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Takım çalışması 



A.Y.Ç. TANIMLARI 

Bilgi 

• Öğrenci, ekip 

çalışmasının 

avantajları ve 

teknikleri 

hakkında bilgi 

sahibi olur 

Beceriler 

• Takım çalışması 

teknikleri 

hakkında beceri 

kazanır 

Yeterlilikler 

• Öğrenci, grubun 

lideri olma 

yetkinliğine sahip 

olur. 



Giriş 

“Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz.” (Ken Blanchard) 

Personel, ekip olarak etkin bir şekilde çalıştığında kuruluşların daha iyi performans göstermeleri daha 

olasıdır. İyi ekip çalışması ile daha iyi sinerji ve performans yaratır. Ekibin birleşik etkisi, bireysel çabaların 

toplamından daha fazladır. 

İyi ekip çalışması şunlara dayanır: 

• Ortak bir amaç için çalışan insanlar; 

• Böyle bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışan bireyler için de faydalı beceriler ve roller. 

Source: PowerPoint clipart 



Takım çalışması nedir? 

Takım çalışması nedir ve neden önemlidir? 

Ekip çalışması gerçekten sadece bir görev üzerinde çalışan bir grup insan 

arasında işbirliği midir? 

İyi bir takımı neyin oluşturduğuna baktığınızda, ekip çalışması ortak bir hedefe 

doğru birlikte çalışan, olumlu bir çalışma ortamı yaratan ve birbirini destekleyen 

bir grup insandan daha fazlasıdır. 

Takım çalışmasının sözlük tanımı: 

“Bir grubun birleşik eylemidir (özellikle etkili ve verimli olduğunda).” 

Source: PowerPoint clipart 



Etkili Takım Çalışması (1) 

Ekip çalışması ne zaman etkilidir? 

Ekip çalışması şu durumlarda etkilidir: 

• Bireyler güçlü yanlarını kullandığında ve geliştirdiğinde; 

• İnsanlar güçlü çalışma ilişkileri kurduğunda ve birlikte iyi 

çalıştığında; 

• Bireyin güçlü yönlerinin ve ekip çalışmasının birleşimi 

performansı ve sonuçları artırdığında. 

Source: PowerPoint clipart 



Etkili Takım Çalışması (2) 

Etkili ekip çalışması için yöneticilerin, bireylerin güçlü yönlerini bulmalı ve anlamlı sonuçlara odaklaması 

gerekir. 

En ünlü ekip çalışması teorisi Bruce Tuckman‟ın “ekip aşamaları modeli” dir. 

Teori, takımların tam olarak biçimlendirilmemelerine, ancak bir takım haline gelmelerine ve birey 

gruplarından uyumlu, görev odaklı takımlara kadar tanımlanmış aşamalardan geçmelerine dayanmaktadır. 

Oluşturma 
Beyin Fırtınası 

Biçimlendirme 

Uygulama 



Oluşturma (1) 

 

 

 

 
 

Oluşturma, bireylerin bir araya geldiği, 

ancak birbirlerini tanımadığı zamandır: 

insanlar takımdaki yerlerini bulmaya çalışır 

ve kendilerine neden burada olduklarını 

sorarlar! Daha iyi yardımcı olsun diye, 

aşağıdaki Takım oluşturma Tekniklerine ve 

faktörlerine bakacağız: 

• Sonuçlar; 

• Güçler; 

• Takım çalışması; 

• Uyum. 

Oluşturma 

 

Source: PowerPoint clipart 



Oluşturma (2) 

 

 

 

 
 

Takım oluşturma teknikleri sonuçları 

Takımın ulaşması beklenen sonuçları belirleyin. Kanıtlar, 

açık ve anlamlı hedeflere sahip takımların, gol 

olmayanlara göre çok daha hızlı oluşturulduğunu 

göstermektedir.  

Böylece: 

• Ekibin vizyonunu ve amacını belirler; 

• Net bir kimlik ve amaç duygusu belirler; 

• Takımın ulaşması beklenen anlamlı sonuçları belirler; 

• Takımın hangi anlamlı sonuçlara ulaşmak istediğine 

bakar; 

• Ekip için ekip görevleri oluşturur; 

• Görevleri kimin yapması gerektiğini belirler. 

