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Veya Sanal Çalışma Ortamında Ekibinizi 
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Bir	yönetici	olarak	hazır	mısınız?	
	
	
İş	 yerinde	 doğru	 çalışan	 IT	 kurulumuna	
sahip	 olsanız	 bile	 sanal	 dünyadan	 işi	
yönetmek	 o	 kadar	 kolay	 değildir.	 Ekibiniz	
ofiste	 olmadığında,	 onları	 motive	 etmek	
için	 ne	 	 yapabilirsiniz?	 Nasıl	 ve	 ne	 sıklıkla	
iletişim	 kurmalısınız?	 Ekibinize	 görevleri	
dağıtıp	 sonra	 onların	 iletişim	kurmasını	mı	
beklemeli	misiniz,	yoksa	onları	sürekli	takip	
edip,	 teslim	 tarihleri	 ile	 ilgili	 hatırlatmalar	
mı	yapmalısınız?	
	

Kişilerle	 sanal	 çalışma	 ortamında	 iletişime	
geçmekte	zorlanıyor	musunuz?	
	
Takım	 rolü	 davranışlarımız	 tek	 başımıza	 çalıştığımızda	
değişmeyeceği	için	iletişim	yollarını	değiştirmek	takımın	
yoluna	engel	olmaktadır.	Bazı	 kişiler	uzaktan	çalışırken	
mevcut	 işe	daha	 kolay	 bir	 şekilde	 adapte	 olabilir.	Bazı	
kişiler	 ise	 tek	 başına	 kendisini	 disipline	 etmekte	
zorlanabilir.	 Farklı	 karakter	 özelliklerine	 göre	 takım	
davranışlarını	 yönetmek	 ve	 herkesin	 işinde	 verimli	
olabilmesini	 sağlamak	 için	 kişilerin	 Belbin	 	 Takım	 Rolü	
davranış	 modellerini	 belirlemek	 ve	 ona	 göre	 kişileri	
motive	etmek	önemli	olacaktır.		

Belbin	 ile	 Uzaktan	 Çalışan	 Ekiplerinizi	 Nasıl	 Etkin	 Bir	 Şekilde	
Yönetebilirsiniz	?		



MÜKEMMELİYETÇİ	Takım	Rolü	
Davranışı	

Uzaktan	çalışma	ortamında	
Mükemmeliyetçilerle	çalışırken	net	
talimatlar	vererek	öncelikleri	ve	
teslim	tarihlerini	belirlemek	oldukça	
önemlidir.	İşleri	delege	etmek	
yerine	tüm	işleri	üstlenme	eğilimleri	
yüksek	kişiler	olarak	zamanlarını	
etkin	kullanmaları	için	onları	düzenli	
olarak	kontrol	etmeniz	gerekebilir.		
Mükemmeliyetçilerin	genellikle	
yüksek	endişeleri	olabilir.	Takım	
oyuncusu	davranış	özelliklerine	
sahip	kişilerden	arada	bir	onları	
desteklemelerini	isteyebilirsiniz.	
Takımın	diğer	üyeleri	“benim	için	
şuna	bir	göz	atabilir	misin”	diyerek	
Mükemmeliyetçileri	iş	
bombardımanına	sevk	edebilir.	
Bundan	dolayı	herkesin	kendi	
sorumluluklarını	bilmesini 
sağlamanız	önemli	olacaktır.   

Muhtemelen	Girişkenler	
genellikle	normal	iş	tempoları	
içerisinde	de	ofiste	olmayan	
kişiler	olacağı	için	onları	uzaktan	
yönetmek	konusunda	sıkıntı	
yaşamazsınız.	Ancak	
organizasyonların	ve	
toplantıların	iptal	olmasından	
dolayı	kendilerini	çok	fazla	
rahata	alıştırıp,	radarınızdan	
çıkabilirler.	Onları	çok	fazla	
detay	için	zorlamadan	arada	bir	
kontrol	etmeyi	unutmayın.	
Genellikle	telefon	veya	
Zoom/Skype	vb.	görüşmeler	
yapmayı	tercih	edeceklerdir.	
Ancak	fazla	konuşkan	oldukları	
için	takımın	diğer	üyelerinin	
konuşmasına	fırsat	
tanımayabilirler.	Bu	konuya	
dikkat	etmeniz	gerekebilir.		
	

Orkestra	Şefleri	diğerlerinin	fikirlerini	
almakta	etkindirler.	Ancak	kendi	
menfaatlerini	düşünüp,	gereğinden	
fazla	delegasyon	yapmalarına	izin	
vermeyin.		Düzenli	bir	şekilde	e-mail	
ve	telefon	aracılığıyla	ile	iletişiminizi	
sağlamaya	özen	gösterin.	Sanal		
ortamda	toplantılar	düzenlediğinizde	
onlardan	moderatörlük	etmesini	
isteyebilir	ve	uzaktan	takım	
çalışmalarının	zorlukları	ile	ilgili	çıkan	
sorunları	gidermelerini	
bekleyebilirsiniz.	Kendinden	emin	ve	
sakin	tavırları	insanlar	paniğe	
kapıldığında	bunu	gidermekte	etkin	
olmalarını	sağlayacaktır.		

