
TAKIM
KOÇLUĞU
EL KİTABI

TONY LLEWELLYN

Muhteşem Takımlar
Yaratmak İçin Kullanabileceğiniz

55 Araç ve Teknik

Çeviren: Onur Ataman



TAKIM
KOÇLUĞU
EL KİTABI

Muhteşem Takımlar Yaratmak İçin 
Kullanabileceğiniz 55 Araç ve Teknik

Tony LIewellyn



Translated from the English Language edition of  THE TEAM COACHING 
TOOLKIT by Tony Llewellyn, originally published by Great Britain by Practical 
Inspiration Publishing, 2017. This edition arranged throught Kayi Literary  
Agency. Copyright © Tony Llewellyn, 2017. Turkish translation Copyright © 
2020 by Sola Unitas. All rights reserved.

Tüm hakları saklıdır. İngilizce orijinali Great Britain by Practical Inspiration 
Publishing, 2017, tarafından “THE TEAM COACHING TOOLKIT” adıyla 
yayımlanmıştır. Bu eser Kayi Telif Hakları Ajansı aracılığıyla alınmıştır. Bu eserin 
çeviri sorumluluğu Sola Koç. Eğ. Dan. Hiz. A.Ş.’ye aittir. Bu kitabın hiçbir 
bölümü yazılı izin alınmadan kopyalanamaz ya da çoğaltılamaz.  

SOLA UNITAS - SOLA KIDZ
Şakayık Sok. No: 40/8 Kat: 2 Teşvikiye Şişli/İSTANBUL
Telefon: 0212 939 76 52 - E-posta: solaunitas@solaunitas.com
www.facebook.com/solayayinlari
www.twitter.com/solaunitas
www.instagram.com/solaunitasyayinlari
www.instagram.com/solakidz
https://kitap.solaunitas.com

ISBN: 978-625-7797-42-9
Yayıncı Sertifika No: 32858
1. Baskı: İstanbul 2020 
İmtiyaz Sahibi: Umut Kısa
Genel Yayın Yönetmeni: Buket Konur
Çeviren: Onur Ataman
Editör: Gülnur Gözübek 
Redaksiyon: Elyssa Bozkaya
Okuyucu Deneyimi: Ayhan Cibelik, Ender Ermiş, Ezgi Er Özata, 
Yasemin Aktağ
Mizanpaj: Sibel Kaya
Kapak Tasarımı: Sibel Kaya
Orijinal Adı: The Team Coaching Toolkit 

BASILDIĞI YER
Deren Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Beylikdüzü Osb Mahallesi Orkide Caddesi 9/Z Beylikdüzü/İstanbul
Sertifika No: 47881

© Bu kitabın tüm yayın hakları Sola Koç. Eğ. Dan. Hiz. A.Ş.’ye aittir. Yazılı 
izin alınmadan kısmen veya tamamen hiçbir yolla kopya edilemez, çoğaltılamaz 
ve dağıtılamaz.



Sian, Angharad, Rhiannon ve Bryony’ye





İÇİNDEKİLER

Bu Kitabı Nasıl Kullanmalısınız? 11

KISIM BİR - Teori 13

Bölüm 1 - Başlarken 15

Bölüm 2 - Takım Dinamiklerini Şekillendirmek 25

Bölüm 3 - Takım Koçluğunun Doğuşu 37

KISIM İKİ - Takım Koçluğu Teknikleri 53
Teknik 1. Sistematik Düşünme ve Etki Yaratma 55
Teknik 2. Düşünen Ortam Yaratmak 60
Teknik 3. Hızlanabilmek İçin Yavaşlamak 64
Teknik 4.  Merak 68
Teknik 5.  Etkili Sorular 71
Teknik 6.  İpuçlarını Yakalamak İçin Etkin Dinleme 75
Teknik 7.  ‘Çevik’ Zihin Yapısı 79
Teknik 8.  Örnek Vakaları Kullanmak 83
Teknik 9.  Görsel Verilerin Önemi 87
Teknik 10.  Karmaşa İçerisinde Olgunluğu Artırmak 92