Oluşturma 

Source: PowerPoint clipart 



Oluşturma (3) 

 

 

 

 
 

Takım oluşturma tekniklerinin güçlü yönleri 

Ekip üyelerinin bireysel güçlü yönlerini öğrenin: 

 

• Net güçlü yönlere göre ekip üyelerini seçin; 

• Hangi beceri ve güçlü yönlerin gerekli olduğunu 

belirleyin; 

• Bireyin güçlü yönlerinin sonuçlara nasıl katkıda 

bulunabileceğine bakın; 

• Takımın iyi olmak için neye ihtiyacı olduğunu 

keşfedin. 

 

Bu aşamada hangi kişisel gelişimin önemli 

olabileceğine odaklanın. 

Oluşturma 

Source: PowerPoint clipart 



Oluşturma (4) 

 

 

 

 
 

Takım oluşturma teknikleri takım çalışması 

Takımda ilişkilerin geliştirilmesine odaklanın. Bu, 

insanların güçlü yanlarını dikkate alarak zamanla 

gelecektir; o zaman insanların birbirlerini nerede 

tamamlayabileceklerini görebilirsiniz. 

Takım oluşturma teknikleri uyumu 

Ardından, bireyleri bir araya getirmeye odaklanın ve 

takımın neden var olduğunu düşünün. Bireysel güçlü 

yanların bir araya gelmesini ve ilişkilerin gelişmesini 

sağlarken, insanlar birbirlerini tamamlayacaktır. 

Oluşturma 

Source: PowerPoint clipart 



Beyin fırtınası 

 

 

 

 
 

Beyin fırtınası, insanların kendilerini bir takımın parçası olarak görmeye başladığı 

zamandır. Ancak bu aşamada birbirlerine, takım liderine, takımın ne yaptığını ve 

işlerin nasıl yapılması gerektiğini sorgulayabilirler. Başlığın da belirttiği gibi, 

burada çatışma ve farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu, performans veya odak kaybına 

neden olabilir. 

Beyin 

fırtınası 

Source: PowerPoint clipart 



Biçimlendirme 

 

 

 

 
 

Biçimlendirme, insanların bir araya gelmeye, süreç geliştirmeye, temel kurallar 

koymaya, kimin ne yaptığını ve işlerin nasıl yapılacağını açıklığa kavuşturmasıdır. 

Buna genellikle “beraberlik” denir. 

Biçimlendirme 

Source: PowerPoint clipart 



Uygulama 

 

 

 

 
 

Uygulama, hem görev hem de takımın sinerji 

sağlamak için odaklandığı zamandır. Yani 

insanların etkili bir şekilde birlikte çalışmasıdır. 

Takım oluşturma şu aşamada önemlidir: 

• Bireylerin iyi oldukları şeyde daha iyi olma 

yolunda ilerlemektedirler; 

• Bireyler ekip ortamında gelişir; 

• Tamamlayıcı güçlü yönler bir araya gelir; 

• Güçlü yönleri takdir edilir; 

• Tanınırlar ve ödüllendirilirler; 

 

Zor ama destek vermekle dengelenmiştir. 

Uygulama 

Source: PowerPoint clipart 



Takım Aşamaları Modeli 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Bruce Tuckman’ın “takım aşamaları modeli”nin çok basit olduğu ve takım oluşturmanın çok 

doğrusal ve sıralı görünmesini sağladığı gözlemlenebilir. Bazen, takımlar gelişimlerinde 

“döngüye girebilir”. Örneğin, bir ekip, işlev görmeye başlayana veya dağılana kadar beyin 

fırtınası ve biçimlenme arasında gidip gelebilir. 

Source: PowerPoint clipart 



Takım Çalışmasının Önemi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Neden önemli? 

Ekip oluşturmak bir şey, ekip çalışması oluşturmak ise başka bir şeydir. Takım 

çalışması: 

• İşyerinde birliği motive eder, arkadaşlıkları ve sadakati teşvik eder; 

• Gelişmiş verimlilik ve üretkenlik sağlar ve iş yükünün paylaşılmasını sağlar; 

• Farklı düşünceler, perspektifler, fırsatlar ve problem çözme yaklaşımları ile 

farklı bakış açıları ve geri bildirim sağlar; 

• Başkalarından öğrenerek, farklı bakış açılarından içgörü ve yeni kavramlar 

öğrenerek harika öğrenme fırsatları sunar; 

• Karşılıklı destek sağlayarak işyerinde sinerjiyi oluşturur. 

Source: PowerPoint clipart 



Takım çalışması becerileri 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Takım çalışması becerileri nelerdir? 

