
 

TAKIM YÖNETİMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKIMLARIN OLUŞUM AŞAMALARI 

 

 

 

 

  

 Ortak bir amaç ve ortak performans hedeflerine odaklanmış, 
 Sorumlu oldukları konuda ortak bir yaklaşıma sahip olan, 
 Koordineli çalışan, 
 Birbirlerini tamamlayan özelliklere sahip, 
 

bireylerin oluşturduğu topluluktur. 

TAKIM 

Şekillendirme - Oluşum
Bireyler tam bir takım 
haline gelmemiştir. 
Duygular birbirine 
karışabilir ve konu dışı 
işlerle ilgilenme söz 
konusudur. Üyelere  
yardım edecek ve onları 
biraraya getirecek olan 
yöneticilerdir.  
Yöneticilerin gerekli ilgiyi 
göstermemesi halinde 
takımın toplanması 
güçleşir.

Hareketlenme - Fırtına

Takım üyeleri görevlerini 
anlama ve kavrama 
aşamasına gelmişlerdir. 
Grubun amaçları 
belirginleşmeye 
başlamıştır. Bir kısım 
üyelerin görüşleri ön plana 
çıkabilir, rekabet ve 
kutuplaşmalar kendini 
gösterebilir.

Standartları Koyma

Takımın çalışma şartlarını 
ve yöntemlerini 
belirleyerek geliştirdiği 
aşamadır.  Takım 
üyelerinin rolleri ve 
üstlenecekleri görevler 
belirlenir. Takım üyeleri 
arasında işbirliği artar ve 
verimlilik yükselir.

Yapma -
Uygulama
Takım oluşmuş ve son 
halini almıştır. Takım 
üyeleri kendi çalışma 
düzenlerini oluşturur, 
süreci iyileştirmek ve 
sorunları çözmek için 
gayret gösterir. Grubun 
güveni ve verimliliği en üst 
düzeydedir. Liderlik takım 
üyeleri arasında paylaşılır. 



 

ETKİN TAKIMLAR… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKIM İÇİ ÇATIŞMA NEDENLERİ  

  

Kaynak Azlığı

Görev Belirsizlikleri

İletişimsizlik

Kişilik Çatışmaları

Güç ve Statü Farklılıkları

Amaç Farklılıkları

Etkin Takımın 
Özellikleri

Takım Amaç 
ve 

Misyonuna 
Tam Bağlılık Üyelerarası 

Açık ve İyi 
İletişim

Üyelerce 
Açıkça 

Bilinen Takım 
Hedefleri

Amaçlara 
Uygun 

Becerilere 
Sahip ÜyelerÜyelerin 

Birbirlerine 
Karşılıklı 
Güveni

Esnek Görev 
Dağılımı ve 
Değişime 

Açıklık

Yol Gösterici, 
Destekleyici 

Liderler

Destekleyici 
ve 

Ödüllendirici 
Tutum



 

TAKIMLAR, HATALAR & KAÇINMA YÖNTEMLERİ 

 

 

 TAKIM YÖNETİMİNDE YAPILAN YANLIŞLAR  

Başarısız Ekiplerin 
Hataları

Sonuçlara Aldırmama

Hesap Vermekten Kaçınma

Kararlara Bağlılıkta Zaaf 
Gösterme

Çatışmadan Kaçınma

Güven Eksikliği

Hataların Sonuçları

Statü ve Ego Merakı

Düşük Standartlar

Belirsizlik

Bağlılıkta Azalma ve 
Dedikodu

Alınganlık

Hatalardan Kaçınma 
Yöntemleri

Sahiplenme

Sorgulama ve Sorumluluk 
Alma

Adanmışlık

Açıklık ve Şeffaflık

Güven

•Seçilenlerin becerileri ya da kişilik özelliklerinin işe uygun olmaması

•Seçenlerin seçme becerisine sahip olmaması

•İşletmenin seçileceklerde aranan özellikler konusunda açık ve kararlı 
olmaması

Yanlış İnsanı 
Seçme

•Ekip üyelerinin bilişsel yeteneklerinin, sorumluluk düzeylerinin, 
uzlaşılabilirliklerinin ve iç uyumunun düşük olması

Kişiliği Hesaba 
Katmama

•Kişilere mizaçlarına ve hayat deneyimlerine uygun olmayan nitelikle rollerin  
atanması

Uygun 
Olmayan Rol 

Dağılımı

•Gerçekleştirilecek işin özellikleriyle kurumsal yapının uyumlu olmaması

•Şirket fonksiyonlarından birinin diğerleri üzerinde ağırlık kazanması

Organizasyon 
Yapısındaki 

Kargaşa

•Aşırı kontrolün inisiyatif alma işlevini zayıflatması ve katma değeri düşürmesi

•Otokratik liderlik tarzının ortak karar almayı ve bu kararların uygulamaya 
konması için gösterilecek iradeyi engellemesi

Aşırı Kontrol



 

 TAKIM YÖNETİMİNDE YAPILAN YANLIŞLAR  (Devam)  

•Çalışanların sürekli öğrenmeye açık  olmaması sebebiyle yenilikleri tehdit 
olarak algılaması

•Öğrenmeyi destekleyen örgüt kültürünün eksikliği
Yetersiz Eğitim

•İşe alınan kişilerin güçlü yönleriyle işletmenin beklentilerinin, bireysel 
değerlerle işletme misyonu ve değerlerinin örtüştürülmemesi

Düşük 
Motivasyon

•Kısıtlayıcı yönetim tarzı

•Odağın geleceğe değil, bugüne veya geçmişe çevrilmesi

•Hiyerarşinin yüksek olması

Düşük 
Yaratıcılık

•Açık, dürüst ve destekleyici bir yönetim tarzının eksikliği

•Güven temelinden yoksun yönetim yaklaşımı

Uygun Olmayan 
Yönetim 
Anlayışı

•Kilit pozisyonlarda yetişmiş çalışan eksikliği

•Kıdeme dayalı terfi sistemleri

Terfi ve Gelişim 
Planlaması 

Eksikliği

•İşletmenin nereye ve neden ulaşmak istediğinin açıkça bilinmemesi

•Üst yönetimin heyecan ve inancının alt kademe çalışanlara 
yansımamasından kaynaklanan görevlerin anlamsızlaşması

Açık Olmayan 
Amaçlar

•Ödül ve ceza sistemlerinde adaletsizlik algısı

•Sağlanan katkıya dayalı ödüllendirme yapılmaması

Adil Olmayan 
Ödüllendirme

•Kişisel gelişime açık ve hazır olmama

•Zorlanmadan kaçınma, düşük standartlarla yetinme, risk almaktan çekinme, 
başkalarına tahammülsüzlük, zamanı ve enerjiyi yanlış kullanma

Kendini Yeterli 
Görme



 

Referanslar 

 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Prof. Dr. Erol Eren 

 Türk Kültüründe Yönetmek, Acar Baltaş 

 Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri, Mehmet İnce, Aykut 

Bedük, Enver Aydoğan 

 Etkili Takım Çalışması, Fazlı Gökçegöz 

 

 

 

 

 


