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Takım Rolü Özet Tanımları
Belbin insanların davranışlarına odaklanır.
Uzun yıllara yayılan araş rma çalışmaları sırasında, Dr. Meredith
Belbin iş ortamında kişilerin sergilediği davranışları gözlemlemiş r.
Araş rmalarında, kişilerin sergilediği başlıca 9 farklı davranış
olduğunu keşfe : Takım Rolü adını verdiği bu davranışlar
insanların çalışma tarzlarını ve ait oldukları takıma veya
organizasyona olan farklı katkılarını belirler. Her bir rolün güçlü
yanları ve kabul edilebilir gelişim alanları bulunur. Belirli bir Takım
Rolünün hem güçlü yanlarına hem de kabul edilebilir gelişim
alanlarına sahip olmak doğaldır.

Mucit
Güçlü Yanlar: Yara cıdır, hayal
gücünü kullanır ve alışılmışın dışına
çıkar. Farklı ﬁkirler üre r ve zor
problemleri çözer.
Kabul Edilebilir Gelişim Alanları: İnce
ayrın ları göz ardı eder. Konuşmaya
zaman ayıramayacak kadar
düşünceye dalmış r

Takım Oyuncusu
Güçlü Yanlar: İşbirliğine yatkın,
uyumlu ve anlayışlıdır. Yerine göre
davranmasını bilir. İnsanları dinler ve
anlaşmazlıkları önlemeye
çalışır.
Kabul Edilebilir Gelişim Alanları: Zor
durumlarda kararsız kalabilir.

Uygulamacı
Güçlü Yanlar: Belirli bir sistem ve
düzen içerisinde çalışmaktan
hoşlanır. Verimlidir. Fikirleri aksiyon
adımlarına dönüştürür
Kabul Edilebilir Gelişim Alanları:
Değişimi sevmeyebilir ve esnek
olmakta zorlanabilir.
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Girişken

Orkestra Şeﬁ

Güçlü Yanlar: Dışa dönük, hevesli ve
konuşkandır. Fırsatları keşfeder ve
bağlan lar geliş rir.

Güçlü Yanlar: Olgun, kendine
güvenlidir, önceliklerin farkındadır.
Kişileri cesaretlendirir.

Kabul Edilebilir Gelişim Alanları: Fazla
iyimser olabilir, ilk hevesi kaçınca
ilgisini kaybedebilir.

Kabul Edilebilir Gelişim Alanları:
Kendi görevlerini diğerlerine
yükleyebilir.

Anali k
Güçlü Yanlar: Ciddi, stratejik ve
muhakeme gücü yüksek bir kimsedir.
Tüm olasılıkları görür ve doğru
yargılara ulaşır.
Kabul Edilebilir Gelişim Alanları:
İnsanlara ilham verip, onları harekete
geçirmekte zorlanabilir.

Mükemmeliyetçi
Güçlü Yanlar: Hataları bulur ve
düzel r. İşlerin yüksek standartlarda
yapılmasını sağlar. Gözden kaçan
noktaları fark eder.
Kabul Edilebilir Gelişim Alanları:
Endişeli ve kaygılı olmaya yatkındır.
İşleri paylaşmak veya diğer insanlara
delege etmek hoşuna gitmeyebilir.

İ ci Güç
Güçlü Yanlar: Rekabetçidir, baskı
al nda çalışmayı sever. Zorlukları
aşmak kendisini mo ve eder.
Kabul Edilebilir Gelişim Alanları:
Bazen sabırsız olabilir ve insanları
incitebilir.

Uzman
Güçlü Yanlar:Belirli bir ilgi alanına
veya konuya kendini adamış r. Az
rastlanan bir bilgi ve beceri
birikimine sahip r.
Kabul Edilebilir Gelişim Alanları:Sınırlı
bir alanda katkı sağlar. Teknik konular
üzerinde çok fazla düşünüp, başka
konulara zaman ayırmakta
zorlanabilir.

Kendinizi Nasıl Görüyorsunuz

Aşağıdaki çubuk graﬁği, eldeki tüm bilgileri
kullanarak Takım Rollerinizi en fazla tercih edilenden
en son tercih edilene doğru sıralamaktadır.
Her Takım Rolünün puanı her zaman aynı derecede yüksek
olmayabilir. Bu durum son derece olağandır.
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Girişken

Sayfa 1

Kendinizi Nasıl Görüyorsunuz

Peki bu sonuçlar ne anlama geliyor?
Selim - kendi değerlendirmenize göre en güçlü takım rolünüz/rolleriniz Anali k. Bu en güçlü
Takım Rolünüz. Anali kler eleş rel bir bakış açısı sergilerler. Bu özellikleri sayesinde en
doğru eylem planını oluşturabilirler. Doğru yargılara varırlar. Karar oluştururken tarafsız
kalabilmeleri ve duygusallığa kapılmamaları takdir edilir. Böylece man klı planlar
oluşturabilirler. Zihinsel özellikleri güçlüdür ve man klı, üzerinde iyi düşünülmüş yargılara
varmak için mevcut durumu etraﬂıca değerlendirirler. Anali k özelliğini etkin sergileyen
kişiler genel stratejiyi doğru oluşturmaya önem verirler. Doğal eğilimleri olarak sergiledikleri
man klı bakış açıları doğru çözümler ortaya çıkarmalarına sebep olur.