KISIM ÜÇ - Takım Koçluğu Araçları 97

Bölüm 4 - Takım Ortamını Değerlendirmek
İçin Araçlar 99

1. Projeniz Kompleks Mi? Yoksa Sadece Karmaşık Mı? 100
2. Proje Ortamının Değerlendirilmesi 103
3. Paydaşların Yarattığı Paradoksların Yönetimi 106
4. Çay Toplantıları 109



5. Kültürel Farklılıkları Kutlamak 111
6. Tehlikeli Varsayımlar ve Kader Anları 114
7. Görevler Değil, Roller 117
8. Güçlü Alan Analizi 120
9. Fırtınada Hayatta Kalmak 123

Bölüm 5 - Etkili Takımlar Kurmak İçin Araçlar 127
10. Büyük Soru ‘Neden?’  128
11. Dışa Dönük ve İçe Dönük Düşünme 132
12. Deneyimlerden Öğrenme 135
13. Birlikte Çalışma Kurallarınızı Belirleme 137
14. Geribildirim Almak 140
15. Geleceği Birlikte Yazalım 143
16. Beni Nasıl Motive Edersin ya da Rahatsız Edersin 145
17. İş Birliği Çerçevesi 148
18. Davranışların Etkisini Fark Etmek 151
19. “Suçlama Yok” Kültürü Kurmak 154
20. Takım Beraberliği El Kitabı 158

Bölüm 6 - İletişimi Güçlendirme Araçları 161
21. İş Akışlarında Birlik ve Beraberlik Yaratmak 162
22. Ortak Dil Birliği 164
23. Takımın Psikometrik Profilini Oluşturmak 167
24. Herkes Konuşur, Herkes Duyar 170
25. Sistemik Problem Çözme Modeli 173
26. ‘Aptalı’ Kim Oynamak İster? 175
27. “Peki Şimdi?” Takibi 178
28. Toplantı Stratejisinin Kabulü 180
29. Fili Tanımlamak 183
30. “Ek Koltuk”tan Gelen Görüşler 186
31. Paydaşların Desteğini Kazanmak 188



Bölüm 7 - Takım Esnekliğini Artırmak İçin Araçlar 191
32. Yeniden Başlat Tuşu 192
33. Dayanıklılık Derecesini Ölçün  197
34. Yapıcı Anlaşmazlıklar 200
35. Kötü Haberler ile Başa Çıkmak  203
36. Hatasız Çatışma Yönetimi ve “Şeytani Zekâ” 206
37. Engeller ve Çukurlar 209
38. Ön Değerlendirme: Risk Yönetimine Alternatif

Bir Yaklaşım 212

Bölüm 8 - Öğrenme, Yaratıcılık ve Gelişimi
Destekleme Araçları 215

39. Orta Noktayı Gözden Geçirme 216
40. Ne Biliyoruz? 219
41. Bilgiyi Yakalamak 221
42. Nasıl Bir Performans Gösterdik? Takımın

Performans Göstergeleri 223
43. Yaratıcı Düşünmenin Önündeki Bariyerleri

Kaldırmak 227
44. Başarılı Bir “Alınan Dersler” Oturumu 229
45. Amaca Uygun Kapanış 232

KISIM DÖRT - Sırada Ne Var? 235

Bölüm 9 - Okuma Listesi ve Diğer Kaynaklar 237

Referanslar 241





GÖRSELLER

ŞEKİLER
Şekil 1. Etkili Bir Takım Kurmanın Aşamaları 29
Şekil 2. Takım Koçluğu Modeli 98
Şekil 2A.  Takım Koçluğu Modeli: Takım Ortamını
Değerlendirmek 99
Şekil 2B. Takım Koçluğu Modeli: Kurulum 127
Şekil 2C. Takım Koçluğu Modeli: İletişim 161
Şekil 2D. Takım Koçluğu Modeli: Esneklik Yaratmak 191
Şekil 2E. Takım Koçluğu Modeli: Gelişim ve Öğrenme 215
Şekil 3.  Etki Alanları 56
Şekil 4.  Proje Ortamını Değerlendirmek (Llewellyn, 2015) 104
Şekil 5.  Tipik Proje Paradoksları (Llewellyn, 2015) 107
Şekil 6.  Güçlü Alan Analizi Örneği  121
Şekil 7.  İçe Dönük-Dışa Dönük Süreçler 133
Şekil 8.  İyi Toplantı/Kötü Toplantı Uygulaması İçin Şema 138
Şekil 9. Beni Motive Et ya da Rahatsız Et Uygulaması 146
Şekil 10. İş Birliği Çerçevesi Örneği 149
Şekil 11. Davranış Etki Şeması 152
Şekil 12. “Suçlama Yok” Protokolü   155
Şekil 13. Birleştiren / Kontrol Eden Dil Kalıpları 164
Şekil 14. Yapıcı Anlaşmazlıklar Döngüsü 201
Şekil 15. Kübler-Ross Değişim Eğrisi (Kübler-Ross, 1969) 203
Şekil 16. Hatasız Çatışma Çözme Süreci 207
Şekil 17. Engeller ve Çukurlar 210



