
Motivasyon ve Yüksek Performans için 
Şarj Edilmesi Gereken 4 Pil..

Üniversite yıllarımı hatırlıyorum da; birlikte okuduğum birçok 
genç, üniversite bitirmeyi sadece, iyi bir yaşam sürebilmek için 
yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olarak görüp, bu 
tutumla “okuyor”du. Entelektüel birikimi arttırmak yerine, bir an 
önce mezun olmak motivasyonu ile yola çıkılıyordu sabahları. 
Böylesi bir tutum sebebiyle de, potansiyellerinin çok altında bir 
entelektüel birikimleri oluyordu.  

Düşünsenize! Öğrenmeniz gereken bilgilerin %50′sini sınavda
hatırlamanızın diploma almanız için yeterli olduğu bir sistem 
içerisindesiniz. Üstüne üstlük, iktisadi düşünen varlıklarız 

(minimum çaba ile maksimum fayda hedefleyen kararlar verme 
eğilimimiz var). Böyle bir değer sistemi içerisindeki öğrencilerin 
“gerektiği kadar, yani %50′lik verim yeterlidir” motivasyonu ile
performans göstermesi şaşırtmamalı bizi. Haddimi aşıyorum 
ama, galiba,o dönem OKULDAN ATILMA kavramı halen var 
olduğu için, belli bir öğrenci kitlesi de, sadece atılmayacak 
kadar çalışıyordu. Yani, düşük performans sergiliyordu.

Lise döneminde de ‘’5′ten şaşma 6′yı aşma’’ tutumu ile diploma
alabilen bireyler olduğuna eminim. Bugün iş dünyasındaki 
milyonlarca genç “iş gücü”, yaşantılarının ilk 20 yılında yukarıda 
bahsettiğime benzer bir algı ile yoğrulmuş olarak geliyor 
karşımıza. Çevremizdeki çalışan profiline baktığımızda, İŞTEN 
ATILMAYACAK KADAR performans gösterenler olduğu gibi, bu 
tutumun yalnızca ‘’bir gömlek iyisi’’ olan, sadece maaşını almak 
için (ancak) yeterli performansı gösteren milyonlarca çalışan da 
var.
Saygın bir araştırma kurumu, çalışanların sadece %13′lük
kısmının kurumlarına, potansiyelleri ölçüsünde katkı sağladığını 
söylüyor. Demek ki, iyi performans için DOĞRU MOTİVASYON 
şart.



PRATİK ÖNERİ:

Peki Doğru Motivasyon için Biz Ne Yapabiliriz?

- ÇALIŞANLAR Olarak Ne Yapabiliriz?
Galiba, bu “potansiyelin %50’siyle İDARE edilebilen” iş 
dünyasında, bizden beklenenin fazlasını katmaya başlamak 
bizi hemen GÖZDE ÇALIŞAN yapabilir.

- YÖNETİCİ veya İŞVERENLER Olarak Motivasyonu arttırmak 
için ne yapabiliriz?

Yönetim Master Class oturumlarında ve Business Review 
Workshoplarında  detaylıca üzerinde durduğumuz, Harvard 
Business School Dekanı Nitin Nohria’nın “Yeni Bir Motivasyon 
Modeli” başlıklı makalesindeki önerilerini ÖZETLE paylaşmak 
istiyorum. 

Çalışanların motivasyonunu arttırmak için 4 alanda çaba 
harcamalıyız. Bu 4 alan hepimizde var olan ve tatmin 
edildiğinde motivasyonumuzun artmasını destekleyen TEMEL 



İNSANİ İÇGÜDÜLER’dir:Güvenlik, Öğrenme, Ait olma, 
Biriktirme.

1) Çalışanlarımıza güven Hissi Verebilmeliyiz. Çalışanlar
yaptıkları iş ile ilgili (yapıcı) geri bildirim aldıklarında, “Yaptığım
işi geliştirme fırsatım var ve çalışmalarım önemseniyor” diye
düşünmeye başlayabiliyor.

2) Öğrenmeyi Desteklemeliyiz: Her birey, kendini geliştirme
arzusu duyar. Şayet, yapılan iş çok tek düzeyse ve hiçbir
öğrenme fırsatı sunmuyorsa, motivasyon düşer. Olabildiğince
sık iç eğitimler yapmak, mümkünse zaman zaman kısa
periyodlarla da olsa, çalışanların farklı departmanlarda
çalışmasını sağlamak motivasyonu arttırır.
3) Biriktirme İmkanı Tanımalıyız: Bu güdümüz sadece para
biriktirmeyle ilgili değildir. Statü, kıdem, terfi yönünden birikim
yapmak da bu güdümüzü tatmin edecektir. Bireylere,
rakiplerimizden daha az maaş ödememeliyiz. Bunun yanı sıra,
kendini geliştirirse gelebileceği üst pozisyonları bireye işaret



edebilmek (performans toplantılarında) bu güdüyü tatmin 
etmeyi destekleyecektir.

4) Aidiyet Hissi Sağlamalıyız: Bireyler, bir gruba ait olma
arzusu hissederler. Eğer, iş yerinde bir takım ya da aile hissi

yaratmak istiyorsak; korku 
ile değil, saygı ile iş 
yaptırmaya yönelik bir kültür 
oluşturmaya çabalamalıyız.

Kurallar ve beklentiler ile 
ilgili GADDAR DEĞİL, KATI 
olmalıyız. 

Lego’nun CEO’su Jorgen 
Vig Knudstrop “Hata 
yapmak affedilebilir ancak, 
hatayı engelleyebilecekken 
yardım etmemek ya da 
yardım istememek 

affedilemez” derken aidiyet kavramının ne kadar önemli 
olduğunu hatırlatıyor bize. İşin ilginç 
yanı, SAĞLAM bir motivasyon artışı 
(dolayısı ile performans artışı) 
istiyorsak bu 4 güdünün, dördüne de 
odaklanmak gerekiyor. Tıpkı, betonun 
SAĞLAM olması için sadece çimento 
tozunun değil, kum ve suyun da 
gerekmesi gibi. Öyle anlaşılıyor ki; 
GÜVEN, AİDİYET, ÖĞRENME, 
BİRİKTİRME öğelerine bir arada 
odaklanılıp fark yaratıldığında, 
motivasyon hızlanarak artıyor 
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