Yalın 6 Sigma ile Belbin
Takımları Nasıl Kurulur?
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Nasıl Yalın Belbin Takımları kurulur?
İş yerinde en fazla verimliliği sağlamak için işimize bağlı olmalıyız. Anlamlı ve önemli işler,
sorumluluk alabilmemiz, işte iyileştirmeler yapabilmemiz ve süreçlerde yer alma
özgürlüğümüzün olması, başarılarımız için takdir edilmek işe olan bağlılığımızı arttırır.
İnsanlar, stok ya da demirbaş gibi maddesel birer “kaynak” veya riski azaltmak için
yönetilmesi gereken yükümlülükler olarak düşünülmemelidirler.
Çalışma hayatında birçok iş süreciyle etkileşim halindeyiz. Bilgisayarlar ve makineler
sadece belirli bir mantık çerçevesinde çalışırken, biz sağduyumuzu kullanarak
iyileştirmeler yapıyoruz ve yapılan işlere insani bir dokunuş katıyoruz. Bununla birlikte,
“insan etkisinin” bir dezavantajı da vardır. İletişim eksiklikleri ve yanlış anlaşılmalar işleri
yavaşlatabilir, çatışmalar süreci etkileyebilir ve kişilerin yaptığı hataların sonuçları bazen
büyük zararlara yol açabilir.
En verimli çalışanlar bile zaman zaman işleri yavaşlatabilirler. Eğer verimliliği sağlamak
adına bürokratik kurallar gereğinden fazla ve boşa zaman harcatan bir süreci dengelemek
için kullanılıyorsa; süreçleri körü körüne takip etmek yerine tekrar gözden geçirip
geliştirsek, verimli çalışan kişi acaba ne kadar fazla sayıda daha iş başarabilir?
Yalın 6 Sigma, boşa harcanan kaynakları ve hataları (gereksiz ve verimi azaltan her şeyi)
yeniden düzenleyerek ve eleyerek süreçleri geliştirmek için tasarlanmış bir
metodolojidir.
Birçok organizasyonda oldukça başarılı bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir: Xerox,
Ford, Merill Lynch, Intel, GlaxoSmithKline ve Vodafone bunlardan bazılarıdır.
Proje takımlarının bir problemi belirlemeleri, problemin etkilerini ölçen yöntemler elde
etmeleri ve verileri analiz ederek potansiyel uygulanabilir çözümler bulmalarını sağlar.
Geliştirmeler yapıldıktan sonra, sürecin devamlılığını korumak için tedbirler alınır.
Bir çok yönden, Belbin ve Yalın 6 Sigma aynı felsefeyi paylaşır: işin her kademesine her
türlü boşa harcanan zaman ve çabayı ortadan kaldırarak organizasyonların daha verimli
hale gelmesini sağlamak. Yalın 6 Sigma temel olarak süreçlere odaklanırken, Belbin takım
içindeki davranış göstergelerine bakar, ekibe ortak bir dil sunar ve iş yerinde insanlar
arasındaki etkileşimi düzenlemeye odaklanır. İkisi birlikte, iş performansını tamamen
değiştirebilecek oldukça etkin bir sistem oluşturur.
Boşa zaman harcama davranışının belirlenmesi
Yalın 6 Sigma metodolojisinin en kritik kavramlarından bir tanesi de boşa harcanan zaman
ve kaynakların belirlenmesidir.
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Boşa harcama davranışı 8 ayrı kategoride incelenebilir:

Yalın 8 Boşa Harcama
Kusur – Oluşan her türlü hata, müşteri memnuniyetsizliği yaratan problemler
Aşırı üretim – Sürecin gereklerinden daha fazla, daha erken ya da daha hızlı iş
bitirme

Bekleme – Gerek insanları gerekse teknolojiyi ya da bir bilgi veya malzeme için
beklemekten oluşan her türlü erteleme
Değerlendirilmeyen yetenek – İnsanların tecrübelerini, becerlerini, bilgi
birikimlerini ve yaratıcılıklarını en verimli şekilde kullanamamak
Gereksiz taşıma – Firma içinde ve dışında malzemelerin gereksiz yere taşınması.
Envanter – Çok fazla stoklama ya da tedarik yapmak
Hareket – Yapılan işe bir değer katmayan her hareket
Ekstra İşlem – Yapılan işe bir değer katmayan çabalar

