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Ekiplerin bilgeliği bir eğitim programı değil; Ekipçe yaşanan bir farkındalık 

ve birlikte çalışmanın, uyumun, hedef koymanın  daha üretken ve sonuç 

odaklı olmanın "kararlaştırıldığı ve benimsendiği" ekibin kendi ilke ve 

değerlerini oluşturduğu, 2 günlük bir atölye çalışması! Etkisi çok yüksek!

Programın Amacı:

Günümüzün yoğun rekabet ortamında kurumların başarısını ve devamlılığını

ekiplerin performansı belirliyor. Her seviyede ekip yöneticilerinin yönetim

yetkinliklerinin geliştirilme çabası ekiplerindeki performansın yükseltilmesinin

anahtarı olarak görülüyor. Ancak tek taraflı olarak sadece yöneticinin sergilediği

tutum ve davranışların ekip üzerinde yarattığı etkiyi geliştirmeye odaklanan

yaklaşımın istenen sonuçları yaratmakta yetersiz kalabildiği görülebiliyor; Çok net

bir gerçek var: Yönetici de ekibin bir üyesidir!

Bu çerçevede “Ekip” kavramını yeniden yorumlayarak, ekip içi ve ekipler arası

üretkenliği geliştirebilecek tutum ve davranışları yeniden şekillendirmek, ortak

anlayışla oluşturulacak ilkelere bağlılık geliştirmek, sağlıklı bir iletişim ve geribildirim

ortamı yaratmak, iç ve dış müşteri kavramlarını performansın odağına oturtmak

amacıyla geliştirilmiş olan bu workshop kısaca ekip içinde her bir bireyin

benimseyeceği “Ortak Yaşam Kuralları” oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

Tercihen tüm ekip üyeleri ve ekip yöneticisinin birlikte katıldığı tamamen interaktif,

biçimlendirilmiş bir workshop olan bu çalışma,

• benimsenmesi beklenen temel ilkelerle ilgili katılımcı görüşlerinin somut

örneklerle tartışıldığı

• ortak anlayışın geliştirildiği, her aşamada eylem planı oluşturulduğu

• birbirimize, iletişimimize, işimize, yetkinliklerimize güven, anlayışın

geliştirildiği

• nihayetinde hem yöneticiyi hem de ekip üyelerini bağlayan taahhütler

listesine ulaşıldığı

eşsiz bir uygulamadır.
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Çalışma süresince temel ilkeler üzerinde katılımcıların ve ekibin ortak deneyimleri paylaşılır ve

görüş birliğine ulaşılması hedeflenir. Bu noktada danışmanın rolü temel kavramları açıklamak

ve ekibin kendi yolunu bulması için yönlendirmektir. Çalışma özellikle ekibin yöneticisinin ekibi

tarafından "anlaşılması" ve yöneticinin de ekibini "tanıması" açısından çok önemli bir fırsat

yaratır ve yöneticinin ekibi tarafından "lider" olarak algılanmasının yolunu açar.

Çalışmanın temel akışı:

• Gerçekten birbirimizi tanıyor muyuz?

• Güven yaratmak "Ekip Olmak": İletişimimizi somut ve gerçekçi verilere dayandırmak

• Dinlenilmek için dinlemek, somut gerçekleri paylaşmak

• Cevherler/Çakıllar

• Ekip içi geribildirim: 180o değerlendirme

• Sorumluluk ve yetkiyi dengelemek: Çivi ve Çekiç

• Ekiplerin verimli çalışmasını sağlamak "Birlikte hareket"

• Ortak bir amacı yaşatmak/hissettirmek: müşteriye hizmet / müşteri önceliği

• Ortak amacımız nedir; önemli ve acili ayrıştırmak

• Çalışanlarımızın değeri

• Motivasyonu nasıl sağlarız; ekip değerlendirmesi

• Yöneticiler ve rolleri

• Yönetici nitelikleri

• Gelişimi sağlamak

• Buzdağı: Daha iyi yapabilmek; nereden başlanacak?

• Değerler…

• Eylem planı, taahhütler
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Bu programın amacı temel 5 ilke çerçevesinde 
Ekip içi ve ekipler arasında 

● Kuvvetli güven, anlayış ve yardımlaşmayı 
geliştirmek,

● İş yapış yöntemlerini iyileştirmek,

● Sorumluluk ve yetkiyi dengelemek

● İç ve dış müşteri ilişkilerini önceliklendirmek

● Ekip üyesi, ekip lideri, yönetici yaklaşımlarını 
şekillendirmek

Ve… Kurum içinde hedef birliğini, beraberliği ve 
üretkenliği artırmayı sağlayacak ilkeleri 
yaşatmak için tüm ekibi hazırlamak !Dr. Ateş Akansel
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