİ PATRON + TEDBİR ÇALIŞAN 
= DÜŞÜK PERFORMANS

Terfi Ayşe, Tedbir Mehmet’i 
yönettiğinde genellikle onu bir 

tehdit olarak görmez. 
Ancak güçlü yanlarını gözden 
kaçırabilir veya gerektiği gibi 

kullanamayabilir. Bir yandan da 
ona tanımlanmış görevlerle net 

hedefler koyarak 
heveslendirmekte geri kalabilir.

TERFİ ÇALIŞAN + TEDBİR 
ÇALIŞAN = GERİLİM 

İki birey de ast olduğunda 
çakışan yaklaşımları gerilime yol 

açar. Tedbir Mehmet ve Terfi 
Ayşe’yi bir tehdit olarak görürken 
Ayşe’nin de Mehmet’in koyduğu 

bariyerlerden ötürü kafası 
karışabilir ve ona açıkça meydan 

okuyabilir.



HEDEFİ BELİRLEMEK

- 5 penaltı atışı kullanacaksın. Hedefin en az 3 gol atmak

- 5 penaltı atışı kullanacaksın. Bunun 2’sinden fazlasını 

kaçırmaman gerekiyor.

?



HEDEFİ BELİRLEMEK

- Raporu yazabileceğiniz müsait bir zaman düşünün. 

- Raporu yazabileceğiniz rahat ve sessiz bir ortam 

düşünün.

- Raporunuzu mümkün olduğu kadar ayrıntı yakaladığınız, 

canlı ve ilginç hale getireceğinizi düşünün.



HEDEFİ BELİRLEMEK

- Raporu yazabileceğiniz müsait olmayan zamanları 

düşününün ki bunlardan kaçınabilin. 

- Raporu yazabileceğiniz rahatsız veya dikkat dağıtıcı 

ortamları düşünün ki; oralarda rapor yazmaya çalışmayın.

- Hiçbir ayrıntıyı atlamadığınızı düşünün ve raporunuzun 

sıradan ya da sıkıcı olmamasına dikkat edin.



HEDEFİ BELİRLEMEK

- Terfi odaklı insanların pozitif olgular üzerinden 

düşünmesi gerektiğini unutmayın (neyi arzuladıklarını, 

görevi en iyi nasıl yapacaklarını)

- Tedbir odaklı insanlarsa tersine negatif olgulara 

odaklanmalı (potansiyel hatalar, kaçınılması gereken 

köstekler)



GERİ BİLDİRİM ALMAK YA DA VERMEK

- Terfi odaklı insanlar yaptıkları güzel işler için övgü 

aldıklarında daha çok çabalar.

- Tedbir odaklı insanlarsa daha çok eleştiri ve başarısızlık 

olasılıkları duyduklarında daha iyi tepkiler verir.



GERİ BİLDİRİM ALMAK YA DA VERMEK

- Tedbir odaklıyı överken fazla coşkulu olmayın, yaptıkları 

hatalarının veya geliştirmeleri gereken yönlerinin üstünü 

örtmeyin.

- Terfi odaklılara kötü bir haber verdiğinizde aşırı eleştirel 

olmayın; onların yeteneklerine güvendiğinizi belirtin. 

Yaptıkları iyi işleri gördüğünüzde bilmeye ihtiyaçları var.



TAKDİR EDİLME VE ÖVGÜ

1. Gerçekçi ve dürüst: Övgü olgulara dayanmalı ve sizin 

gerçek düşüncelerinizi yansıtmalıdır. Eğer insanlar, 

birbirlerine asıl söylemek istediklerini söylemeden ve 

birbirine yağ çekerek dolaşırsa, övgü zamanla boş bir 

gevezeliğe döner.





TAKDİR EDİLME VE ÖVGÜ

2. Belli bir konuda: Genel ve abartılı olmamalıdır. 

«Daima», «Hiçbir zaman» gibi genellemeler yanlıştır. «Her 

şey mükemmel» gibi özele inmeyen iltifatlar, gerçekte 

neyin iyi olduğunu ve neyin daha iyi olabileceği hususunda 

fikir vermez.





TAKDİR EDİLME VE ÖVGÜ

3. Yüz yüze: İlke olarak övgü insanların yüzüne karşı 

yapılmalı, üçüncü bir kişiye bırakılmamalıdır.



TAKDİR EDİLME VE ÖVGÜ



TAKDİR EDİLME VE ÖVGÜ

- Bireyin moralini, motivasyonunu ve bağlılığını korumak 

için doğru oranın her bir eleştiriye karşı beş iltifat 

olduğunu unutmayın…
Övgü toplum önünde, 

eleştiri özel olarak yapılmalıdır… 



ELEŞTİRİ NASIL YAPILIR

EVET, VE…

EVET, AMA…HAYIR!

HAYIR, ÇÜNKÜ…

+-

YIKICI

YAPICI

GERİ BİLDİRİM VERECEĞİNİZ ZAMAN, 

KENDİNİZE «BU FİKİR NEDEN KÖTÜ?» YERİNE 

«BU FİKRİ NASIL DAHA İYİ HALE 

GETİREBİLİRİM?» DİYE SORUN.