Bir yeteneğin en verimli şekilde kullanılmamasının sebebi saklı olması ya da yeteneğin
konumunun yanlış olması olabilir. Bu durumun bir takımın etkili bir şekilde çalışmasını
engellediği durumlarda Belbin Takım Rolleri oldukça etkili olabilir. Belbin her bireyin sahip
olduğu pozitif davranışsal katkıyı (Takım Rolünü) belirler, böylece herhangi bir kişinin bir
projeye en iyi nasıl katkı sağlayacağını görebilirsiniz. Sonuç olarak takımınız yetenekleri en
verimli şekilde kullanmış ve başarılı olmak için gereken her şeyin yapıldığından emin
olmuş olur.
Değerlendirilmeyen Yetenek: Boşa harcanan yetenekleri azaltmak için Belbin’i nasıl
kullanırız ?
Değerlendirilmeyen Yetenek insanların tecrübelerini, yeteneklerini, fikirlerini, bilgi
birikimlerini ve yaratıcılıklarını kullanmayı başaramamaları olarak tanımlanabilir. Bu tarz
bir “boşa harcama”nın bir çok nedeni olabilir, bazıları:
•
•
•
•
•

Kötü iletişim
İşin gereklerinin ve beklentilerin tam olarak açıklanmaması
Takım çalışması eksikliği (ya da etkili olmayan takım çalışması)
Eğitim eksikliği (ya da yanlış eğitim)
Kötü yönetim, özellikle problemlere çözüm bulunurken çalışanları işin
içine katmamak

Bu faktörler çalışan bağlılığını azaltmaktadır, bu durum da uzun vadede organizasyonda
olumsuz etkiler yaratacaktır. Eğer çalışanlar Takım Rollerinin güçlü yönlerine uygun bir
şekilde çalışabilirlerse, işe olan bağlılıkları artacak ve görevlerini sahipleneceklerdir. Belbin
diliyle, Değerlendirilmeyen yetenek çalışanların Takım Rollerinin güçlü yönlerini
kullanmalarına olanak vermeyen işlerde çalışmaları demektir. Bunun bir kaç tane nedeni
olabilir. Yeteneklerinin tam olarak farkında olmayabilirler, ya da bulundukları görevin
sınırları arzuladıkları şekilde katkı yapmalarına imkan vermiyor olabilir.
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Değerlendirilmeyen yeteneği boşa harcama olarak görmek yerine, bir fırsat olarak
değerlendirebiliriz. Kişiler neden doğru bir şekilde değerlendirilmiyorlar?
Değerlendirilemeyen yetenek: Yetenek ‘gizli kalmış’ olabilir mi?
Bazen, kişinin kendi katkısını algılama şekli ile etrafındaki insanların kişide gördüğü
davranışlar arasında uyumsuzluk olabilmektedir. Bu problemi çözebilmek için genellikle
farklı kaynaklardan bilgiler alınmalıdır. Davranışları değerlendirirken sadece kişinin kendi
algılamasıyla sınırlı kalınmamalıdır. Kimi zaman kendi güçlü yönlerimizin farkında
olmayabiliriz ve kişisel olarak daha fazla gelişmek için başkalarının görüşlerine de ihtiyaç
duyabiliriz. Bu bilgileri Gözlemci Değerlendirmeleri toplayarak edinebiliriz: Belbin beraber
çalıştığınız ve uzun süre beraber iş yaptığınız kişilerden hakkınızda geribildirim alır ve bu
geribildirimleri analiz eder.

Takım Rolü davranışlarına ilişkin sonuçların analizi hem kişisel değerlendirme hem de
gözlemci değerlendirmelerine göre kişinin Takım Rollerini en güçlü tercihinden en az
tercih ettiği role kadar sıralar. Kişisel Değerlendirme ile Gözlemci Değerlendirmelerini
karşılaştırarak aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkarır. Eğer arada önemli
derecede bir farklılık varsa, bu kişi başka bir rolde çalışmak istiyor olabilir ya da takım
arkadaşları onda kendisinin farkında olmadığı güçlü yönler görüyor olabilirler.
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Değerlendirilmeyen yetenek: Yetenek yanlış yerde olabilir mi?
Bir bireyin yanlış yere konumlandırılması çalışan bağlılığında kötü etkiler yapıp kadro değişim
miktarını arttırmaktadır. Örneğin Mükemmeliyetçi ve Uzman Takım Rollerine sahip bir kişi,
belirli bir konudaki bilgi birikiminin geliştirdiği, başkalarının gözden kaçırdığı detayların ve
hataların farkına vardığı bir işte mutlu olacaktır. Yaratıcı bir bakış açısı gerektiren ve konu
hakkındaki bilgi birikiminin değer verilmediği işlerde, bu kişi başarılı olamayacaktır ve kendine
daha fazla uyan bir iş aramayı düşünmeye yatkın olacaktır.
Kişisel Raporumuzun Gelişim Önerileri kısmı kişiye en uygun çalışma şekli hakkında öneriler
sunmaktadır. Örneğin bir Uygulamacı, bir Mucit’e göre, çok daha yapılandırılmış bir çalışma
ortamına ihtiyaç duyacaktır.

