
 

e r e n i k i z
eğitim danışmanlık

Kişisel Liderlik

Istanbul Technical University

Air Transportation Management, M.Sc. Program

Leadership in Aviation

Module XX

18 January 2014



w
w

w
.e

re
ni

ki
z.

co
m

Yöneticilik

“ İyi bir yönetici olmak için 
geçmişte kötü yönetilmiş
olmak, iyi bir başlangıç 

olabilir. “

Geçmişte en çok zorlandığım yöneticim; ..................................................
Neden; ..........................................................................................

.........................................................................................

Geçmişte en memnun olduğum yöneticim; ...............................................
Neden; ..........................................................................................

.........................................................................................

Presenter
Presentation Notes
Siz kendinizi nasıl bir yönetici olarak görüyorsunuz. Hangi alanlarda güçlüsünüz, hangilerinde gelişmeniz gerekiyor.Ben  şanslıyım çünkü hem iyi hemde kötü yöneticiler ile çalıştım. DHL’de Mehmet Yazar odasında camın önünde başını yıkatıyordu. Ian ise kuryeler ile içmeye gidiyordu. 
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Lider ve Yönetici farkı nedir?

 “ Yöneticiler işlerini doğru yapan, liderler 
doğru işleri yapan insanlardır. “

 “ Yönetici itilaflar ile, lider ise değişiklikler 
ile başa çıkar”

Warren Bennis - Burt Nanus

Doğru yaptığım işler, örneğin; .....................................................................
.....................................................................................................................

Yaptığım doğru işler, örneğin; .....................................................................
.....................................................................................................................

Presenter
Presentation Notes
Farklılıkların doğru yönetilmesi, motivasyon ve verim artışına, empati ve iletişimin yükselmesine, sinerjinin oluşmasına sebep olurMuzaffer eren gidince finans direktörlüğüne hazırlandı ancak emin geldi. Faturalar crm, oracle, rauters,...
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Başarı için stres FAYDALIDIR !

Pe
rfo

rm
an

s

Stres

Presenter
Presentation Notes
3 m
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Bir liderde olmazsa olmaz özellikler nelerdir ?… 

1 .....................

5 .....................2 .....................

4 .....................3 .....................

6 .....................
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Vizyon ve Değerler

Nereye gitmek istediğinizi bilmiyorsanız, nereden 
gittiğinizin önemi yoktur.

Alis harikalar diyarında

Benim bir hayalim var. Bir gün, dört çocuğumun da 
derilerinin rengi ile değil de kişilikleri ile yargılanacağı 
bir ülkede yaşacaklarına dair bir hayalim var.

Martin Luther King; 1963

Şirketimin Vizyonu; ...................................................................................................
...................................................................................................................................
Bölümümün Vizyonu; ................................................................................................
...................................................................................................................................
Kişisel Vizyonum; .....................................................................................................
...................................................................................................................................
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Yarını Görebilmek

 Eylem olmadan Vizyon – hayaldir

 Vizyon olmadan Eylem – Zaman kaybıdır

 Vizyon ve Eylem birlikte dünyayı değiştirebilirler

Şirketimin 3 öncelikli Stratejisi; 1...............................................................................

2..............................................................................

3..............................................................................

Bölümümün 3 Stratejisi;  1.........................................................................................

2.........................................................................................

3.........................................................................................

Kişisel Stratejilerim; 1................................................................................................  

2................................................................................................

3................................................................................................
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“Kaptanın ustalığı
deniz durgunken 
anlaşılmaz.” 

Lukianos

“Gideceği limanı 
bilmeyene hiçbir 
rüzgardan hayır 
gelmez.”

Montaigne

Stratejik Bakış
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Değişimi görmek

 Uçaklar ilginç oyuncaklar ancak hiçbir askeri değerleri yok.
Marechal Ferdinand Foch, Professor, Ecole Superieure de Guerre.
 “640K herkes için yeterlidir.”

Bill Gates, 1981
 Kim aktörlerin konuşmasını duymak isterki?

H.M. Warner, Warner Brothers, 1927.
 “C” den daha iyi bir not için fikrin uygulanabilir olması lazım.

Yale profesörünün Fred Smith’e cevabı
 Kablosuz müzik kutusunun hiçbir ticari değeri yoktur.

David Sarnoff’un radyoya talebine ortaklarının cevabı, 1920
 Toplam 5 bilgisayar markası olacağını düşünüyorum

Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
 Herhangi birisinin evinde bilgisayar istemesi için hiçbir sebep yoktur.

Ken Olson, CEO, Digital Equipment, 1977
 İcat edilebilecek herşey zaten icat edilmiştir.