TABLOLAR
Tablo 1. Etkili Bir Takım Kurmanın Aşamaları 30
Tablo 2. Gerçek Takım Kontrol Listesi 31
Tablo 3. Proje Yönetiminde Değişim Yaklaşımı 45
Tablo 4. Karmaşık mı? Yoksa Kompleks mi? 101
Tablo 5. Geribildirim Almak İçin Alternatif Yaklaşımlar 142
Tablo 6. Toplantı Stratejisi Rehberi 180
Tablo 7. Takım Kültüründe Etkisi Olduğu Saptanan
Performans Kriteri Örnekleri 225



11

BU KİTABI NASIL 
KULLANMALISINIZ?

Bu kitap, daha iyi takımlar oluşturmanıza yardımcı olacak bir 
araçtır. Bu nedenle, takım liderlerinin veya takım koçlarının 
farklı durumlarda kullanabileceği, çok sayıda teknik ve araç içe-
ren bir referans kaynağı olarak hazırlanmıştır.

Kitap, 10 takım koçluğu tekniği ve 45 takım koçluğu aracı 
içermektedir. Ayrıca sizlere, takım koçluğu bilimine ve sanatına 
dair bilgi vermek için üç başlangıç bölümü hazırladım.

Yeni bir şey yaratmak veya bozulmuş bir şeyi onarmak için ge-
nellikle işe uygun en iyi aracı bulmanız gerekir. Mesela boya 
tenekesini açmak için keskin uçlu bir bıçak kullanmak yerine, 
bu iş için en uygun aracın ne olduğunu düşünmek daha faydalı 
olacaktır. Daha sonra elinizdeki araçları, ihtiyaçlarınıza uygun 
olarak kullanabilirsiniz.

Paylaştığımız araçlar, Takım Koçluğu Modeline uygun olarak 
oluşturulmuştur. Bu model, takımın yaşam döngüsünün beş 
aşamasını içerir. 

Ortamı 
Değerlendirme Kurma İletişim

Esneklik 
Yaratma

Gelişim ve 
Öğrenme

Takım Koçluğu Modeli
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Bu model detaylı olarak Bölüm 3’te aktarılacaktır. Ama siz bu 
şekle bakarak hangi aracın, modelin hangi aşamasına ait oldu-
ğunu hızlıca anlayabilirsiniz.

Bazı araçlarda açıklanan tablo ve şekilleri; teamcoachingtool-
kit.com sitesinden indirebilirsiniz.

Bu araçları uygularken çeşitli seviyelerde kullanma özgürlüğü-
ne sahipsiniz. Çalışma durumunuza ve stilinize uygun olacak 
şekilde, deneyerek ve uyarlayarak bu araçlardan faydalanabilir-
siniz. Sorunuz olursa; llew@mac.com adresinden benimle ile-
tişim kurabilirsiniz. Uygulama örneklerinizi paylaşmanız, beni 
mutlu edecektir. İyi şanslar.

Tony Llewellyn
Hertfordshire
İngiltere

Mayıs 2017



KISIM TeoriBİR
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BÖLÜM 1

BAŞLARKEN

Bu kitap, takım kurmak üzerinedir. Vahşi sularda rafting yap-
mak, tahta ve ip ile geçici yapılar inşa etmek ya da herkesi ye-
meğe götürmenin önemi ile ilgili bir konu içermemektedir. 
Bunun yerine, bireyleri bir gruba dönüştürmeye ve üretken 
bir ekip kurmaya odaklanılmıştır. Kitabın sonraki sayfalarında 
paylaştığımız araç ve teknikler, hemen sonuç almak için çok et-
kili değildir. Ama birbirine bağlı, sağlam ve adanmış bir takım 
oluşturabilmek açısından çok güçlüdür.