Değerlendirilmeyen yetenek: Takım içindeki yeteneği en iyi hale getirmek.
Kişileri daha verimli hale getirmenin yanı sıra, takımın performansını bir bütün olarak
arttırmak da önemlidir. Takım Katkısı Raporu her bir Takım Rolüne kimin uygun olduğu
konusunda tavsiyeler verir.
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Takım Rolü Katkısını anlamak ve paylaşmak bireylerin uygun görev ve sorumlulukları
üstlenmelerini sağlayarak takımın başarı şansını arttıracaktır. Bunun sonucunda, kişiler
en az sergilemeyi tercih ettikleri, gelişim alanı olan rollerine uyan işleri yapmaya
çalışarak zaman ve emek harcamayacaklardır. Bunun yanı sıra kişiler belirli bir göreve
ya da işe uygun olmadıklarında, bu alanlarda başkalarından yardım istemeleri
gerektiğini anlayacaklardır.
Bir takımın ya da organizasyonun veriminin düşmesine neden olan “Yalın 6 Sigma’nın 8
Boşa Harcamasını” inceleyerek başlamıştık. Değerlendirilmeyen Yeteneklere baktık ve
bu boşa harcamayı Belbin Takım Rolleri ile nasıl azaltabileceğimizi keşfettik.
Boşa harcama sorununu çözdükten sonra, iş süreçlerini geliştirmek için Belbin’i nasıl
kullanabiliriz?
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Hataları ve boşa harcamaları minimize ederek süreçleri geliştirmek için 6 Sigma bize
problemlerin temel nedenlerini ve potansiyel çözümlerini analiz etmemiz için bir yöntem
sunuyor:
Tanımla – durumu açıklayan bir proje ilanı oluşturun, kimlerin dahil olacağını,
beklentileri ve gereksinimleri belirleyin.
Ölç – yapılacak ölçümlere karar vererek ve doğru veriyi toplayarak problemin ne
kadar büyük olduğunu bulun.
Analiz et – problemin temel nedenlerini belirleyin ve geliştirmeler yapmak adına
hipotezler üretin.
İyileştir – Temel nedenlere değinin; geliştirilen sonuçları veriler ile doğrulayın; hata
payını en aza düşürmek için “hatalara engel olan bir sistem” kurun.
Kontrol et – Gelişmelerin devamlılığını sağlamak için stratejiler oluşturun ve harekete
geçirin.
Belbin bu yöntemlerle nasıl kullanılır?
Her Takım Rolü bu uygulamaları gerçekleştirmek için pozitif bir katkıya sahiptir. Bu tablo
takımının verimini arttırmak için Takım Rollerini nasıl kullanabileceğiniz konusunda
öneriler vermektedir, bunun yanı sıra ortaya çıkabilecek bazı sorunlara da dikkat
çekmektedir.
Unutmayın…
•

Süreçlerin duraklamasını ve işlerin ivme kaybetmesini engellemek için İtici
Güç’leri kullanın.

•

İletişim önemlidir. Bilginin takım içinde paylaşılması gerektiği durumlarda
Orkestra Şef’lerini ve Takım Oyuncu’larını, takımın dışındaki kişilerle iletişim
kurması için ise Girişken’leri kullanın.

•

Bir problemin ince detaylarına gereğinden fazla odaklanacakları için projenin
başlangıç evrelerine Mükemmeliyetçi’leri dahil etmekten kaçının. Yüksek
standandartları korumak istemeleri ve işleri delege etmekte zorlanmaları,
genellikle işleri çıkmaza sürükleyebilir ve takıma hız kaybettirebilir.