Charles H.Duell, Amerika Patent Dairesi Başkanı, 1899
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 Uçurtmalar rüzgar gücü ile degil o güce karşı koydukları için yükselirler. 
W. CHURCHILL

 Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor 
JAMES B. CONANT

 Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.
KONFUCYUS

Değişimi Yönetebilmek

Profesyonel ve özel hayatımda bizzat inisiyatif alarak başlattığım en 
büyük 3 değişim;

1...........................................................

2...........................................................

3...........................................................
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“Yürürken durmak”

Hareketi Gelişim ile karıştırmayın

HADLEY kuralı

Merdivenden hızlı olduğum konular;

 ....................................................................

Merdivenden yavaş olduğum konular;

 ....................................................................

Sürekli koşturduğum diğer konular;

 .....................................................................

“Running to standstill”
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Neden ?

Yöneticiler Değişimi doğru yöneterek;

Dikkat çekici sonuçlar elde etmek

Rekabetin önünde kalmak

Hizmette fark yaratmak

zorundadırlar.

Presenter
Presentation Notes
2 m
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Sonuç Başarma

 Oku sadece nişan almak yetmez, fırlatmak 
gerekir

Henry Thoreau 

 Yolu bilmek ve yolda ilerlemek farklı şeyler  

Morpheous

 Dün yaptığınız şey size hala büyük 
görünüyor ise bugün pek fazla şey 
yapmadınız demektir.

Abraham Lincoln

 Başarı bir zamanlar hayal ettiğini şimdi 
yaşıyor olmaktır.
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Ekip ve İnsan Odaklılık

 Tavrınız olumlu olsun ve bunu etrafınıza 
yayın; asla kendinizi kurban konumuna 
sokmayın ve tanrı aşkına - zevk alın

Jimmy Wales 

 Başarının formülündeki en önemli parça 
insanlarla nasıl birlikte olacağınızı 
öğrenmektir. 

Theodore Roosevelt
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Rol Model Olmak

 Kaptanı usta olmayan gemiye, her rüzgar kötüdür. 

Herbert

 Yapılırken heyacan duyulmayan işler başarılamaz.

Emerson

 Bir gemi doğuya bir diğeri batıya; esen aynı rüzgar ile. Geminin 
nereye gideceğini belirleyen rüzgar değil yelkencidir.

 Bir ağaç dikin, yüzlerce yıl sonra binlerce yaprağı rüzgarda sizi 
konuşsun
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Ben bir Rol Modelim çünkü

Değerlerim; ......................................................................................’tür.

Farkım; ..............................................................................................’tır.

Beni Rol Model gösterenler; .................................................................

..................................................................................................................

Ben bir Rol Modelim çünkü;..................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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Görev 
Odaklı

İnsan 
Odaklı

Olayların içinden çıkamazlar
Olayları süratli şekilde inceler ve karar 
verirler
Düşünmeden övgü/yergi getirirler
Kalpleri ile karar verirler
İlişkiler ve uyum üzerinde 
yoğunlaşırlar
İnsanları ve duygularını anlamakta 
başarılıdırlar

Duygusal adam

Olayları dışarıdan gözleyebilirler
Olayları uzun ve sistematik şekilde 
incelerler  
Sık sık eleştirilerde bulunurlar 
Düşünerek karar verirler 
Gerçekler ve veriler üzerinde 
yoğunlaşırlar
Planları / verileri anlamakta 
başarılıdırlar

Soğuk adam
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Baskın

İçe Dönük

Arkadaş canlısı, konuşkan ve toplum 
içinde tanınması kolaydır
Duygularını hemen belli ederler
İlişkilere ihtiyaçları vardır
Değişime açıktırlar
Önce harekete geçer, sonra 
düşünürler
Hayata geniş açıdan  bakarlar
Başkalarının tecrübeleri, en az kendi 
yaşadıkları kadar önemlidir

Gösteriş Budalası

Tutucu ve kapalı profilerdir
Duygularını saklar, içine atarlar
Yalnızlığa ihtiyaçları vardır
Değişimden hoşlanmazlar
Önce düşünür, sonra harekete 
geçerler
Hayata derinine bakarlar
Kendi yaşadığı tecrübelere bel 
bağlarlar

Bunalımlı adam
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Davranış Profilleri

Görev

Kendine 
Mahsus

Baskın

İnsan

....................

........................................