Takım kurmak, bilimsel bir süreçtir. Birçok adımı sırayla ve 
metodolojik bir şekilde uygulamayı içerir. İletişimi insanlarla 
kuruyorsunuz ve bu süreç makinelere nazaran çok daha fazla 
incelik ister. Becerisine ve varlığına ihtiyaç duyduğunuz insan-
ların, ilişkilerini şekillendiren psikolojik süreçlere dikkatinizi 
vermelisiniz.

BU KİTABI KİM OKUMALI?
Bu kitap, üretken ve fonksiyonel bir takımı destekleme veya 
sürdürme rolü olan herkes için yazılmıştır. Yeni bir bina inşa 
eden veya bir yazılımı oluşturacak parçaları yazan, profesyo-
nelleri bir araya getiren bir proje yöneticisi olabilirsiniz. Hatta 
büyük bir firmada, önemli bir görevin yerine getirilmesi için 
farklı branşlardan kişilerle takım oluşturma görevi almış bir 
yönetici olabilirsiniz. Takım performansı ile ilgili süreçlerin ve 
davranışsal normların oluşturulmasında görev alan takım koç-
ları ve uygulamacılar, bu araçları faydalı bulacaklardır. Rolünüz 
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ne olursa olsun, sizinle paylaştığımız araçlar, farklı kişilerin bir 
araya gelmesinden ziyade takımınızla tek vücut olarak düşün-
menizi, konuşmanızı ve çalışmanızı sağlayacaktır. 

Bu kitap üç kısımdan oluşmaktadır.

Kısım Bir: Gerçek bir takım oluşturmanızı sağlayacak, takım 
dinamikleri hakkındaki temel bilgileri ve süreçleri içermekte-
dir. İlk bölüm, takımları bir araya getiren ana unsurları açıkla-
maktadır. Bu bölüm kendi takımını oluşturmak isteyenler için 
genel hatları çizmektedir. İkinci bölüm, liderliğinize kattığınız 
bir yetkinlik ya da başlı başına bir iş olarak takım koçluğunun 
geliştirilmesine odaklanmıştır.

Kısım İki: Takım koçluğu çalışmalarınızda kullanabileceğiniz 
10 tekniği içermektedir. Teknik; bir şeyi yapabilmek veya bir 
hedefe ulaşabilmek için gereken beceridir. Ben bu tanıma şöyle 
bir ek yapmak istiyorum; takım koçluğu esnasında karşılaştığı-
nız problemler için aldığınız aksiyonlar kadar zihinsel ve felsefi 
yaklaşımlarınız da tekniğin bir parçasıdır.

Kısım Üç: Takımınız ile çalışırken kullanabileceğiniz 45 araç 
ve aktiviteyi içermektedir. Bu araçlar, takım kurma aşamalarına 
uygun olarak yapılandırılmıştır. Daha detaylı bilgi Bölüm 3’te 
paylaşılmıştır.

Takımların gelişimi konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmalara ilişkin görüşlerin bir bölümüne sonraki bölümde 
yer verilmiştir. Kitabın kapanış bölümünde, faydalı kitap ve 
makalelere ilişkin bir liste paylaştım. Bu yayınlar, takımların 
neden önemli olduğu ve nasıl etkili bir takım oluşturabilece-
ğiniz konusunda size yardımcı olacaktır. İlerleyen bölümlerde 
nasıl takım kurabileceğinizi sizinle paylaşacağım.

Bu akademik bir kitap değildir. Ancak mümkün olan tüm nok-
talarda, altında yatan teorileri araç ve tekniklerle size açıklama-
ya çalıştım. Amacım, önerilen aktivitelerin neden gerekli veya 
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faydalı olduğunu hissetmenizi sağlamak. Paylaştığım içerikleri 
kendiniz kullanabilir veya takımınızla paylaşabilirsiniz. Teoriler, 
takım gelişimi konusunda yapılan çeşitli çalışmalar vasıtasıyla 
oluşturulmuştur. Daha fazla bilgi için Referanslar bölümünde 
kaynaklar paylaşılmıştır. Bu araçlardan bazıları benim keşifle-
rim olup, diğerleri araştırmalarım ve takım gelişimi konusunda 
çalışan arkadaşlarımın önerilerinden adapte edilmiştir.