YÖNETİCİLERİN, İŞGÖRENLERİN MORALİNİ OLUMSUZ 
YÖNDE ETKİLEYEN EN ÇOK YAPTIKLARI HATALAR

1. İŞGÖRENİ BAŞKALARININ ÖNÜNDE ELEŞTİRMEK % 38

2. DÜRÜST OLMAMAK % 38

3. BAŞKALARININ YAPTIKLARI İŞİN KAYMAĞINI YEMEK % 12

4. ULAŞILMASI ZOR OLMAK (BEING INACCESSABLE) % 6

5. ADAM KAYIRMAK (PLAYING FAVORITES) % 4



SÖZLERİMİZE DİKKAT!

- Bu işi becerebileceğini sanmıyorum, ama neyse…

- Bu problemi ancak benim anlattığım şekilde çözebilirsin

- Ne yani! Bunlar da iş mi?

- Burada seni kimse zorla tutmuyor

- Senden bir halt olmayacağını herkes biliyor

- Sende bir ışık göremiyorum



SÖZLERİMİZE DİKKAT!

- Kafa değil, odun mübarek

- Mecbursun bu işi yapmaya

- Kimsenin gözünün yaşına bakmam

- Senin tipin kayık

- Seni gözüm hiç tutmadı

- Size anlatacağıma duvara anlatsam daha iyi



ÇALIŞANLARIN DUYGULARINI YÖNETMEK

1. Duygunun Saptanması: 

«Bu karar pek hoşuna gitmemiş görünüyor.  Bana neler düşündüğünü anlatır 

mısın?»



ÇALIŞANLARIN DUYGULARINI YÖNETMEK

2. Can kulağı ile dinlemek: 

«Bu karar sürecinin seni memnun etmediğini açıkça görebiliyorum. Anlamama 

yardımcı ol. Seni memnun etmeyen şey tam olarak nedir?»



ÇALIŞANLARIN DUYGULARINI YÖNETMEK

3. Çalışanın duygularını anlamak: 

«Sanırım bu sürecin verimsiz olacağını düşünüyorsun ve zamanını boşa 

harcamak istemiyorsun, öyle mi? Burada benim göremediğim bir şey mi var?»



ÇALIŞANLARIN DUYGULARINI YÖNETMEK

4. Ekip kurallarını nazik bir şekilde savunmak: 

«Hoşuna gitmediğini biliyorum ama böyle bir tartışmada iğneli sözler bize bir 

fayda sağlamaz. Aklındakini tekrar anlatmak ister misin?»

5. Gerekiyorsa özür dilemek veya anlayış göstermek: 

«Başta bu kaygılarını dile getirdiğin zaman üzerinde durmadığım için özür 

dilerim. Özel hayatında bu sıkıntıları yaşadığın için üzgünüm. Bu meselenin şu 

anda sıkıntılarına yenisini eklemesini kesinlikle istemem.»



Empatiyi Kurum Kültürü 
Haline Getirmek



- CEO’lara “Sizce bu kurumda empati var mı?” diye
sorulduğunda 100 kişiden 92’si “Evet” yanıtını vermiş.

- Ancak aynı soruyu çalışanlara sorduklarında bu oran
yüzde 72’de kalmış.

- Çalışanların yüzde 82’sinin empatisi daha yüksek bir
şirket için mevcut işlerini terk edebileceğini bildirmiş.

- “Empatisi yüksek bir şirkette daha uzun saatler
çalışabilirim” diyen çalışanların oranı yüzde 78.

Empatiyi Kurum Kültürü Haline Getirmek



• İşyerinde adalet ve güven ortamı sağlanmalıdır

• İnsanlara duygu ve ihtiyaçlarını ifade etme fırsatı
verilmelidir

• Empati kurumsal değerler arasında görülmeli ve
empatinin nasıl yapılacağını herkese öğretilmelidir

• Gülümseyen ve şiddetsiz bir iletişim tarzı

• Dinlemeye zaman ayırın ve sadece aklınızla değil,
kalbinizle de dinleyin

Empatiyi Kurum Kültürü Haline Getirmek



• Takdir edin, teşekkür edin, yardımlaşmayı ödüllendirin

• Başarıları birlikte kutlamayı alışkanlık haline getirin

• Zaman zaman duygusal kararlar alın

• Duyguların içindeki bilgiyi sorularla keşfedin

Empatiyi Kurum Kültürü Haline Getirmek



• İçgüdülerimiz birinin davranışlarını değiştirmek için ona
emir ve talimatlar yağdırmamızı söyler.

• Ancak insanlar özgürlüklerinin kısıtlandığını
düşündüklerinde gergin ve demotive olur ve aynı
şekilde karşılık vermeye meyleder.

• Oysa eylemlilik hislerini artırarak daha mutlu daha
sağlıklı daha üretken ve daha uyumlu olmalarını
sağlayabiliriz.

Empatiyi Kurum Kültürü Haline Getirmek



İŞİN ÖZÜ
İnsanların 

«farkına varmak» 

ve bunu 

«insanlara fark ettirmek»
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