....................
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Sosyalleşen - Davranış Özellikleri

SÖZEL SÖZEL OLMAYAN

Hızlı konuşur Sürekli diğerlerini işaret eder
Çok cümle kurar Bol miktarda ima kullanırlar

Yüksek sesle konuşur Göz teması kurarlar

Sesini değişik tonlarda kullanır Avuçları açıktır
Kişilerin tartışmalarına odaklanır Canlı ifadeler kullanırlar

Düşüncelerini/Hikayeleri kullanır Dostane yüz ifadesine sahiptirler

Yüksek enerji gösterir Serbest duruş/halleri vardır
Girişken Sürekli kıpırdanır, kalemle oynar, masaya 

vurur
Önce söyleyip sonra düşünür Jestler ve mimikler çokça kullanılır

Cesur ifadeler kullanır Ellerini ve vücudunu vurgulama yapmak 
için kullanırlar (Dokunur, sarılır v.s.)Şakacı, espirili
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Sosyalleşen - Kişisel Özellikler

Hızlı reaksiyon verir Rutin işlere ilgi göstermez
Diğer kişilerin katılımı için uğraşır Motivasyonu inişli çıkışlıdır
Dikkat çekici Düşünmeden hareket eder
İzolasyonu reddeder Zaman konusunda disiplinsizdir
Konuşkan/Sosyal Sezgileriyle hareket eder
Atak Abartıcı ve genelleyicidir
Iletişim kurmakta hızlı Bir işten diğerine atlar
Önde olmaya can atar Tek kişilik gösteriden keyif alır
Vizyoner Kendi kendini över
Geleceğe göre hareket eder Hayalperest
Bağımsız Sistematik olmakta zorlanır
Gösterişli, Teatral Konsantrasyonu sürekli kılmakta 

sıkıntı var
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Sosyalleşen

Çevresel İpuçlari (Çalışma Ortamı)
• Dekor açık, havadar, arkadaşçadır
• Duvarlar  ödüller, kişiyi motive edici slogan veya notlarla kaplıdır
• Çalışma ortamı düzensiz ve karmaşık gözükebilir
• Oturma düzeni sıcak, açık ve hareketlilik yansıtır
• Parlak, canlı renkler kullanır

Diğerleri “Sosyalleşenleri” Nasıl Görür ?
POZİTİF NEGATİF 
• Hırslı • Hileci 
• Gayretli/Hevesli • Telaşa kapılan 
• Neşeli • Disiplinsiz 
• Arkadaşça • Tepki veren 
• Teşvik edici • Bencil 
• Çevresi geniş • Kolay sıkılan, maymun iştahlı 
• İlişkilerde aktif • Rahat 
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Sosyalleşen
Kişisel İhtiyaçları
ARADIKLARI KAÇINDIKLARI

•Sosyal açıdan tanınma, farkedilme •Sıkıcı işler

•Popülarite/Kabul görme •Yalnız olmak

•Kontrol ve detaydan uzak •Detaylar

•Yeteneklerinin bilinmesi •Telaş/Heyecan

•Dışarıda olmak (ofis dışında)

“Sosyalleşenler” Kişisel Değerleri Ne İle Ölçer ?
•Tasdik/Kabul görme

•Tanınma

•Komplimanlar

İyi yaptıkları
•İletişim, etkileşim gerektiren işler •Yaratıcılık gerektiren konular

•Satış •Pazarlama
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Sosyalleşen
Konuşurken
•Yüksek ses •Hareketler abartılı

•Akıcı •Hızlı konuşan

•Sesinde değişken tonlama •Konudan konuya atlar

•Örneklerle anlatır •Cümleler yarım kalabilir

•Girizgâh önemli •Detay, rakam vermez

•Fiziksel temas kurmaya çalışan, dokunan
Üzerlerine stres uygulandığında :

•Saldırganlaşabilir •Öfkeleri çabuk geçer

•Bağırır •Kabalaşır

•Kavgacı jestler kullanır •Çabuk öfkelenen tez canlı görünür

Daha yüksek stres altında kalırlarsa : Kabullenir

Diğerleri onu nasıl algılar :

Yönlendirici Anlar

Düşünür Kaygılanır ve söylediklerini unutmaz

Dost Canlısı Kaygılanır ve alınabilir.
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Yönlendirici - Davranış Özellikleri

SÖZEL SÖZEL OLMAYAN
Hızlı konuşur Sürekli diğerlerini işaret eder
Çok cümle kurar Bol miktarda ima kullanırlar
Yüksek sesle konuşur Göz teması kurarlar
Tek bir ses tonu kullanır. Eller kapalıdır
Gerçekleri ve verileri kullanır. Tedirgindir
Sesinin tonu ile enerji ve kararlılık 

yayar.
Kararlı ve hızlı yürür
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Yönlendirici - Kişisel Özellikler

Sonuçlara , başarılara ve sürekli 
kontrole ihtiyacı vardır.