•

Benzersizlikleri ve alışılagelmedik çalışma tarzları nedeniyle genellikle en çok
Mucit’ler değerlendirilmeyen yeteneklere sahip olurlar.
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Biraz daha detay...
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• Orkestra Şeflerinin geniş bakış açıları vardır, bu yüzden
ihtiyaçları belirlemeye ve proje görev planını oluşturmaya
uygundurlar.
• İtici Güçler iş bitirme tarihlerine önem verirler. Bu nedenle
onları hedef belirleme ve proje zaman planlaması aşamalarına
dahil edin.
• Girişkenler ideal olarak dış dünyadan bilgi ve fikir toplamaya
uygundurlar (örneğin müşteri görüşleri). Fakat düzenli veri
toplamak gibi işlerde ilgileri çabuk dağılabilir.
• Uygulamacılar en çok süreçle ilgili ölçümler yapmaya
uygundurlar.
• Bu aşamaya Mucit’leri dahil etmekten kaçının, çünkü Mucitler
genellikle süreçleri takip eden kişiler değildirler.
• Mucitler halihazırdaki çalışma şeklinde oluşan problemleri
teşhis etmek konusunda başarılıdırlar. Fakat problemlerin
temel nedenlerini belirlerken kendi teorilerine duygusal olarak
bağlanmalarına izin verilmemelidir.
• Analitikler tarafsız ve çözümseldirler, bu nedenle acele
sonuçlara varmadan ve teorilerle duygusal bağ kurmadan
problemlerin potansiyel temel nedenlerini keşfetmeye ve
analiz etmeye uygundurlar.
• Uzmanlar diğer takım üyelerinin bilmediği spesifik bilgiye
hakim, faydalı kaynak sağlayan üyelerdir. Bununla birlikte,
problemlerin temel nedenlerini belirlerken kendi uzmanlık
alanlarıyla sınırlı kalabilirler. Mevcut verileri derinlemesine
irdelemek isteyebilirler, bu davranışlarının süreci
yavaşlatmasına izin vermeyin.
• İtici güçlerin bu aşamayı aceleye getirmelerine izin vermeyin.
• Uygulamacılar düzenli ve sistematiktirler, bu nedenle genellikle
halihazırdaki süreçleri anlarlar ve takip ederler. Bununla
birlikte, verimli bir Uygulamacı değişimden korktuğu için
verimsiz bir süreci saklıyor (ve de zararını göz ardı ediyor)
olabilir. Uygulamacıları ”iyileştir” aşamasına dahil ederek
değişime karşı dirençlerinin üstesinden gelebilirsiniz, böylece
yapılacak değişimlerin genel olarak verimliliği arttıracağını
görebilirler.
• Mükemmeliyetçiler detay odaklıdırlar, bu nedenle bu aşamada
hataları kontrol etmek ve hatasız işler ortaya çıkarmak için
onlardan faydalanılması uygun olacaktır.
• Analitikleri bu aşamada beklenmedik durum planlamasına dahil
edin.
• Proje ve süreç takımlarını yönetirken, yetenekleri belirlemek ve
kullanmak için Orkestra Şef’lerini kullanın.
• Proje özet sunumlarında ve takımın başarısını kutlamaları için
Takım oyuncularını görevlendirin. Takım oyuncuları takımın
değişim korkusunu yenmesinde ve Uygulamacıların yeni
süreçlere uyum sağlamasında destek olabilirler.
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Belbin Takım Rolü’nün Yalın 6 Sigma’ya yaklaşımı
Takım Rolleri 3 ana gruba ayrılabilir:
•

İnsan odaklı roller

•

Zihinsel odaklı roller

•

Hareket odaklı roller

Bu farklı grupların Yalın 6 Sigma sürecine farklı yaklaşım gösterebileceklerini unutmayın.

