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Takım Olmak  

Neden  Takım Değiliz  
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TAKIM NEDİR? 

  BİRBİRLERİNİ TAMAMLAYICI  BİLGİ VE BECERİLERE SAHİP,  

 

 ORTAK AMAÇ VE HEDEFLERE ODAKLANAN, 

  ORTAK BİR YAKLAŞIM  KULLANAN,                       

BİREYLER 

 TOPLULUĞUDUR 
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*  HOŞGÖRÜLÜ VE İYİMSER OLUN 

*  SİNİRLİ OLMAYIN , SOĞUKKANLI OLUN 

*  BAKIŞLARINIZI YUMUŞATIN, HAFİF BİR GÜLÜMSEME İLAVE EDİN 

*  BİRBİRİNİZE KARŞI  ANLAYIŞLI OLUN 

*  FİKİRLERİNİZİ SERBESTCE SÖYLEYİN,  

                    FAKAT ÇOĞUNLUĞUN  ALDIĞI KARARLARA SAYGILI OLUN. 

TAKIM OLARAK ÇALIŞABİLMEK İÇİN : 
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TAKIM ÇALIŞMASINI 

OLUMSUZLAŞTIRACAK TİPİK CÜMLELER 

*ÇOK MEŞGULUZ (ONUN İÇİN) 
 

*FİKİR İYİ OLABİLİR FAKAT UYGULANABİLİR DEĞİL 
 

*BU BİZİM İŞİMİZ DEĞİL 
 

*HİÇ DENEMEDİK,İŞE YARARMI BİLMİYORUM 
 

*DAHA SONRA 
 

*NEDEN DEĞİŞTİRELİM BİZ BUNU YILLARDIR BÖYLE YAPIYORUZ 
 

*BİZİM  YAPIMIZ FARKLI 
 

*FİKİR ÇOK İYİ ONU DOSYANDA SAKLA 
 

*BEKLEMEMİZ DAHA İYİ,BANA GÖRE BİRAZ AŞIRI 
 

*FEVKALADE FAKAT DİĞER BÖLÜMÜN İŞİ 
 

*İYİ FİKİR BUNUN İÇİN BİR KOMİTE OLUŞTURALIM. 
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Ortak yönleri nelerdir ? … 
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Karşılıklı hoşgörüye dayalı, uyumlu bir grup çalışması ortamı 

yaratılması, farklı ve çeşitli fikir ve önerilerin değerlendirilmesini de 

sağlar.  

 

1 Ortak Çalışmalarda Öncü Kişinin Rolü  üyeleri dinlemek, 

2 Bir güven ve açıklık ortamı yaratmak, 

3 Görüş ayrılıklarına değer vermek, 

4 Örnek olmak (söylediğini yapmak -walk the way), 

5 Yol göstermek, yönlendirmek, danışmanlık yapmak ve öğretmek, 

6 Her şeyin herkes tarafından sürekli iyileştirilmesi çabalarını teşvik 

etmek, 

7 Bilgiyi paylaşmak, 

8 Sürtüşmelerle ilgilenmek. 
 

 

 

 

 

Ortak yönleri nelerdir ? … 
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DİNLEMEK, KONUŞMAK KADAR 

ÖNEMLİDİR !  
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Liderlik  

Liderimiz yok ise takım 
değilizdir. 
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Zamanlama ve duruş 

Takım için 
zamanın gelmesi 
ve duruşumuz 
önemlidir. 
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Disiplin  

Disiplin  
gideceğimiz 

yöne karar 
verebilmek için 

gereklidir. 
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Etkileşmek  

Takım içi etkileşim ilk 
önce düşüncede başlar … 
 
Ve bir çok kez başınızı 
ağırtır… 
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Organizasyon 

Sizden başka kim sizi 
organize edebilirki  ?  
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Ceza ve Ödüllendirme 

Takım içi ceza ve 
ödüllendirme mutlaka 
olmalıdır. 
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Hangisi  ?  
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Hangisi  ?  
Kurallar :  

 

Gülmek serbest   

Bakışmak serbet 

 

Düşünmek yasak  

Konuşmak yasak  
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Deve  

 

Geçmişteki 1-2 başarısını hörgüçlerine yükleyip yıllarca onunla 

hayatta kalmaya   çalışan insan tipidir. 
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Devekuşu  

 

Hiçbirşeye bulaşmadan kafasını kuma gömüp, sorunlar yokmuş gibi 

yapan ve  

"başkaları çözsün" deyip elindeki işten başkasına bulaşmayan insan 

tipidir. 
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Dinozor  

 

Çok tecrübeli olmasına rağmen teknolojiyle tecrübeyi 

birleştiremeyen,  

Atsan atılmaz satsan satılmaz insan tipidir. 
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Domuz  

 

 

 

Sürekli çamura yatıp işlere köstek olmaktan başka işi olmayan 

sorunlu  

insanlardır... 
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İnek  

 

Bu tipteki insanlar tek bir işte çok iyidir ve o işi yaparak firmaya 

para  

kazandırır.  