MÜKEMMEL TAKIMLAR OLDUKÇA AZDIR
Son beş yılımı deneyimli yöneticilerle konuşarak geçirdim. 
Takım içindeki hayatlarını ve onların hikâyelerini dinledim. 
Çoğu kişinin hafızasında yer etmiş en az bir tane, mükemmel 
takım çalışması anısı vardır. Hikâyelerini anlatırken, bu anıları 
oldukça net ve canlı bir şekilde, yüzlerinde hafif bir gülümse-
me ile hatırlayabilirler. Aynı hikâyenin, farklı ülkelerdeki, farklı 
mesleklere sahip, farklı kişiler tarafından anlatıldığına defalar-
ca şahit oldum. Bu tip mükemmel takım hikâyeleri hayatı ol-
dukça güzelleştirmektedir. Güçlü bir takım içerisinde yer alan 
kişilerin bu anılarını unutabilmesi kolay değildir. Anlatırken 
geçmişe gittiklerini görebilirsiniz. Herkesin net bir hedefi var-
dır. Ne yapmaları gerektiğini ve ne zaman diğerlerine yardım 
edeceklerini bilirler. Bu hikâyelerin eksik olan tarafı ise; tekrar 
yaşanmalarının neredeyse mümkün olmadığı koşullara sahip, 
tekil olaylar olmasıdır.

Araştırmalarım, takım içerisinde olan deneyimlerimizin bir-
çoğunun oldukça az tatmin yarattığını gösterdi. Birçok takım 
çalışması, net bir amaç olmadan, neyi, kimin yapacağı belir-
lenmeden kişilerin bir araya gelmesidir. Liderin dahil olmadı-
ğı, iletişimin yetersiz olduğu ve moralin oldukça düşük olduğu 
birçok hikâye topladım. Bazı kişiler için kötü bir takım deneyi-
mi, duygusal açıdan oldukça yıpratıcı olabilir. Bireyleri, iş de-
ğiştirmeye hatta kariyer değiştirmeye yöneltebilir.
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Tüm bu bilgilerin ışığında, şu soru akla gelmektedir: “Neden 
mükemmel takım deneyimlerini tekrarlamak veya sürdürmek 
bu kadar zor?” İnsanların bir arada etkin bir şekilde çalışmasını 
sağlayan ya da iş hayatlarında daha iyisini bekleyerek sürüklen-
melerine sebep olan kritik faktörler nedir? İlerleyen bölümler-
de de göreceğiniz gibi mükemmel bir takım oluşturmak için 
birçok unsur gerekir. Bunların bazıları prosedürler ile tanımla-
nabilir ve uygulanabilir. Diğerleri ise daha farklı teknikleri uy-
gulamanızı gerektirir. Bu kitap, güçlü bir takım oluşturmanızı 
ve sürdürmenizi sağlayacak unsurları ve uygulanabilir araçları 
içermektedir. Daha fazla detaya geçmeden önce birkaç önemli 
konu üzerinde düşünmeniz faydalı olacaktır.

SOSYAL HAYVANLAR
Takım ve takım çalışması kavramları, çeşitli bilim insanlarının 
ve uygulayıcıların zihnine son 50 yıldır yapılan araştırmalarla 
girdi. Bu alan, psikoloji, kurum kültürü, sosyoloji ve eğitim bi-
limleri gibi farklı disiplinlerin görüşlerini içermektedir. Bir tür 
olarak baktığımızda insanlar; sosyal hayvanlardır. Binlerce yıl-
dır olduğu gibi bir arada çalışarak hem daha büyük yaratıcılık 
ve enerji sergileriz hem de güven ve rahatlığa kavuşuruz. Doğal 
bir olgu olduğu kesin olan bu kavramlar üzerine bu kadar dü-
şünmek ve dikkatimizi vermek, biraz şaşırtıcı gelebilir.