İnsan Odaklı Roller (Orkestra şefi, Takım Oyuncusu, Girişken)
İnsan odaklı rollere sahip kişiler etkili iletişime ve bilgi paylaşımına önem verirler.
Hareket Odaklı Roller (Uygulamacı, Mükemmeliyetçi, İtici Güç)
Hareket odaklı rollere sahip kişiler süreçlere ve görevlere odaklanırlar. Hedeflere ulaşmak için
verimli ve doğru bir şekilde çalışırlar.
Zihinsel Odaklı Roller (Mucit, Analitik, Uzman)
Zihinsel odaklı rollere sahip kişiler problemlere karşı üzerinde düşünülmüş yaklaşımlar sergilerler.
Potansiyel çözümleri ve sonuçlarını etraflıca düşünürler.
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Yalın 6 Sigma ile Proje Takımları Tasarlamak – Belbin Tarzı
Bir proje takımı, organizasyonun farklı departmanlarında çalışan fakat belirli bir projenin
hedefe ulaşması için bir araya getirilmiş kişilerden oluşan bir takımdır. Bu takımlar proje
bittiğinde dağılabilirler.
Proje takımlarını tasarlarken Belbin’in sunduğu birkaç önemli nokta:
Boyut – Belbin’in dokuz Takım Rolü olsa da, bu bir takım kurmak için 9 kişiye ihtiyacınız
olduğu anlamına gelmez, çünkü genellikle kişilerin tercih ettikleri birden fazla takım rolü
bulunur. İdeal takım büyüklüğü 4-6 kişidir. Kişi sayısı arttıkça takım tamamen farklı
niteliklere ve davranışlara sahip bir grup haline gelmeye başlar.

Verimlilik – Belirli Takım Rolleri için, “az aslında çoktur” demek yanlış olmaz. Dolayısıyla
bir takımın fazla kalabalık olması iyi değildir. Bu her Takım Rolü için doğru olsa da,
Mucitlere (çok fazla sayıda fikir ürettikleri) ve İtici Güçlere (kırıcı davranışlarda bulunma
potansiyeline sahip oldukları) için özellikle dikkat edilmesi gerekir.
Proje aşamalarına göre esneklik – Takım Rolleri arasında bir denge kurmak önemli olsa
da, her Takım Rolü projenin her aşamasında gerekli değildir. Eğer bir takım rolü yanlış bir
aşamada kullanılırsa bu durum projeyi kötü etkileyebilir. Örneğin, bir Analitik ilk fikirlerin
üretildiği aşamada bulunmamalıdır çünkü hevesliliği azaltabilir ve potansiyel olarak güçlü
olabilecek fikirlerin çok erken bir asamada reddedilmesine sebep olabilir. Bunun yerine
her bir takım üyesinin katkısının en güçlü olduğu aşamada projeye dahil olup, sonra işleri
digerlerine bıraktığı “akıcı” bir takım fikrini benimseyin. Eğer takımın amacı değişirse,
gerekli Takım Rollerinin de değişip değişmemesi gerektiği konusunda düşünün.
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Yalın 6 Sigma ayrıca bazı takım üyelerinin kalıcı bazılarının ise sadece belirli amaçlarla
takımda bulunduğunu belirtir. Örneğin, bir Orkestra Şefi, geniş bakış açısı sağlamak ve
proje planlamasındaki ve takım üyelerindeki değişimi yönetmek için kalıcı bir üye olarak
düşünülebilir. Fakat bir Uzman belirli uzmanlık alanı için ya da bir Girişken rakiplerin aynı
durumda ne yaptıklarını öğrenmek için kullanılan “kaynak üyesi” olabilirler. Takım,
süreçleri ölçmeye ve veri toplamaya başladığında Girişken takımdan çıkabilir, çünkü büyük
ihtimal bu aşamalara ilgi duymayacaktır.
Sürecin Devamlılığını Korumak – Belbin Tarzı
Yalın 6 Sigma sadece değişim oluşturmakla değil, aynı zamanda değişim ve gelişimin
devamlılığını da korumakla ilgilidir.
Davranışlar değişebilir, bu yüzden zaman zaman Takım Rolü eğilimlerini tekrar gözden
geçirmek önemlidir. Böylece takım ve takımın üyeleri en iyi şekilde çalışabilir ve de süreç
takımının değişmesi ya da gelişmesi gerektiğine karar verebilirler.
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Sonuç olarak…
Çalışanlar yanlış bir işte oldukları zaman hayal kırıklığı ve motivasyon eksikliği
yaşayabilir. Bu da işlevsiz takımlar oluşmasına neden olur. Yalın 6 Sigma
diliyle, çok az ödül için çok fazla çaba harcanır. Belbin yetenekleri keşfetmek
ve bireylerin güçlü yönlerini desteklemek için iş yerinde gözlemlenen
davranışlara odaklanır. Durağan çalışma ortamlarını ve kalıplaşmış bürokrasi
kalıplarını yıkan Belbin ve Yalın 6 Sigma yöntemi esnek takımlar
oluşturulmasını destekler. Bu takımlar işlerin yolunda gitmesi ve iş
performansının artması için kaynaklarını verimli kullanırlar.
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