Kontrol gayreti maksimumdur.
Şimdiki zamanı yaşar.
Dobradır.
İmaları reddeder.
Reaksiyon zamanı hiç belli olmaz.
Bağımsızdır.
Duygulara,tavsiyelere düşük 

toleransı vardır.

Hedef tabanlıdır ve rekabetçi bir 
modeldir.

Otoriteyi /Kontrol etmeyi sever.
Sabırsız ve acelecidir.
Hiyerarşiyi sorgular.
Sıkıntılarını çabucak dışarı vurur.
Kararlı ve güçlüdür.
Zamana değer verir.
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Yönlendirici
Çevresel İpuçlari (Çalışma Ortamı)

 Dekor   gücü, etkilemeyi ve resmiyeti simgeler.
 Koltuk kontrolü elinde olduğunu anlatır şekilde pozisyon almıştır.
 Meşgul gözüken bir ofis, her yerde iş (projeler,raporlar) vardır.
 Duvarlarda sertifikalar,diplomalar, önemli kişilerin resimleri vardır.
 Masa aranıza mesafe koyacak kadar geniş ve büyüktür.
Diğerleri “Yönlendiricileri” Nasıl Görür ?
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Yönlendirici
Kişisel İhtiyaçları
ARADIKLARI KAÇINDIKLARI

• Otorite
• Kontrol
• Prestij
• Direk cevaplar
• Mantıklı yaklaşımlar
• Değişken aktiviteler

• Yüzünün unutulması
• Kontrolsüz kalması
• Zamanını boşa harcaması
• Hareketler ve sonuçları  etkileyecek 

davranışlar
• Fırsatlar ve ilerleme

“Yönlendiriciler” Kişisel Değerleri Ne İle Ölçer ?
•Sonuçlar

•Diğerleri tarafından önemsenme

•Ölçülebilir süreçler

•Takip kayıtları

İyi yaptıkları
•Organizasyon gerektiren işler •Hızlı çözüm gerektiren işler

•Proje Yönetimi
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Yönlendirici – Stres Altında

Üzerlerine stres uygulandığında :

• Müdahale eder • Otorite kullanır 

• Duygularını saklar • İnatçılaşır 

• Kararlılık artar • Sesi yükselir 

• Dik duruş, işaret parmağı ileridedir • Hızlanır

Daha yüksek stres altında kalırlarsa : Kaçınmacı davranır

Diğerleri onu nasıl algılar :

Sosyalleşen Hoşlanmasada anlar, duygusuzluğuna 
kırılır

Düşünür Yılgınlığa kapılır. 

Dost Canlısı Yılgınlığa kapılır, incinir.
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Düşünür – Davranış Özellikleri

•SÖZEL •İFADE ( Sözel olmayan )
•Yavaş konuşur. •Eller serbesttir.
•Az cümle kurar. •Konuşurken ima eder.
•Yumuşak konuşur. •İndirekt göz teması kurar
•Monoton ses tonu kullanır. •Az hareketlidir.
•Veri ve bilgileri kullanır. •Yavaş ve kasti vücut hareketleri.

 Dekor fonksiyonel ve resmidir.

 Organize olmuş bir ofistir.

 Oturma düzeni resmiyeti simgeler.

 Ofis duvarları grafikler, şemalar ve işle ilgili resimlerle kaplıdır.

 Masa temiz ve organizedir.
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Düşünür – Kişisel Özellikler

• Reaksiyonlarını ağır ve yavaştan 
alır

• Detaylar üzerinde konsantre olur.

• Organize olmak için maksimum efor
harcar

• Diplomatiktir.

• İlişkilere az itina gösterir • Detaylı iletişim kurar.
• Geçmiş zamanı yaşar • Gerçekleri  ve delilleri araştırır.
• Dikkatli hareketler yapar • Etkinliğe önem verir.
• Başkalarının dahil edilmesini 

reddeder.
• Bağımsız ve huzurlu çalışmak ister

• Doğruluğa ve doğru çıkmaya 
odaklanır

• Hazırlık onun için önemlidir.

• Güvenliğe ve başarıya ihtiyacı 
vardır.