Tüm gruplar aynı etkinlikte çalışsa ya da insanların tüm bir 
araya gelme denemeleri başarısız olsa bu şekilde düşünmez-
dik. Tuhaf olan şey şudur; aynı koşullar altında bazı takımlar 
ve gruplar inanılmaz şeyler başarabilirken, diğerleri yapamıyor. 
Bazı araştırmalar, takımların görev tamamlama, karar verme, 
öğrenme ve problem çözme konularında daha başarılı olduğu-
nu gösterirken, bazı araştırmalar bunun tam tersini gösterebi-
liyor. Bunun sebebi nedir? Kesin olan bir şey var ki, biz takım 
çalışmasını en çok gerçekleştiren türüz. 
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Problem insanların karmaşık olmasıdır. Tutarlı değiliz. Davra-
nışlarımız, diğer insanlar üzerinde mantıklı düşüncenin ötesin-
de duygusal bir etki de yaratabiliyor. Duygular, çalışılması zor 
şeylerdir. Zihnin duygular üzerindeki etkisi genellikle çok azdır 
ve öngörülemez bir şekilde değişebilir. Takım davranışlarının 
duygusal bileşenleri ise oldukça az çalışılmış konulardan biridir. 
Bunun en büyük sebebi bence duyguların, bilimsel bir şekilde 
açıklanmasının oldukça zor olmasıdır.

Yeterli araştırma, gözlem ve analiz yapılmış olmasına, birçok et-
kili yönerge hazırlanmış olmasına rağmen hâlen gruplar içinde 
davranışları düzenleyecek net kurallar tanımlanmamıştır. Bir-
çok yönetim kitabı, başarı faktörlerini sunmaktadır. Ama lider-
lik, takım yönetimi, motivasyon konusunda sahip olduğumuz 
tüm bu bilgilere rağmen takım sinerjisine ulaştığımız o altın an, 
çoğu zaman deneyimlenemez. Bu an; takımın tüm parçalarının 
toplamından daha büyük bir sonuç yaratmasıdır.

Bu durumu görmezden gelmek oldukça kolaydır. İnsanlar ben-
cil, tahmin edilemez ve güvenilmezdir. Takım çalışması ve bir-
liktelik çoğu zaman bir niyet olarak kalabilir. Ama herkes en 
az bir kere mükemmel bir takımın parçası olmuştur. Takımın 
enerjisini ve bağlılığını hissetmiştir. İnsanlar bana bu tür hikâ-
yelerini anlattıklarında, onlardan kendilerini zorlamalarını ve 
neyin farklı olduğunu bulmalarını isterim. Genellikle emin de-
ğillerdir ve doğru insanların bir araya gelmesinden ötürü şans 
eseri sonuca ulaştıklarını düşünürler. Hikâyelerini biraz daha 
derinleştirdikçe, tekrar tekrar başarılı olan takımların temel un-
surları ortaya çıkmaktadır. Belki biraz şansında bir rolü olabilir.

Daha sonra inceleyeceğimiz üzere, etkili bir takım oluşturmanın 
önünde birçok engel vardır. İnsan doğası, günümüz iş hayatı-
nın belirsizliği ve değişkenlikleri ile mücadele etmede yetenekli 
değildir. Ayrıca kötü liderlik, iç çatışmalar ve tamamlanama-
yan görevlerle ilgili hikâyelerimde var. Hayal kırıklıkları, stres 
ve öfkeye ait anıları hatırlamak çoğunlukla acı verir, bu durum 
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deneyimlerimizden bir şeyler öğrenmemizi ve diğer seçenekleri 
görmemizi engeller. 

Ama böyle olmak zorunda değil. Takım çalışmalarına ait kötü 
deneyimler, beklentimiz olmamalıdır. Takım performansları 
konusunda yapılmış yeterli sayıda çalışma vardır. Takım strate-
jinizi bir plan dahilinde belirleyebilir, enerjik, yaratıcı ve birbi-
rine bağlı takımlar kurabilirsiniz. Böylelikle mükemmel takım 
çalışmalarının tekrarlanabileceğine inanıyorum. İşin sırrı farklı 
başarı kriterlerini ve onları nasıl uygulayabileceğinizi öğren-
mektir. Bu faktörlerin bazıları iyi bir organizasyon ve planlama 
becerisine sahip olmanın gereğidir. Diğerleri ise daha zor anlaşı-
lır ve derin bir şekilde değerlendirilmelidir. Takım yönetiminin 
anlaşılamayan bu konularına, kitabın ilerleyen bölümlerinde 
değineceğiz.