Bir takımı iyi yapan nedir? Takımın sözlük tanımı «Ortak bir hedefe ulaşmak için bir araya gelen bir grup 

insanlardır». Bir takımdaki insanların rolleri hakkında düşünürsek ve Belbin‟in Takım Rollerine bakarsak, iyi 

takım çalışması için gerekli becerileri görmeye başlayabiliriz 

Source: PowerPoint clipart 



Takım rolleri (1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Takım rolleri 2 gruba ayrılabilir: Görevler ve Süreçler. 

 

Görevler „neye‟ odaklanır ve o işi yapar. Bunlar: 

Şekillendirici, Uygulayıcı, Son İşlemci, Değerlendirici, Tesis ve Uzman. 

Süreçler "nasıl" ve ilgili kişilere odaklanır. Bunlar: Koordinatör, 

Araştırmacı ve Takım Çalışanı. 

 

Takım Yöneticileri takımların becerilerini ve hangi becerilerin mevcut 

olduğunu inceler, sonra kimin boşlukları doldurabileceğini görür. 

 

İnsanlar bir göreve odaklı değil, süreç odaklı olma eğilimindedir. 

 

 

Source: PowerPoint clipart 



Takım Rolleri (2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Takım çalışanı 
Kişisel ilişkileri 

destekleyerek ekibin etkili 

bir şekilde çalışmasına 

yardımcı olan kişi 

Araştırmacı 
Dış kaynakları ve yardımcı 

olacak bilgileri toplayan kişi 

Üretici 
Yaratıcı çözümler üreten kişi 

Değerlendirici 
Fikir ve önerileri eleştirel 

olarak değerlendirmede ve 

kararlar almada iyi olan kişi 

Planlayıcı 
İşleri yapan kişi, istenen yön 

hakkında net bir fikre sahip 

Uygulayıcı 
Konuşmayı eyleme ve 

pratik aktiviteye 

dönüştürerek işleri yapan 

kişi 

Bitirici 
Görevlerin 

tamamlanmasına 

odaklanan kişi 

Koordinatör 
Grup dinamiklerini, 

genellikle liderlik rolünde 

yöneten kişi 

Uzman 
Gruba uzmanlık bilgisi 

getiren kişi 



Görev Becerileri 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Görev Becerileri nelerdir? 

1) Organizasyon ve Planlama Becerileri. Organize olmak önemlidir, ne zaman ve ne yapması gerektiğini 

bilmeniz gerekir. İyi zaman yönetimi becerileridir. 

 

2) Karar verme. Karar vermek, işleri halletmek için çok önemlidir, ancak doğru kararı vermek için bilgi 

toplamak önemlidir ve bazen herhangi bir karar hiç olmamasından daha iyidir. Bu, grup çalışması ve diğer 

insanların kararlarını kabul etme istekliliğini gerektirir. 

3) Problem çözme. Görev odaklı insanlar problem çözmede iyidir. 

Üreticiler sorunu çözmek için yaratıcı fikirler ararlar ve Uygulayıcılar fikirleri pratik eyleme dönüştürür. 

 

 

 



İşlem Becerileri (1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

İşlem becerileri nelerdir? 

 

1) İletişim yetenekleri. Koordinatörler, Takım Çalışanları ve Araştırmacılar sözlü iletişim, aktif dinleme ve 

sorgulamada iyidir. 

 

2) Rapport Yapabilme. Bir uyum duygusu geliştirme, başkalarıyla uyumlu çalışma. 

 

3) İkna ve Etkileme Becerileri. Başkalarını ikna etme ve etkileme yeteneği olması, böylece grup kolay 

ilerleyebilir. 

 

4) Kolaylaştırma becerileri. Yönetim kolaylaştırmakla ilgilidir ve takım çalışmasında önemlidir. 

 



İşlem Becerileri (2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

5) Geribildirim Becerileri. İyi geribildirim vermek ve almak çok önemlidir. Çatışmayı önlemeye 

yardımcı olur. 

6) Başkan toplantısı becerileri. Tüm ekiplerin toplantıları vardır, bu nedenle birinin bu tür 

toplantılara başkanlık etmek için iyi becerilere ihtiyacı olacaktır. Bu genellikle yetenekli bir 

koordinatör olur. 

7) Çatışma çözme becerileri. Çoğu takımda farklı görüşler olacaktır, bu çatışmaya yol açabilir, bu 

çatışmaları yönetebilir veya hatta çözebilir. 

Source: PowerPoint clipart 



5 Temel Beceri Seti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tüm görev ve süreç becerileri 5 temel beceri setine dayanır: 

Dinleme 
İletişim 

Çatışma 

Yönetimi 

Güvenilirlik 

Saygı 

Source: PowerPoint clipart 



İletişim 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

İyi bir ekip üyesinin fikirlerini açıkça iletmesi gerekir. İletişim sözlü ve sözsüz 

olabilir. 