• Oturmuş kuralları takip eder.
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Düşünür

Diğerleri  “Düşünürleri ” Böyle Görür.
Pozitif Negatif
• Çalışkan • Eleştirici
• İstikrarlı • Kararsız
• Ciddi • Kibirli
• Düzenli • Hata arayan
• Tertipli • Ahlaka önem veren

Kişisel İhtiyaçlari
Aradıkları Kaçındıkları
•Standart prosedürler •Ani değişiklikler
•Güvenlik •Yanlışlarının çıkması
•Kişisel itina •Hazırlıksız yakalanmak
•Grubun parçası olmak •Kredibilitesini kaybetmek
•Teminat
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Düşünür

“Düşünürler ” Kişisel Değerleri Şunlar İle Ölçer

•Doğruluk •Gelişim
•Mükemmelliyetçilik •Hareketlilik

Stres altında
Üzerlerine stres uygulandığında Kaçınmacı
•Yanlış çalışma artar •Iletişim azalır
•Rakamlarla konuşur
Daha yüksek stres altında kalırlarsa Otokratik
Diğerleri onu nasıl algılar :
Yönlendirici Hayal kırıklığı duyar
Dost Canlısı İletişimin azalmasına bozulur
Sosyalleşen İletişimin azalmasına bozulur
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Dost Canlısı – Davranış Özelliklei

SÖZEL SÖZEL OLMAYAN
Az cümle kurar. Elleri serbest veya avuçlar birleştirilerek 

açılmıştır
Aktif olarak dinler Konuşurken arkasına yaslanır.
Otorite kullanımı düşüktür İndirekt göz teması kurar.
Duyarlıdir Göz teması rahattır.
Kişilerin tartışmalarına odaklanır. Avuçları açıktır.
Arkadaş canlsıdır. Canlı ifadeler kullanır.
Geri besleme yapmaz Dostane yüz ifadesine sahiptir.

Yavaş/yumuşak/serbest vücut hareketleri 
yapar
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Dost Canlısı – Kişisel Özellikler

•İlişki kurmak içim maksimum çaba 
harcar, kolay ilişki kurar

•Değişime minimum ilgi, özellikle 
başlatmakta isteksizdir.

•Rahat kıyafetler, duruma uygun 
giysiler

•Yakın ve samimi ilişkiler kurar.

•Yaşadığı zamana göre hareket eder. •Soğukkanlıdır
•Kararsız ve ihtiyatlıdır. •İçine atar
•Sabırlıdır •Yavaş yürür
•Çatışmaya girmek istemez, 
zıtlaşmaları reddeder.

•Gerginliği azaltır, sakinleştirir, 
çatışma çözer

•Daha az dik durur •Duyguları dışarı yansıtır
•Sıcak ve kabullenicidir. •Sorular sorar.
•Yavaş ve kolay ayak uydurur. •Resmi davranır.
•Hareketi destekler. •İşi tamamlamak için işbirliği yapar.
•İltifatçı ve vefalıdır. •Gruba dahil olabilmek için çaba 

sarfeder.
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Dost Canlısı - Dışarıdan

Diğerleri  “Dost Canlılarını” Böyle Görür

POZİTİF NEGATİF
Destekleyici Boyun eğen
Saygılı Emin olmayan
İstekli Kolay kandırılabilir/Uysal
Bağımlı olabilen Bağımlı
Uzlaşılabilir Sakar

Konuşurken
Sesi sıcaktır Jest / mimik kullanır
Ses Tonu alçaktır Yüz ifadelidir
Yavaş konuşur Konuşmayı tercih eder
Dolaylı anlatımı tercih eder Beden dili ölçülüdür
Duyulmak isteneni söyler Eleştiri ve başkaları hakkındaki hisleri 

dışarı vurmaz
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Dost Canlısı - Kişisel

“Dost Canlıları” Kişisel Değerleri Şunlar İle Ölçer

Diğer kişilerden ilgi görme İlişkilerin derinliği
Ortamda kabul görme Diğer kişilerle uyum sağlama

Hizmet Sunmakta başarılıdır Ekip çalışması konusunda çok isteklidir
Empati Rutin işlerde başarılıdır.

ARADIKLARI KAÇINDIKLARI
Güvenlik İtici / saldırgan kişiler
Değişimi uyarlamak için zaman Zıtlaşma ve yüzleşmeler
Yakın/samimi ilişkiler Kişisel ilişkilerin zedelenmesi, reddedilme
Grubun parçası olma Rutinin bozulması
Kişisel güvence temini Risk

İyi Yaptıkları

Kişisel İhtiyaçları
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Dost Canlısı – Stres Altında

Üzerlerine stres uygulandığında Kabullenir
•Yatıştırmaya çalışır •Dışarı yansıtmaz
•Alttan alır •Ima ile dolaylı anlatım, popülist
•Çatışmadan kaçınmaya çalışır •Evet der yapmaz
Daha yüksek stres altında kalırlarsa Saldırganlaşır

Diğerleri onu nasıl algılar : Bir kez kızdığında orada uzun süre 
kalır, geç, zor affeder

Yönlendirici Sakinliğine dayanamaz
Düşünür Kaçınmacılığı anlar ve güvenemez
Sosyalleşen Duygularını saklamasından 

hoşlanmaz
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Ekibinizi matrikse yerleştirin !