Güçlü yanlarınızı en etkin şekilde nasıl ön plana çıkarabilirsiniz ?

Selim Kahve
© BELBIN 2018

Sayfa 2

ATK

Başkaları Sizi Nasıl Değerlendiriyor

Sizi yakından tanıyan kişilerden geribildirim
istediniz.
Gözlemcilerinizin değerlendirmelerini aşağıda görebilirsiniz.

Anahtar
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Gözlemcileriniz Anali k rolünüz konusunda sizinle hemﬁkirler. Muhtemelen bu rolünüzü etkin bir şekilde
yansı yorsunuz. Gözlemcilerinizin sizi değerlendirdiği diğer bir rol ise bir İ ci Güç. İ ci Güç'ler iş bi rirler.
Aksiyon odaklıdırlar. Sonuç elde ederler, kazanma arzuları ve rekabetçi doğaları vardır. Nasıl bir yol
izleneceği konusunda açık konuşmaktan çekinmezler. En yüksek iki Takım Rolünüzün bu kombinasyonu
zihinsel gücü yüksek bir kişi olduğunuzu göstermektedir. Harekete geçme isteğinizi man klı yaklaşımınızla
birleş rebilirsiniz. Engeller ne olursa olsun araş rma yaparak gerçeği ortaya çıkarabilen, düşünceli ve aynı
zamanda da kararlı bir kimse olmanız beklenir.
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Sayfa 3

Başkaları Sizi Nasıl Değerlendiriyor

Gözlemcilerinizin ortak görüşleri
Gözlemcilerinize göre: Oldukça bilimsel bir yaklaşımınız var. Engellerle
karşılaş ğınızda mo vasyonunuzu kaybetmezsiniz. Etra nızdaki insanların
ih yaç ve isteklerinin oldukça farkında görünüyorsunuz. Oldukça man klı
argümanlar oluşturursunuz. Duyarlı ve man klı eylem planları önerirsiniz.
Gözlemci Değerlendirmeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ek Liste 1
ve 2'ye bakınız.

Bu değerlendirmelere ka lıyor musunuz? Etra nızdakilerin bu davranışlarınızı
gözlemlediği bir durum aklınıza geliyor mu?
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Sayfa 4

Genel Değerlendirme

Kişisel ve Gözlemci değerlendirmelerinizin ortalamasıdır.
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İ ci Güç

Raporunuzun geri kalanında bu Takım Rolü proﬁliniz üzerinden ilerleyeceğiz.
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Sayfa 5

Genel Değerlendirme
Genel Değerlendirme sizin değerlendirmeniz ile Gözlemci Değerlendirmelerinin
birleş rilmesinden oluşturulmuştur.

Sizin değerlendirmenizi ve Gözlemci değerlendirmelerini birleş rdiğimizde, öncelikli olarak sergilediğiniz yeni bir
Takım Rolü ortaya çık : bir Mükemmeliyetçi. Mükemmeliyetçiler işleri doğru yapma endişelerinden mo ve olurlar.
Detaylarla ilgilenirler. Mükemmeliyetçiler grup çalışmalarında en yüksek standartlara ulaşmak isteyerek takıma
fayda sağlarlar. Gerçekten de, onların amaçları etra ndaki insanlardan daha iyi işler ortaya koymak r.
Peki bu sonuçlar ne anlama geliyor? Bu demek oluyor ki, Selim, siz dikkatlice çalışmak ve işleri doğru bir şekilde
yapmak için yeterince zaman ayırmaya önem verirsiniz.

Genel Değerlendirmeye ka lıyor musunuz? Sonuçlarla ilgili şaşırdığınız bir nokta var
mı ?
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Sayfa 6

Güçlü Yanlarınız

Takım Rolünüzün güçlü yanlarını anladıktan sonra, aşağıda bu güçlü yanlarınızı nasıl en etkili
şekilde kullanacağınız konusunda birkaç öneri bulabilirsiniz.