GİRİŞKEN	Takım	Rolü	
Davranışı	

ORKESTRA	ŞEFİ	Takım	
Rolü	Davranışı	

Uzaktan	Çalışan	Ekipler ve	Belbin Takım Rolü	Davranış 
Özellikleri
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MUCİT	Takım	Rolü	Davranışı	

Mucitler	tek	başına	çalışmaktan	ve	
fikirler	oluşturmaktan	hoşlanırlar.	Onları	
çözmeleri	için	sorular	ve	problemlerle	
besleyebilirsiniz.	Ancak	ana	hedeften	
sapmadıklarından	emin	olmak	için	de	
arada	bir	kontrol	etmeyi	unutmayın.	
Genellikle	problemleri	çözmekle	
uğraştıklarından	e-maillerinize	hemen	
cevap	veremeyebilirler,	telefonla	aramak	
daha	iyi	olabilir.	Mucitler	aynı	zamanda	
kendi	fikirleriyle	ilgili	eleştiriyle	
karşılaştıklarında	bir	miktar	alıngan	
olabilirler.	Eger	İtici	Güç	ve	Analitik	
özellikleriniz	yüksek	ise	onları	fazla	
eleştirmemeye	ve	iletişim	için	alan	
bırakmaya	özen	gösterin.	

TAKIM	 OYUNCUSU	 Takım	
Rolü	Davranışı	

İTİCİ	 GÜÇ	 Takım	 Rolü	
Davranış	

Takım	oyuncuları	iletişim	ve	
işbirliğine	yatkın	kişilerdir.	
İlişkilerinde	diplomatik	bir	
yaklaşım	sergilemek	ve	sezgilerini	
kullanmak	onlar	için	önemlidir.	
İnsanlardan	ayrı	kaldıklarında	
problem	yaşayabilirler.	Onlara	
takımdaki	diğer	kişilerle	temas	
halinde	olmalarını	sağlayacak	bir	
rol	vermeye	özen	gösterin.		
Günlük	e-mailler	yollayarak	
kişilerin	nasıl	olduklarını	kontrol	
edebilirler	veya	online	platform	
üzerinden	kısa	bir	sohbet	
başlatabilirler.		
Onlarla	telefonla	iletişim	
kurmaya	özen	gösterin	ve	
takımdan	bir	kişinin	problemi	
olduğunda	size	ilk	haber	verecek	
kişiler	olduklarını	unutmayın.		

İtici	Güçler	ofis	içerisindeki	en	
gürültülü	insanlar	olmaktan	
hoşlandıkları	için	onları	yalnız	başına	
dinleyicisiz	bırakmanız	oldukça	zor	
olabilir.	Kişilerin	işleri	boş	
vermediğinden	ve	odağını	
kaybetmediğinden	emin	olmak	için	
talepkar	yaklaşımlarını	hem	telefon	
hem	de	e-mailler	ile	göstermeye	
çalışmak	isteyeceklerdir.	E-mail	yazma	
tarzlarında	genellikle	keskin	cümleler	
ve	emir	kipleri	kullanabilirler.	Genelde	
takımın	onların	bu	tarzına	alışık	olması	
ve	kişisel	algılamaması	beklenir.	Ancak	
sosyal	etkileşimin	olmaması	ilişkilerin	
bir	miktar	gergin	olmasına	yol	açabilir.	
Verdiğiniz	sözleri	yerine	getirmeye	ve	
onların	taleplerine	zamanında	cevap	
vermeye	özen	gösterin.	Girişken’ler	
onlarla	en	etkin	çalışacak	kişilerdir.	
Dolayısıyla	İtici	Güç	ve	Girişkenleri	
aynı	projede	görevlendirmeniz	size	
fayda	sağlayabilir.		
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		ANALİTİK	Takım		Rolü	Davranışı	 UYGULAMACI	Takım	
Rolü	Davranışı	

UZMAN	Takım	Rolü	
Davranışı	

Genellikle	kendi	başlarına	
çalışmayı	tercih	edeceklerdir.		
Arkalarına	yaslanıp,	sürekli	
kapılarını	çalan	takım	üyeleri	
olmadan	en	doğru	aksiyonun	
ne	olduğuna	karar	
verecekledir.	Bu	anlamda	
Analitik’ler	uzaktan	etkin	bir	
şekilde	yönetilebilirler.	Ancak	
gereğinden	fazla	analiz	yapma	
eğilimleri	vardır.	Bu	
yaklaşımlarını	kontrol	
etmezseniz	harekete	geçmekte	
zorlanabilirler.		Onlarla	sık	sık	
iletişim	kurmaya	özen	gösterin	
ve	güncellemeler	isteyin.	Size	
her	zaman	istediğiniz	cevapları	
vermeyebilirler	ancak	
muhtemelen	ihtiyacınız	olan	
doğru cevapları	vereceklerdir.  

Uygulamacılar	işleri	en	etkin	
şekilde	yapacağına	
güveneceğiniz	kişilerdir.		
Güvenilir	ve	çalışkan	yapıları	ile	
işleri	eksiksiz	tamamlamaya	
özen	gösterirler.	Yeni	
uygulanacak	yöntemlerle	ilgili	
kendilerine	sorumluluk	
verilmesinden	hoşlanırlar.	İş	
çizelgesi	üzerinden	e-mail	yolu	
ile	onlarla	iletişime	
geçebilirsiniz.		

Mucitler	gibi	Uzman’lar	da	kendi	
başlarına	çalışmaktan	
hoşlanırlar.	Onlara	üzerinde	
uğraşacakları	bir	araştırma	
konusu	vermeye	özen	gösterin.		
Araştırma	bulgularının	takıma	
yayılmasını	sağlamak	için	de	
arada	bir	kontrol	etmeyi	
unutmayın.	En	etkin	iletişim	
şekli	e-mail	ile	olacaktır	ancak	
gereğinden	fazla	bilgi	
bombardımanı	ile	
karşılaşmamak	için	spesifik	ve	
net	sorular	sormak	önemli	
olacaktır.		