Dost Canlısı 
• ....................................
• ....................................
• ....................................
• ....................................
• ....................................

Düşünür
• ...................................
• ...................................
• ...................................
• ...................................
• ...................................

Yönlendirici
• ...................................
• ...................................
• ...................................
• ...................................
• ...................................

Sosyalleşen
• ....................................
• ....................................
• ....................................
• ....................................
• .....................................
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Dost CanlısıDüşünürYönlendiriciSosyalleşen

Nasıl Başarırız ?

 Profesyonelliğinize değer verir

 Detaydan sıkılır

 Sohbet, sosyalleşmesi için zaman ayırın/verin

 İltifat, pohpohlama çok önemli

 Ortak referans noktaları bulun

 Dışarıda olacağı işler verin

 Farklı özel görevler verin

 Zaman ayırın

 O konuşsun, o sunsun

Beğeni

http://www.animalpicturegallery.net/index.htm
http://www.animalpicturegallery.net/index.htm
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Dost CanlısıDüşünürSosyalleşenYönlendirici

Nasıl Başarırız ?

 Kısa zamanda işin bitmesini ister

 Detay değil, sonuç önemlidir

 Ürün/hizmetin başarısının ona katkısını bilmelidir

 Size güvenmek için test eder

 Etkinlik ön plandadır

 Pratik çözümlere ihtiyaç duyar

 Çevresindekileri zorlar

 Tarzı sert ve otoriter olabilir

 Kısa dönemli ölçülebilir zor  görevler

 Somut verilerle, rakamla konuşulmalı

Başarı

Egosunu Destekle !
Sağlam Dur !

Çatışma, Alttan Alma
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Dost CanlısıSosyalleşenYönlendiriciDüşünür

Nasıl Başarırız ?
 İkna olmak için detaya ihtiyaç duyar
 Figür ve grafiklerde fayda var
 Karar çıkarılması güçtür
 Ürünü, hizmeti iyi tanımalısın
 Bilginize güvenmeli
 Rakamsallık ön planda
 Özellikleri neler?
 Fonksiyonel Fayda ne?
 Atamalarını adım adım yapın
 Organizasyon, planlama yapsın
 Asla alternatif sunma !
 Sık sık içini rahatlatıp kaygılarını dindirin

Güvenlik
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SosyalleşenYönlendiriciDüşünürDost Canlısı

Nasıl Başarırız ?

 Başkalarının ne düşündüğü onun için önemlidir

 Sıcak ve dostça kişisel sohbetler ister

 Baskıdan hoşlanmadığından kararda sıkıştırmamalıdır

 Ağırdan almayı sevdiğinden sabırlı olunmalıdır

 Grubun parçası olduğu hissettirilmelidir

 Resmi olmayan yaklaşımlar

 Rutin görevlerde başarılıdır

 Değişimi adım adım, yavaş yapın

 Fazla çalışma ve bağlılık için memnuniyetinizi belirtin

 1. çoğul şahıs ile eleştirin

Aidiyet



 

e r e n i k i z
eğitim danışmanlık

Motivasyon

Istanbul Technical University

Air Transportation Management, M.Sc. Program

Leadership in Aviation

Module XX

18 January 2014
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İhtiyaçların Hiyerarşisi

Kişisel gerçeklik

Kendine saygı
Kişisel İhtiyaçlar

Değer verilme
Sosyal İhtiyaçlar

Ait olma
Güvenlik

Fiziksel
Barınak ve Yemek

Maslow 1954
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Maslow

 Abraham Maslow  dinamik bir yapıda olan 
insan ihtiyaçlarının doğasını incelemeye 
çalışmıştır.

 Bu ihtiyaçlar önemine göre aşağıdan 
yukarıya doğru kurulmuş bir hiyerarşide 
sıralanır. 

 İnsan ihtiyaçları karmaşıktır ve ihtiyaçlar
kişide herhangi bir zamanda ortaya
çıkabilir.
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Maslow der ki ;

Tatmin edilen bir ihtiyacın
motive edici özelliği kalmaz.

Bir ihtiyaç karşılandığında
diğeri ortaya çıkar.
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Motivasyon Tuzakları

MOTİVE ETMEK

 Kapı arkasında övmek

 Toplum içinde yermek

 Tek unsurun para olduğunu düşünmek

 Tutamayacağı sözler ve vaadler vermek

 Emirler yağdırmak

 Yapılan hataları avlamak

DEĞİLDİR..........
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Hijyen Faktörler

Maaş

Yemek, araç, sigorta ve diğer 
haklar

Çalışma saatleri

Ortam

Arkadaşlık
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Dış Motivasyon Araçları

Şirket politikaları ve kazanımları

Çalışma koşulları

Maaş ve diğer haklar

Statü

 İş güvenliği
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İç Motivasyon Araçları

 İşte başarı.