TAKIM YÖNETİMİNDE BİR DİĞER KİTAP?
Bu kitap bir hobi olarak başladı. Koçluk, eğitmenlik, danış-
manlık yaptığım iş hayatım boyunca birçok takımla çalıştım. 
Bu deneyimlerimde karşılaştığım araç ve teknikleri derledim. 
Günün birinde, aniden “Takım Koçluğu Araçları” adında bir 
internet sitesi kurmaya karar verdim. (Siteyi hâlâ ziyaret etme-
diyseniz adresi; www.teamcoachingtoolkit.com.) Bu site özel-
likle, takımlarını geliştirmek için yeni fikirler ve araçlar arayan 
takım liderleri ve proje yöneticilerine yönelik olarak hazırlandı. 
Bu kitapta paylaştığım bazı teknik ve araçları içeriyor. Harold 
Jarche (2015) yılında yayınlanan makalesindeki “sesli çalışmak” 
konseptini, ben daha önce uygulamaya başlamıştım. Bu kon-
sept, sahip olduğunuz dikkat çekici bir fikri, kendi mülkünüz 
gibi saklamaktansa, herkesle paylaşmayı ve diğer kişilerin bu 
fikri nasıl büyüttüğünü izlemeye dayanıyordu. 

İnternet, fikirlerin yayılma ve adapte edilme şeklini kökten de-
ğiştirdi. Farklı sektörlerde, bağlantıları çok hızlı kurabiliyor ve 
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iş birliği gerçekleştirebiliyoruz. Bu kültür, bir kişinin sadece yüz 
yüze çalıştığı insanlar olarak, diğer insanları etkileme şansının 
oldukça kısıtlı olduğuna dayanır. Benim tutkum daha büyük 
bir etkiye sahip olmaktır. Takım yönetimindeki bu araçları, tek-
nikleri ve diğer bilgileri, basılı ya da internet üzerinde yayınla-
yarak bunu amaçlıyorum. Sizi ve yayınlarımın ulaştığı herkesi, 
bu yöntemleri uygulayarak daha güçlü ve dayanıklı takımlar 
kurma konusunda yüreklendirmek istiyorum.

Takım kurma becerisinin çok önemli olduğuna inanıyorum. 
Dünyanın karışıklığı ve büyüklüğünün yarattığı sorunlar bir 
kişinin başa çıkabileceğinden çok fazla. Öne çıkıp, günü kur-
taran kahraman liderlerin devri artık geçmek üzere. Başarılı 
liderlerin çoğu, başarılarının arkasındaki faktörün takımları ol-
duğunu net bir şekilde vurgulamaktadır. Kurum performansını 
artırmaya yönelik yayınların birçoğunda, takım çalışması sık 
sık övülür. Mükemmel bir takım kurmaktan bahsetseler bile 
çoğu liderin bunu nasıl yapabileceği konusunda en ufak bir fi-
kir sahibi olmadıklarını fark ettim. Birçok yönetici, güçlü, etki-
li takımlar kurmak istiyor ama çok azı nasıl yapacağını biliyor.