Başarılı olduğunuz alanlarla ilgili biraz daha detaylı bilgi
Sizin için yap ğınız işin fazlalılığı değil kalitesi önemlidir. Dolayısıyla çok fazla
zaman baskısı al nda çalışmamanız ve odağınızın işlerin hızlı bir şekile
yapılmasından ziyade kalitesinde olması önemlidir.
Üzerinde düşünülmüş detaylı planlar ve kararlar oluşturmayı
seviyorsunuz; bu sayede insanlar sizi dikkatli tavsiyeler verebilen ve hiç
hata yapmayan biri olarak görebilirler.
İnsanlar bir ﬁkrin işe yarayıp yaramayacağını tar şırken sizin
tavsiyeleriniz büyük ih malle değerli olacak r. Bir plan içerisinde
çıkabilecek olası problemleri farketmekte etkin olduğunuz için,
olumsuz yönlere gereğinden fazla odaklanmamaya özen gösterin.
Bu sayede insanlar sizin ﬁkirlerinizi almak için daha istekli
olacaklardır.

Diğer bir güçlü yönünüz
Ayrıca yara cı eğilimlere sahip bir kişinin özelliklerini
gösteriyorsunuz.
Bir
zorlukla
karşılaş ğınızda
grup
tar şmalarından uzaklaşın ve yeni bir bakış açısıyla problemler
üzerinde düşünmeye çalışın. Önerilerinizi paylaş ğınız zaman,
arkadaşlarınızın da onları değerlendirmesine izin verin, böylece
kendinizi ﬁkirlerinize çok fazla kap rmamış olursunuz.

Göz önünde bulundurmanız gereken bir nokta
Şu anda farklı ortamlarda bulunarak, yeni insanlarla tanışan
ve yapılması gerekenlerle ilgili nelerin mümkün olduğunu
keşfeden bir kişinin özelliklerini göstermiyorsunuz. Eğer bu
bu özellikleri güçlü bir kişiyle beraber çalışırsanız, onların bu
özelliği etra a olup bitenlerle ilgili daha fazla bilgiye sahip
olmanıza olanak tanıyacak r.

Öğrenme Tarzı
Yeni bir şeyler öğrenirken, bir problemi tüm yönleriyle ele
alabilmek için kendinize zaman tanımanız önemlidir. İşleri son
dakikaya bırakmayın, çünkü bunu yapmak büyük ih malle
daha çok endişelenmenize neden olacak r. Bir şeyler yine de
ters giderse kendinize çok yüklenmeyin. Unutmayın ki herkes
hata yapabilir.
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Sayfa 7

Kendinizi Nasıl Etkin İfade Edebilirsiniz

Aşağıda en yüksek 4 Takım Rolünüz ve bu rollerin
kombinasyonlarıyla ilişkili çalışma tarzları bulunmaktadır.
Bir iş görüşmesindeyken veya kendinizi karşınızdakilere tanıtmanız
gereken bir durumda, nasıl bir çalışma tarzına sahip olduğunuzu
anlatmak için şu ifadeleri kullanabilirsiniz.

Takım Rolleri
1

2

3

Çalışma Tarzı
4

"Hata ve problemleri önceden fark ederek
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düşünüyorum. "
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"Sunduğum ﬁkirlerin mevcut duruma uygun
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İ ci Güç

Sayfa 8

Kendinizi Nasıl Etkin İfade Edebilirsiniz

Güçlü yanlarınızı ön plana çıkarın
o

Zor bir problemle karşılaş ğınızda, doğru karara varmak için
elinizdeki verileri etraﬂıca değerlendirdiğiniz durumlara örnek
verin.

o

Dikkatli bir kişi olduğunuzu ve iyi bir nedeniniz olmadan bir konu
hakkında eleş ride bulunmayacağınızı göstermeye çalışın.

Bu konulara göz atmak isteyebilirsiniz
o

Sorulara hızlıca cevap vermek yerine, olayları etraﬂıca
değerlendirmeyi tercih ediyorsunuz. Hızlı kararlar vermek
zorunda kaldığınız bir zamanı ha rlıyor musunuz? Nasıl tepki
verdiniz ve sonuç ne oldu?