Yaptıkları işin kalitesi hakkında 
doğrudan geri bildirim.

 İşin kendisi.

Yapılan işle ilgili sorumluluk hissi.

Büyüme ve öğrenme hissi.
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Motivasyon İhtiyaçları

BAŞARI

TAKDİR

İLİŞKİLER

GÜVENLİK
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Başarı

 Beklentisi
 İşini iyi yapmak, mükkemmele ulaşmak
 İnsiyatif kullanmak ve sonuç üretmek
 Yükselmek

 Geliştirmek için
 Kısa, orta ve uzun dönem SMART-SW hedefler koyun
 Düzenli olarak performansı değerlendirin
 İnsiyatif kullanmasına olanak verin

 Dİkkat
 Belirsizliklerden uzak tutun
 Subjektiflikten uzak durun
 Müdahalecilik ve aşırı kontrolden sakının
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Başarı

 Delegasyon Problemi
 İş zenginliği yaratın

 Adam yetiştirin

 Koçluk problemi
 Hazırlamadan görevlendirmeyin

 Terfide acele etmeyin
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Takdir

 Beklentisi
 Takdir edilmek, beğenilmek
 Olay ve insanları etki altına almak
 Statü

 Geliştirmek için
 Fikrini alın
 Açıkça takdir edin, pohpohlayın
 Tanınmasını sağlayacak görevler verin

 Dikkat
 Kararlara dahil etmeye dikkat edin
 Haberdar etmeye çaba sarfedin
 Delegasyonu unutmayın
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Takdir

 İlk yapıldığında

 Fark yaratıldığında

 Çaba varsa işler kötü gittiğinde

Takdir edin;

 Samimi

 Kişisel

 Herkesin içinde
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İlişkiler

 Beklentisi
 Kaliteli insani ilişkiler
 Ekibin parçası olmak

 Geliştirmek için
 Kişisel ilgi ve alaka gösterin
 Sosyalleşin
 Grup çalışmalarına ağırlık verin

 Dİkkat
 Kendinizi uzak tutmayın
 Fazla otorite kurmayın
 Toplum içinde insanları eleştirmeyin
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Güvenlik

 Beklentisi
 Katkısının önemi ve geçerliliği
 Finansal ve gelecek bilgisi
 Önündeki alternatifleri belirginleştirilmesi

 Geliştirmek için
 Kısa dönemli SMART-SW hedefler koyun
 Katkısını değerlendirip takdir edin
 Öne çıkmasını sağlayın

 Dİkkat
 Belirsizliklerden uzak tutun
 Desteğinizi hatırlatın, ispatlayın
 Unutmayın
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Motivasyon ipuçları

 Gerçek problem ne? Objektif ve rakamsal bilgi topla

 Geçmişte meydana gelmiş ve sana bugün yol gösterebilecek ipuçları neler

 Motivasyonu engelleyecek faktörler neler :

 Alışıyor mu ?

 Bir hedefi var mı?

 Mevcut tehditler neler ?

 Maaş, sosyal hakları ve kariyer gelişimi beklentilerini karşılıyor mu?

 İlişkileri nasıl ?

 Ortam nasıl ?

 İş dışı sorunları var mı?
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Özel Durumlar, 1

 Yaşlı personel
 Düşünceli yaklaşım

 İş güvenliği

 Yetenek ve görüşlerinin değerli olduğu

 Dürüstlük

 Üstad, ağabey, abla kullanmayın

 Kısa ve net konuşun

 Uzun hizmet vermiş personel
 Kendinden bahsedin

 Takdir

 Güven duygusu

 Problem çözücü 
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Özel Durumlar. 2

 Yüksek performanslı personel
 Samimi takdir

 Öneri ve görüşlerini alın

 Bir sonraki gelişim ve kariyer planı

 Yardım teklif edin

 Yetersiz performanslı personel
 Konuşturun ve araştırın

 İnsiyatifi ele alın

 Rahatsızlığınızı söyleyin

 Çözmesine yardım edin

 Standartlar tespit edin
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Özel Durumlar, 3

 Averaj performans göstermiş personel

Etkili sorgulama
 İşin hakkında ne hissediyorsun ?
 İşinde mutlu musun ?
 Gelecekten ne bekliyorsun ?
 Gelecekteki beklentin için bugün ne yapıyorsun ?

