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SIERRA DANISMANLIK 
 

 
                                   Belbin Takım Rolleri Yorumlama Eğitimi 
 
 
Bu eğitim, tüm dünyada, 22 farklı dilde,  30 yılı aşkın bir süredir, 2 milyonun üzerinde kullanıcısı ile uygulanan ve 
Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkede işletme bölümlerinde ders olarak okutulan, iş yerindeki gözlemlenen 
davranışlara odaklanan Belbin Davranış Envanterinin 2016 yılında yenilenmiş rapor ve araçlarıyla oluşturulmuştur. 
 
 
Eğitim Tarihleri: 
 
24 Şubat 2021 
17 Mart 2021 
25 Mart 2021 
 
Eğitim 1 tam gün sürer ve Zoom platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilir.  
 
 
 

 
 
 

 

Program 

• Takım Rolleri  - Teori ve Henley Araştırması 

• Belbin’in Dokuz Takım Rolü 
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• Takım Rolü Kombinasyonları 

• Kişisel Raporlar, Takım Raporları ve İş Profili Raporu Nasıl Yorumlanır ?  

• Güçlü Yönler/ Gelişim Alanları 

• Bu Yönlerinizi En Etkin Şekilde Nasıl Kullanabilirsiniz ? 

• Uzaktan Çalışan Ekipler ve Belbin 

• Takım Koçluğu ve Belbin 

• Liderlik Eğitimleri ve Belbin 

• İşe Alımlarda Belbin 

• Belbin ile Ekibinizin Performansını Nasıl Değerlendirebilirsiniz ? 

 
 

 

 

E-Interplace Sistemi ve Raporlar 

 

• Kişisel Değerlendirme Raporu 

• Kişisel ve Gözlemci Değerlendirmeleri – 360 Derece Raporu                       

• Aday Raporları 

• Takım Raporları 

• Kişilerarası İş İlişkileri Raporu 

• Pozisyon Gerekleri/ İş Profilleme Raporları 
 
 

 

            BELBIN YORUMLAMA EĞİTİMİ SİZE NELER KAZANDIRIR ? 

• BELBIN Metodolojisi, araç ve yöntemlerini kullanabilecek bilgi, beceri ve donanımı kazanarak, kurumunuz 

içinde çok geniş bir alanda kullanabilirsiniz. 

• Belbin ile uzaktan çalışan ekipler için online eğitimler tasarlayabilirsiniz.  

• Organizasyonunuzdaki kişilerin bir arada işbirliği içerisinde çalışmasına olanak tanıyan Belbin araçlarını 

kullanarak doğru kişileri doğru pozisyona yerleştirir, mevcut çalışanlarınızın verimliliğini arttırabilirsiniz.   
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• Kurumunuzun içerisinde farklı takımları bir araya getirerek, atölye çalışmaları oluşturabilir, ekibinizin güçlü 

ve gelişim alanlarına ilişkin haritasını çıkarabilirsiniz.  

• Belbin oyunlarını kiralayarak veya satın alarak şirket içerisindeki Takım Eğitimleri ve/veya kendi 

tasarladığınız atölye çalışmalarında kullanabilirsiniz. 

• Kurumunuz içinde faaliyet gösteren, ortak hedefler ve iş çıktılarından sorumlu olan, iş performansını ve 

işbirliğini artırmak istediğiniz her türlü ekip (departman, yönetim takımı, satış ekibi, süreç ekibi, proje ekibi,  

vb.)  ile ilgili analizleri yapabilir,  yorumlayabilir, risk ve fırsatlarını ortaya koyarak, söz konusu ekiplerin 

gelişim planlarını belirleyebilirsiniz. 

• Gelişim çalışmalarını takiben, BELBIN Yönetim Modeli üzerinden çalışanlarınız ve yöneticileriniz için özel 

gelişim programları tasarlamak, uygulamak ve eğitim sonuçlarını ölçmek için gerekli donanıma sahip 

olursunuz. 

	

	

																						

	

	


