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Ne?

• Kutsal Bilgi Kaynağı

– birden fazla insanın, birbirlerini tamamlayarak bir iş yapmaya 
çalışması (imece)

– bütün suçları ekibin geri kalanına yüklemeyi sağlayan çalışma biçimi

– sinik bir insanın "çorbada benimde tuzum var ulan" demesinin 
terbiye yüklüsü

– aynı amaç doğrultusunda tek bir kişinin çalışıp diğerlerinin kebap 
yaptığı ve ardından ödülün birlikte paylaşıldığı organizasyonların 
yaptığı iş



Kim, Nerede, Ne zaman?

• Spor takımları

• Müzik grupları

• Ordular

• Şirketler

• Dersler

• Sen, burada, şimdi…



Neden?

• Aynı işi daha çabuk yapmak (A, AA, AAA)

– 300 zarfa adres yapıştırılacak

• Fonksiyonel Uzmanlık (A, B, C)

– Üretim hattı (assembly line)

• Problem çözme, yaratıcılık (A, 1, #)

• Çok boyutlu, çok kültürlü, çok hedefli, çok paydaşlı, çok … 
ortamlarda … tek yol

TARIM

ENDÜSTRİ

BİLGİ



• "We found that groups of size three, four, and five 
outperformed the best individuals and attribute this 
performance to the ability of people to work together to 
generate and adopt correct responses, reject erroneous 
responses, and effectively process information,“ 

– Patrick Laughlin, Univ Illinois at Urbana-Champaign

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/04/060423191907.htm



Egzersiz – Bireysel (5 dk.)

Bir TIR dorsesinde en çok kaç adet şişirilmiş basket topu taşıyabiliriz?



Egzersiz – Grup (5 dk.)

Bir TIR dorsesinde en çok kaç adet şişirilmiş basket topu taşıyabiliriz?



OzU Sonuçlar (N = 215)

• Kişisel

– Min: 1

– Max: 100,000

– Stdev: 15,262 

• Takım

– Min: 100

– Max: 22,000

– Stdev: 4,109



Çözüm

• T: TIR dorsesinin hacmi

• B: Basket topunun hacmi

• D: Doldurabilme oranı

• Sığacak top sayısı: = TD/B

– A: 13.6 x 2.5 x 3 = 102 m3

– Topun çapı: 25 cm…  Hacim = 8,000 cm3 (yaklaşık)

– D: %64

– 64,000,000 / 8,000 = 8,000 (yaklaşık)



Neden?  pedagojik

• Kurumların aradığı yetkinlikler
– İletişim

– Takım çalışması

– Toplantı yönetimi ve katılımı

– Çatışma/anlaşmazlık çözme

– Müzakere

– Sunum, yazma

– Topluluk önünde konuşma

– Sosyal dinamiklerin farkındalık



Nasıl?

• Problemler
– Bedavacılar – üzerlerine düşeni yapmayanlar

– Tek başına çalışmak daha kolay

– Projede kişisel farklılıkların kaybı / feda edilmesi

– Toplantıların planlanması (zaman/yer)

– Toplantı yönetimi (ajanda, konuşma sırası, yapılacak işler) 

– Kişilerarası sorunlar – A çok konuşur, B’nin aklı bir karış havada, C hiç ağzını
açmaz, D gelmez, E hazırlıksız gelir, F’nin işi gücü maç, G leş gibi sigara kokar, H 
hep bunalım, J hep kendi dediği olsun ister, K platonik aşık, L hayalperest



Deneyim

• Nasıl başlarsa öyle gider

– İyi başlayıp erken başarı kazanan guruplar sürdürülebilir yükselen
performans yakalayabilirler

– Kötü başlayan guruplar negatif performans tuzağına düşebilirler ve
uğraştıkça batabilirler



Basit bir model: ÜYÖ

• Üstlen, Yönet, Ölç

– Üstlen

• Hangi şartlarda birlikte çalışacağız? Kim ne yapacak?

– Yönet

• Toplantılarımızı nasıl etkin yaparız?

– Ölç

• Nasıl gidiyor, nasıl daha iyi olabiliriz?



Üstlen

• Hangi şartlarda birlikte çalışacağız? 