 Sessiz personel

Sessizliğin sebebini araştırın
 Sinirlilik, küsme, doğası ….

Görüşme dışı dahi olsa konuşmak isteyeceği konuyu 
bulun
Anlatacaklarına yakın ilgi gösterin
Çok üzerine giderek sıkmayın
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Özel Durumlar, 4

 Kabul edilemez davranışlar karşısında;
 Davranışın kabul edilemez olduğunu hemen belirtin

 Sonuçtaki negatif etkiyi ve sizin hislerinizi “ben dili” 
kullanarak açıkça ifade edin;

 Onayını alın.

Birisi kabul edilemez davranışlar gösteriyor ve devam 
ediyorsa bu “davranış bozukluğudur”
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Motivasyon Döngüsü

RÜZGAR EKCEVAP VER

FIRTINA BİÇ

Hedef Ver
İşi Tanımla
Performans

Eğitim

İşi Yapsınlar,
Performansı 

Ölç

Takdir
Uyarı

Sessizlik
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Cevaplar !

1. Takdir Et
 Derhal
 Açık ve Net
 Hislerinizle Birlikte

2. Uyar
 Derhal
 Açık ve Net
 Hislerinizle Birlikte
 Destek Göster
 Takdir Et
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Motivasyon İpuçları

 Ölçülebilir hedeflerle dış çerçeveyi çizin, içini onlar doldursun,

 Bunu yaparken insiyatif ve karar alsınlar, 

 Kontrolü sistematik ve şeffaf hale getirin,

 İşlerini “zenginleştirin”,

 Yaptıklarını anlatma fırsatı verin,

 “Aferin Avcısı” olun,

 İlişkilerinizi derinleştirin; ilgili olun,

 Hizmet almak için hizmet edin.
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İşler yolunda değilse

İşler yolunda gitmediğinde;

 Ertelemeden derhal davranışa odaklı geri besleme yapın,

 Beklentinizi tekrar tanımlayın,

 Kendi çözümünü bulması için destek sağlayın,

 Güvendiğinizi gösterin.
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Eğer Astınız...

 İstediğinizi yapamıyorsa;
 Hedefleri Gözden Geçir
 Eğitimi gözden Geçir

 İstediğinizi Yapmıyorsa;
 Uyar !
 Destek ver
 Jaluzileri kapat !

http://www.clipartof.com/use_policy
http://www.clipartof.com/use_policy
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Dişçi Ekrem “Uzunkulak” el kuklası ile
güven ve emniyet tesis etmişti. Tabii
işe yaramazsa her zaman “Bay Çekiç”
yedekte beklemekteydi...

Önce
Güven tesis edin.

2

Güven

Bir kez kaybolunca güveni 
kazanmak son derece 

zordur. Sakın kaybetmeyin!
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Geri bildirim yaparken

 Yöneticim her seferinde iyi yaptığımı söylüyor, ancak samimi 
olmadığını biliyorum; çünkü herkese aynı şeyi söylüyor.

 Peş peşe pek çok iyi tarafımı söyleyince arkasından yağmur gibi 
olumsuzlukların ve hataların gelmesine alıştım artık.

 Takdir ediyor ama samimi olmadığını görüyorum.

 Hep hatalarımı bulup gündeme getiriyor, hiç mi iyi birşey 
yapmıyorum.

 Başarılarım zaten iş tanımım içinde yer aldığı için hep daha fazlasını 
soruyor.

Presenter
Presentation Notes
Bu durumda geri bildirim de alamıyor.
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Geri bildirim alırken

Geri bildirim sonrasında

1. Geri bildirim için teşekkür et

2. Hepsine hemen cevap veremeseniz de aldığınızı söyleyin

3. Seçeceğiniz 2-3 tanesine odaklanacağınızı söyleyin

4. Değişim için geribildirim verenleri çözüme dahil edin

5. Değiştiğinizi göstermenin bir yolunu bulun
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Vakalardan...

 Asla borçlanmayın !
 Cevapları vermeyin, yol gösterin !
 Pahalı adam ucuz iş yapmasın !
 Aferin avına çıkın, takdir edin !
Olumluya odaklanın !
 Herkesin içinde takdir edin, yalnız olduğunuzda eleştirin !
 Eleştirirken kişiliğe girmeyin, objektif olun ve davranışa odaklanın 

!
 Takım başarısına daha çok prim verin !
 Performansı her gün değerlendirin, düzenli geri besleme yapın 

(ve alın) !
 Hata yapmalarına müsaade edin, egonuzu bastırın !



 

e r e n i k i z
eğitim danışmanlık

Teşekkür ederiz
www.erenikiz.com
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