• Sözlü iletişim (açıklık, sakinlik, nezaket ve konuşmanın odağı) 

 

• Sözsüz iletişim (yüz ifadeleri, sesin tonu ve perdesi, jestler, beden dili ve 

birbirleri arasındaki fiziksel mesafe) 

 

İletişim Teknikleri: 

• Sessiz muamele, diğerlerinin konuşmasına izin verin. Sorular sorun. 

• Dinleyin ve geri bildirim sağlayın. Gözlemleyin ve geri bildirim sağlayın. Empati 

ve coşku gösterin. Dil seçimine dikkat edin. Mizah ve gülümseme duygusu 

benimseyin. Dürüst olun. 

• Eşit davranın. 

İletişim 

Source: PowerPoint clipart 



Dinleme 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

İletişimin bir kısmı dinlemedir. İnsanlar etkili bir ekip üyesi olabilmek için 

başkalarının fikirlerini ve endişelerini dinleyebilmelidir. 

Aktif bir dinleyici soru soracak, endişe gösterecek ve sözsüz ipuçlarını 

kullanacaktır.  

Aktif dinleme teknikleri: 

• Güven oluşturun ve uyumlu olun. Endişe ve yorumlarınızı gösterin. 

• Baş sallama, göz teması ve öne eğilme gibi sözsüz iletişime geçin. 

• “Anlıyorum”, “Biliyorum”, “Tabii”, “Tamam” veya “Anlıyorum” gibi ifadeler kullanın 

• Açık uçlu sorular sorun. Soru açıklaması isteyin. 

• Fikrinizi açıklamak için bekleyin. 

• Benzer deneyimlerinizi belirtin. 

Dinleme 

Source: PowerPoint clipart 



Güvenilirlik 

 

 

 

 
 

Başkalarının birisine güvenebilmesi için güvenilir bir ekip üyesi olmaları gerekir. 

Böylece son teslim tarihlerine uyulur ve verilen görevler tamamlanır. Bu 

meslektaşların güvenini kazandıracaktır. 

Güvenilirlik teknikleri: 

• Taahhütleri yönetin ve taahhüdü düşünün. 

• Zaman ölçeklerine odaklanın. 

• Ne zaman hayır diyeceğini bilin. 

• Sürprizleri önlemek için proaktif bir şekilde iletişim kurun. 

• Zamana, kendinize ve başkalarına saygı gösterin self ve kendinizin farkında 

olun. Başlayın ve bitirin. 

• Dürüst olun. 

Güvenilirlik 

Source: PowerPoint clipart 



Çatışma Yönetimi 

 

 

 

 
 

Ekip üyeleri arasındaki sorunlara aracılık edebilmek önemli bir beceridir. 

Anlaşmazlıkları çözmek ve ekibin seçimlerinden herkesin mutlu olmasını sağlamak 

için anlaşma sağlamaya çalışın. 

 

Çatışma Yönetimi Teknikleri: 

• İddiacılık. 

• Aktif dinleme ve empati gösterme. 

• Grubun yönetimi veya kolaylaştırılması. 

• Karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme aracılık etme. 

• Bir çözüm bulmak için yaratıcı düşünme. 

• Sorumluluğu alabilmek için çatışmayı belgeleme. 

Çatışma 

Yönetimi 

Source: PowerPoint clipart 



Saygı 

 

 

 

 
 

İnsanlar birbirlerine saygı duyarlarsa iletişim kurmaya daha açık olurlar. 

Saygı teknikleri: 

• Bir kişinin adını kullanmak. 

• Göz teması kurmak. 

• Bir kişinin takdir edilmesini sağlamak için aktif olarak dinlemek. 

• Teşvik edici olmak. 

• Yaptıkları işler için onlara teşekkür etmek ve tebrik etmek 

• Başkalarının düşüncelerine ve duygularına duyarlı olmak. 

• Yardımcı olmak. 

Saygı 

Source: PowerPoint clipart 



Sonuç 

Ekip çalışması becerileri sadece bir beceri değil, bir takımı bir son hedefe ulaşmak için daha etkili 

bir şekilde çalışmaya teşvik eden bir dizi başka beceridir. 

“Hızlı gitmek istiyorsan, yalnız git; 

eğer ileri gitmek istiyorsan, 

BİRLİKTE GİT.« 

(Bir Afrikalı Atasözü) 
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