 

Genelde yeniliklere kapalı, bir tablo çizerler.  

 

Bu tip insanları yapacağı küçük bir iş için 1 yıl beslemek zorunda 

kalırsın. 
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Aslan  

 

 

Şirketin tek yöneticisidir . Asla başkalarının güç göstermesine 

izin  vermez 
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Fil  

 

 

 

Çok kaynak tüketmesine rağmen çok güçlü olduğu için aslanın 

bile birşey  

diyemediği insan tipidir. 
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Karınca  

 

Son derece düzenli ve disiplinli çalışırlar ve teknik bir alanda iyi bir  

uzmanlığa sahiptirler...  

 

Çok iyi çalışırlar ve başarılı sonuçlar alırlar, ancak liderlik vasfına sahip  

değillerdir;  

 

Bu insanlar şirketlerin gizli lokomotifleridir… Ayrıca ineklerin aksine,  

kendilerini yenileyip yeni şartlara ayak uydurabilirler. 
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Kartal  

 

Gerçek liderlerdir... Daha yukarıda uçarlar, yukarıda 

olmayı hak edecekleri   kanatları vardır, geniş resmi, 

geçmişi ve geleceği herkesten daha iyi görürler  ve güçlü 

gibi davranmaya ihtiyaç duymadan güçlü ve asildirler... 
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Katır  

 

Başkalarının yüklediği binbir türlü işi yapıp durur...  

 

Bu arada kendi işlerini de yapar...  

 

Yükü hep ağırdır ve başkalarının yüklerini taşımaya devam ettikçe daha 

da  

yüklenir... 
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Koyun  

 

Hiçbir şeye gıkı çıkmaz, 

 

Katır kadar çok çalışmazlar ve inek kadar para getirmezler genelde 

günlük işleri yapan vasat pasif çalışanlardır... 



27 www.unitedpartners-tr.com 

Kedi  

 

Yerine çok bağlıdır... Şirkete kök salmıştır ve orada ölmeye 

niyetlidir... 
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Köpek  

 

Sadece  emir dinleyerek  yer edinmeye çalışan insan tipidir... kemiğini 

verdiğin  

sürece dost kalırsınız. 
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Papağan  

 

Önce Adam sanırsın ama çok ve boş konuşmaktan başka hiçbir işe 

yaramazlar... 
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Yarasa  

 

Önünü göremeyecek kadar kördür ama duyduklarıyla yolunu bulur . 

Yanlış birşey  duyacak olursa duvara toslar Genelde papağanlar 

tarafından yönlendirilirler. 
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Maymun  

 

Papağanlara çok yakındır, tek farkları, konuşmalarının arasında sürekli 

komiklik  

yapmaya çalışmalarıdır. Biraz da şaklabandırlar… 
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Sinek  

 

Zayıf olmasına rağmen tavırlarıyla mide bulandıran insan tipidir...  

 

Vızıltılarıyla katırları, koyunları, inekleri hep rahatsız ederler 
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Timsah  

 

Genelde üst kademede olurlar ve işlerine gelmeyenleri dişleri arasında  

sıkıştırıverirler; Ve bu işe mutlaka bürokratik bir kılıf bulurlar… 
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Yılan  

 

Her birim de çalışabilirler, Sinsice kuyu kazarlar, bütün hepsinden 

daha fazla  tehlikelidirler. 
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Köpek balığı  

 

Her şirkette olmazlar , nadir bulunurlar süreklilikleride yoktur 

şirket şirket dolaşarak kariyerlerinin zirvesine çıkarlar ve önüne 

geleni aç ise yemekten korkmazlar. Kan ( iyi bir iş kokusunu ) çok 

uzaktan duyarlar. 
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Tel : +90 224 451 01 43 

 

E-posta :  egitim@unitedpartners-tr.com  

 

Web : www.unitedpartners-tr.com   

 

 
 

İletişim ….  

DAHA AYRINTILI DEĞERLENDİRME İÇİN  

DAVETİNİZİ BEKLERİZ….. 
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