Problem, takım kurmanın genellikle yavaş bir süreç olmasıdır. 
Zaman ve enerji gerektirir. Bu iki kavram ise maalesef ‘acil’ 
kavramının ‘önemli’ kavramının önüne geçtiği kültürlerde 
fazla bulunmamaktadır. Araştırmalarımda, birçok yöneticinin 
‘umut’ stratejisine bağlı olduğunu fark ettim. Onlar herkes gö-
revini doğru yaptığı sürece, etkin takımların kendi kendilerine 
bir anda oluşacağına inanıyorlardı. Bu boş vermiş tavır, gele-
ceğin takımlarını oluşturabilmek için yeterli değildir. Sürekli 
değişen bir çağda yaşıyoruz. Eskiden bağlı olduğumuz kesin 
doğrular, yavaşça ortadan kalkıyor. 2017 yılında bu satırları ya-
zarken, gelişmemize ve refahımıza katkı sağlayan politik yapıla-
rın yıkılmaya başladığını görüyoruz. Tam fikir sahibi olmadan 
alınan kararlar bizi yüksek belirsizlik ortamlarına sürüklüyor, 
bu durum elbette ki geleceğimizi etkileyecektir.
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Yükselen ve alçalan ekonomik döngülerin süresi kısalıyor. Artık 
uzun süreli büyüme hedeflerine inanarak uzun dönemli yatırım 
kararları veremeyiz. Dünya genelinde şirketler, yeni teknolo-
jilerin getirdiği değişimlerle başa çıkmaya çalışıyorlar. Dijital 
devrim tarafından sunulan potansiyel faydalar, yeni kazananlar 
yaratıyor. Onların iş modelleri, dünya genelinde farklı ekono-
mileri etkilemeye çoktan başladı. Bu durumun birçok kuruluş 
üzerinde yarattığı baskı onların dağılmasına sebep oluyor. İş-
lemcilerin daha güçlü hâle gelmesi, verilerin daha güçlü kul-
lanılabilmesine ve yapay  zekânın gelişmesine olanak sağlıyor.

Tüm bu değişimler takımların, yeni ‘normalliğe’ adapte olma-
ları ve programlar uygulamalarını gerekli kılıyor. Hiçbir birey 
tek başına bu yeni gerçekliğe nasıl uyulabileceği bilgisine veya 
deneyimine sahip değil. Orta, büyük, küçük tüm kuruluşlar, bu 
değişimlere nasıl adapte olabilecekleri ve hangi projeleri uygu-
lamaları gerektiği konusunda önceliklerini yönlendiriyor. Deği-
şimin gerekliliği konusunda birçok konuşma yapılabilir ama bir 
noktadan diğerine gidilen bu yolculukta eksik olan bir şeyler 
var. Yakın bir gelecekte istikrarlı durumun ne olduğunu -gidile-
cek nokta- tanımlamamız bile oldukça zorlaşacak.

Eski hiyerarşik yönetim yapılarının artık işe yaramadığını gi-
derek daha fazla görüyoruz. İnsanlar artık günlük aktivitelerin 
peşinde koşturmaktansa, projelere dahil oluyorlar. Projelerin ise 
takımlara ihtiyacı var. Zor projeler, iyi takımlar gerektirir. İyi 
takımları kurabilmek ise beceri, sabır ve farklı bir zihin yapısı.

İLETİŞİM BECERİLERİ
İletişim becerilerini geliştirmek oldukça zorlayıcı olabilir ama 
takımınızın gelişimi için gereklidir. 20. yüzyılın emir komuta 
kültürü, iletişim ve empati becerilerine fazla ihtiyaç duyma-
maktaydı. Bu tip yöneticilerin ihtiyacı olan; nasıl emir verilece-









Eğer mükemmel bir takım içinde görev aldıysanız bu deneyimi 
ve kariyerinize etkisini, hayatınız boyunca hatırlarsınız. Ancak 
üzücü olan, gruplar içerisindeki çalışmaların genellikle böyle 
ilham verici olmamasıdır.

Takım çalışmaları üzerine yapılan araştırma sonuçları oldukça 
net. Takımın kurulumu aşamasında doğru davranış kalıplarını 
oturtmak için zaman ve enerji harcarsanız, başarı için gerekli 
olan güven ve işbirliği ortamını oluşturmuş olursunuz.

Peki, bunu nasıl uygulayabilirsiniz? Bu kitap, takımınızın iletişim 
ve bağ kurabilmesi, birlikte uyum içinde çalışabilmesi için 
gereken araç ve teknikleri içermektedir. Paylaşılan teorilerin 
uygulamaya alınabilmesi için her araç, aşamalara ayrılarak 
paylaşılmıştır.

Araçlar, günümüzün karmaşık iş ortamının yarattığı problemlere 
göre tasarlanan takım koçluğu modelini kullanmaktadır. 
Takımların etkinliği üzerine yapılan en son araştırmalara uygun 
olarak takım yaşam döngüsü paylaşılmıştır.
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