
BİZ Olmanın Gücü
Birlikte verimli şekilde çalışan, karmaşık problemlere çözümler bulan, 
istikrarlı bir biçimde daha iyi sonuçlar üreten takımlardan oluşan bir iş 
gücü hayal edin.  

Ortak bir amaç yoksa hedefler net değilse ve liderlik yetersizse kurumlar 
başarıyı yakalayamaz. Çoğu girişim, takımlar aracılığıyla yürütülür. Buna 
karşın, kendisinden bekleneni yapmak için gerektiği gibi yetkilendirilip 
sağlamlaştırılmamak, bir takımın ilerlemesini engeller.  Dolayısıyla, takım 
üyeleri kendi gündemlerine takılıp kalır, hesap verebilirlik çok azdır, atılım 
fırsatları kaçırılır ve organizasyonel büyüme ile dayanıklılık zarar görür. 

Kurumunuz ve takımlarınız çok daha fazlasını yapabilir. Her takımın, bir 
araya gelip başarılı hissetme hakkı olmalıdır. Yöneticilerinizin; nasıl netlik 
sağlayacağını, nasıl uyuşmazlıkları yöneteceğini ve ilerlemek için nasıl 
engelleri aşacağını bilmesini istersiniz. 

Blanchard’ın Takım Liderliği programı dünyanın en çok öğretilen liderlik 
modeli SLII®’ya dayanır. Yöneticilere, takımlarının gelişim düzeyini 
teşhis etmeyi ve  bu gelişim düzeyi ile uyumlu liderlik stilini kullanmayı 
öğretir. Böylece takım liderleri, yüksek performanslı takımlar kurar ve 
bu takımların performansını sürdürmesine yardım ederler. Bu liderlik 
becerilerini yöneticilerinize öğreterek, takımlarınızın proje yürütme, 
işi büyütme ve karşılarına ne çıkarsa çıksın uyum sağlama kabiliyetini 
geliştirebilirsiniz.

TAKIM LİDERLİĞİ

Takım 
Performansınızı 
En Üst Düzeye 

Çıkarın

LİDERLERİNİZİ EĞİTEREK 
TAKIMLARDA:

İşbirliğini 
Artırın.

İnovasyonu 
Artırın.

Daha Üstün 
Sonuçlar Elde 
Edin.

İstikrarlı Bir 
Biçimde Yüksek 
Performansa 
Ulaşın.
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BAŞARILI TAKIMLARA LİDERLİK ETMEK İÇİN KANITLANMIŞ FORMÜL

Takım liderliği programını şirketinizde sınıf içi veya sanal eğitim olarak 
düzenleyebilirsiniz. Her iki eğitim tasarımı da katılımcıların ilgisini canlı 
tutan katılımcı malzemeleri, videoları ve öğrenme aktivitelerinden 
oluşmakta ve aşağıdaki unsurları öğretmektedir:

• Yüksek Performanslı Takım Zihniyeti – Takımın en yüksek performansı
ortaya koyabilmesine yardım edecek bir dizi yol gösterici ilke.

• Takım İhtiyaçlarını Teşhis Etmek –  Her takımın ilerlerken geçtiği takım
gelişim aşamalarını tanımlamak, takım ihtiyaçlarını teşhis etmek ve
yüksek performanslı takımların her aşamada ne yaptğını anlamak.

• Takım Liderliği Davranışları – Takım Kurallarını yapılandırmak,
uyuşmazlıkları avantaja çevirmek, takım hesap verebilirliğini artırmak,
risk almayı cesaretlendirmek gibi takımlara en çok yardım eden
davranışlar.

Yöneticileriniz yüksek performanslı takımlara liderlik etme becerilerine 
sahip olduklarında, kurumunuz da gelişecek. Yetersiz takım liderliği 
yüzünden kurumunuzun zaman, insan ve para kaybetmesine izin 
vermeyin.

KİMLER KATILMALI?

Takım liderleri,  diğer takımların 
liderleri ile birlikte katılabilir.

Öğrenme sürecinden aynı anda 
geçen bir takım, tüm üyeleriyle 

katılabilir. 
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