– Tanışmaya vakit ayırın

– Gerçekçi olun

– Farklılıkları kabullenin, değer ve hedefleri farklıları aşağılamayın

– Herkesin farklı katkıları olabileceğini kabullenin

– Girdi ve çıktılarda kabullenebilir/hakkaniyetli çözümler bulun

– Herkesin katkıda bulunabileceği bir çalışma ortamı/sistemi bulun



Yönet

• Gruplarda görülen sorunlar

– Başkalarını kendi kıvrak zekamla etkilemeliyim

– En iyi fikir benimki, başkaları boş

– Bitse de gitsek, ses çıkarmazsam farkedilmem

• Grup davranışı hedefe kitlenmeli

– Sinerjiler (1+1 > 2, problemi çözme)

– Pozitif ilişkiler kurma

– Liderlik ve kişilerarası yetkinliklerin geliştirilmesi



Yönet - Toplantılar

• Fikir sayısı önce artmalı, sonra azalmalı

• Herkes katkıda bulunmalı (airtime mgmt.)

• Etkin iletişim
– Konuş

• Fikirlerini alternatif olarak sun

• Haklı olduğunu iddia etme

• Kendi kendini tekrarlama

– Dinle
• Başkalarını dikkatle dinle

• Başkalarının fikirlerini aşağılama



Yönet - Sorunlar

• Sorunların tırmanmasına izin vermeyin

• Sorunlar zamanla büyürler – erken müdahale

• Gözardı etme eğilimine yenilmeyin



Egzersiz 2 – Bireysel (5 dk.)

• İstanbul'da bir yılda kaç defa saç kesilir?



Egzersiz 2 – Grup (5 dk.)

• İstanbul'da bir yılda kaç defa saç kesilir?



Yükleme modeli

• Birey diğerinin performansını izler

• Birey performansı bir şeye atfeder

• Birey aksiyon alır

• Diğeri reaksiyon verir

• 2 türlü yükleme/atfetme
– Karaktere atfetme

– Duruma aftetme



Atfetme

• Karaktere aftetme: Sorunun nedeni diğer kişi
• İş etiği zayıf

• Yetkinlikleri gelişmemiş

• Kişisel problemleri var

• Duruma atfetme: Sorun ortamdan kaynaklanıyor
• Kötü organizasyon

• Yanlış/haksız iş bölümü

• Aşırı talepkar arkadaşlar

• Kararlara katkı verememe

• Katkılara değer verilmemesi

Çatışmacı

İşbirlikçi



Ölç

• Anket

– Her üye diğer üyelerin performansını değerlendirir

– Anonim, notlarla ilgisi yok, takım halinde isteğe bağlı

– Başkalarının sizin performansınız hakkında ne 
düşündüğünü öğrenmek için güzel bir fırsat

• Örnek form

– Üyeler toplantıya zamanında ve hazırlıklı geliyor mu?

– Toplantılarda kim ne kadar konuşuyor?  Kalite?

– Toplantılarda kim ne kadar dinliyor?

– Üyeler söz verdikleri işi yapıyorlar mı?



Takım çalışması

• Model: Üstlen, Yönet, Ölç

• Koyver gitsin, olduğu kadar olsun DEĞİL

• Güzel şeyler için uğraşmak gerek…



Egzersiz 3 – Bireysel (5 dk.)

• Fantasya’da erkek çocuklar makbulmüş.  

• Her aile erkek çocuğa kavuşana kadar çocuk yapmaya devam 
edermiş.  

• Erkek çocuk olunca dururlarmış.  

• Fantasya’da Kadın/Erkek oranı nedir?





Egzersiz 3 – Grup (5 dk.)

• Fantasya’da erkek çocuklar makbulmüş.  

• Her aile erkek çocuğa kavuşana kadar çocuk yapmaya devam 
edermiş.  

• Erkek çocuk olunca dururlarmış.  

• Fantasya’da Kadın/Erkek oranı nedir?



Egzersiz 4 – Bireysel (5 dk.)

• A’dan B’ye uçakla gidiş-geliş

• Uçuş sırasında aynı yönde ve şiddette rüzgar

• Uçuş süresi

– Uzar

– Kısalır

– Aynı kalır



Egzersiz 4 – Grup (5 dk.)

• A’dan B’ye uçakla gidiş-geliş

• Uçuş sırasında aynı yönde ve şiddette rüzgar

• Uçuş süresi

– Uzar

– Kısalır

– Aynı kalır