Güçlü yanlarınızı ve gelişim alanlarınızı tanımlayın. Bu bilgiyi kişilere kendinizi anla rken
nasıl kullanabilirsiniz?
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Sayfa 9

Kendi ifadelerinizle raporunuzu değerlendirin

Belbin Takım Rolü raporunuzdan öğrendiğiniz tüm bilgileri kullanarak, bir okula veya işe
başvururken de kullanabileceğiniz kendiniz hakkında kısa bir özet yazınız.
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Sayfa 10

Ek Liste 1

Aşağıda diğer kişilerin Takım Rolü davranışlarınızı nasıl gördüklerinin bir analizi bulunmaktadır.
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Başkaları sizi nasıl gözlemliyor (birleş rilmiş):

Genel Değerlendirme:

Kendinizi nasıl görüyorsunuz:

4

5

6

7

8

9

GR

UY

İG

ORK

TKM

ORK

ATK

MC

GR

MC

MK

ORK

TKM

GR

UY

MC

İG

UY

UZM

GR

ORK

MK

İG

ATK

ORK

MC

GR

UZM

UY

TKM

ATK

İG

UZM

MK

MC

ORK

TKM

UY

GR

ATK

MK

MC

UZM

İG

TKM

UY

ORK

GR

TKM UZM

Gözlemci Değerlendirmeleri:

Üzerinde durulması gereken noktalar:
o

İnsanlar sizde farklı güçlü özellikler görebilir.

o

Sizinle etkileşim içerisinde bulundukları ortama göre hepsiyle farklı ilişkiler geliş rmiş
olabilirsiniz.

o

Detaylara çok fazla takılmamaya çalışın, bazen detayların etkisi düşündüğünüz kadar çok
olmayabilir.

o

Kişilerinin sizi neden farklı şekillerde gözlemlediğini ve bu durumun Takım Rollerinizi nasıl
etkileyeceğini değerlendirin.
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Sayfa 11

Ek Liste 2
Etra nızdaki kişilerden sizinle ilgili bir gözlemci formu doldurmalarını, sizin davranışlarınızı
tanımladıklarını düşündükleri kelime ve ifadeleri işaretlemelerini istediniz.
İşaretledikleri ifadelerin bir öze aşağıda bulunmaktadır. Hiç işaretlenmeyen ifadeler olması doğaldır.

dikkatlı ve çalışkandır
6
zorluklar karşısında dayanıklıdır
4
sezgileri kuvvetlidir
4
man klı düşünür
4
gerçekçidir
3
etra ndakilere tavsiye verir
3
bilgiyi paylaşmaya isteklidir
3
yara cı çözümleri vardır
2
mükemmelliği hedeﬂer
2
maceracı değildir
2
muhakeme yeteneği yüksek r
2
yerine göre davranmasını bilir
2
zamanı ve kaynakları verimli kullanır
2
doğru ve dikkatli çalışır
2
hırslı hedeﬂer yönünde insanları harekete geçirir 2
güvenilirdir
2
detaylara fazla dikkat etmez
2
hataları düzel r
2
özgün, orijinal ﬁkirleri vardır
1
yardımseverdir
1
hayal gücü kuvvetlidir
1
sabırsız davranır
1
düşüncelere dalabilir
1
azimlidir
1
meraklıdır, çok soru sorar
1
bilgiyi analiz eder
1
özgüvenlidir, telaş yapmaz
1
pra k r, işi nasıl yapacağını bilir
1
tereddütlü davranır
1
manipüla f davranır
1
neyin yapılması gerek ğinin farkındadır
1
heyecansız, ilgisiz davranır
1
yeni ﬁkirler bulur
0
tarafsız davranır
0
rsatlardan nasıl yararlanacağını bilir
0
enerjik ve girişimcidir
0
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z ve özenlidir
0
düşüncelerinde özgürdür
0
geniş bir bakış açısı sergiler
0
yalnızca kendi ilgi alanına odaklanmış r
0
karşıt ﬁkir sunmaktan ve yüzleşmekten kaçınmaz0
karar vermekte zorlanır
0
hata yapmaktan korkar
0
gereğinden fazla konuşkandır
0
geleneksel değildir
0
ﬁkirlerini açıkça söyler
0
fazla hassas r
0
değişken bir yapısı vardır
0
dar bir bakış açısı sergiler
0
kendi başına yeterlidir
0
diğerlerini takdir eder, cesaretlendirir
0
sistemli çalışır
0
sosyal ortamlardan hoşlanır, dışa dönüktür
0
disiplinli çalışır.
0
rekabe en hoşlanır
0
öğrenmeyi çok sever
0
ça şmadan korkar
0
rahatlayıp işleri oluruna bırakmakta zorlanır
0
ikna etmekten hoşlanır
0
gereksiz ayrın lar için sorun yara r
0
esnek değildir
0
değişime direnir
0
müşﬁk r, insanlara yardım eder
0
mücadeleye girmekten korkmaz
0
farklı ortamlara uyum sağlamaya isteklidir
0
kendini okumaya ve öğrenmeye adamış r
0
şüpheci bir yaklaşımı vardır
0
tezcanlı ve ısrarcı bir yaklaşımı vardır
0
fazla sahiplenici algılanabilir
0
kendi görevlerini başkalarına yükleyebilir
0
gözlem yeteneği iyi değildir
0
düşünmeden hareket eder
0
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