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Liderlik, nereye ve Liderlik, nereye ve 

niniççin gittiin gittiğğinizi inizi 

bilmekle babilmekle başşlar.lar.
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Liderlik deninceLiderlik denince ……

• Liderlik denince; aklımıza, zor 
zamanlarda ortaya çıkıp tarihin 
akışını değiştiren ki şiler geliyor.

• Böyle bak ınca; lider olman ın ‘do ğru 
zamanda, do ğru yerde ve binlerce 
insan ı sürükleyebilecek yetkinlikte 
bir ki şi’ olmak anlam ına geldi ğini 
düşünüyoruz.
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Liderlik nedir?Liderlik nedir?

•• LiderlikLiderlik , di, diğğer insanlarer insanlar ıı ortak ortak 
hedeflere ulahedeflere ula şşmak mak üüzere harekete zere harekete 
gegeççirmek demektir.irmek demektir.

•• Siz de lider olabilirsiniz.Siz de lider olabilirsiniz.
•• O zaman; nereden baO zaman; nereden ba şşlamak lamak 

gerekir?gerekir?
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Lider olabilmek iLider olabilmek i ççinin ……

• Lider olabilmek için önce bir 
niyet iniz olmalıdır.

• Niyetinizin (amac ınızın, hedefinizin) 
ne oldu ğunu bilmiyorsan ız, diğer 
insanları etkilemeye çalı şmanın 
zaman kayb ından ve daha ba ştan 
belli ba şarısızlıktan öte anlam ı
olmaz.



NEV Danışmanlık 6

Kendinize sorun !Kendinize sorun !

•• Vizyonunuz nedir?Vizyonunuz nedir?
•• Nereye gitmeye Nereye gitmeye ççalal ışıışıyorsunuz?yorsunuz?
•• UlaUlaşşmak istedikleriniz nelerdir?mak istedikleriniz nelerdir?
•• Bu sorulara aBu sorulara a ççııklkl ııkla, cesaretle ve kla, cesaretle ve 

kendinizden emin olarak cevap kendinizden emin olarak cevap 
vermelisiniz.vermelisiniz.
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İİyi bir lideryi bir lider

•• İİyi bir lider, neyi bayi bir lider, neyi ba şşarmak istediarmak istedi ğğini ini 
bilir.bilir.

•• Nereye gitmek istediNereye gitmek istedi ğğini de, neden ini de, neden 
oraya ulaoraya ula şşmak istedimak istedi ğğini de iyi bilir.ini de iyi bilir.

•• Nereye ve niNereye ve ni ççin gitmek istediin gitmek istedi ğği i 
konusunda yeterince akonusunda yeterince a ççıık dek değğilse; bu ilse; bu 
konuyu netlekonuyu netle şştirmek itirmek i ççin in üüzerinde zerinde 
ddüüşşüünnüür, arar, araşştt ıırma yapar ve danrma yapar ve dan ışıışır.r.
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Nereye?Nereye?

•• Nereye gittiNereye gitti ğğinizi bilmiyorsaninizi bilmiyorsan ıız, z, 
istediistedi ğğiniz yiniz y ööne gidebilirsiniz. ne gidebilirsiniz. 
ÇüÇünknk üü her yol, oraya her yol, oraya ççııkar.kar.

•• Hedefinizin neresi olduHedefinizin neresi oldu ğğunu unu 
biliyorsanbiliyorsan ıız, kaynaklarz, kaynaklar ıınnııza za 
odaklanodaklan ıır ve gereken ir ve gereken i şşlerin lerin 
yapyap ıılmaslmas ıı iiççin insanlarin insanlar ıı motive eder, motive eder, 
onlaronlar ıı esinlendirirsiniz.esinlendirirsiniz.
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Lider olacaksanLider olacaksan ıızz……

•• Lider olacaksanLider olacaksan ıız, bu sizin ne z, bu sizin ne 
yaptyapt ığıığınnıızla ilgili bir konu dezla ilgili bir konu de ğğildir.ildir.

•• ÇÇabanaban ıız, diz, diğğerlerinin ne yapterlerinin ne yapt ığıığı ile ile 
ilgili olacaktilgili olacakt ıır.r.

•• Bir lider olarak, diBir lider olarak, di ğğerlerini ortak bir erlerini ortak bir 
amaca / hedefe ulaamaca / hedefe ula şşmada size yardmada size yard ıım m 
etmeleri ietmeleri i ççin ikna etmelisiniz.in ikna etmelisiniz.
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İşİşaret beklemeyin !aret beklemeyin !

•• Bir lider olarak; bir baBir lider olarak; bir ba şşkaskas ıınnıın sizin n sizin 
iiççin vizyon belirlemesini beklemeyin!in vizyon belirlemesini beklemeyin!

•• İşİşaret bekleyen kiaret bekleyen ki şşinin lider inin lider 
olmayabileceolmayabilece ğğinden kuinden ku şşkulanmak kulanmak 
iiççin yeterince nedenimiz var in yeterince nedenimiz var 
demektir.demektir.

•• Liderler beklemez.Liderler beklemez.
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AmacAmac ıımmıız nedir?z nedir?

•• AmaAma çç, sizde mevcut ama sakl, sizde mevcut ama sakl ıı olan olan 
lideri alideri a ççığığa a ççııkarabilmektir.karabilmektir.

•• İİlk yapmanlk yapman ıız gereken; z gereken; ““ Evet, ben Evet, ben 
bunu istiyorum. Nereye ulabunu istiyorum. Nereye ula şşmak mak 
istediistedi ğğimi biliyorumimi biliyorum ”” demektir.demektir.

•• Bu kararlBu kararl ııll ığığa ulaa ulaşştt ığıığınnıızda; zda; ““ Beni Beni 
izleyinizleyin ”” de diyebilirsiniz.de diyebilirsiniz.
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Liderlik Liderlik 

zor mudur?zor mudur?
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LiderliLiderli ğğin zorluklarin zorluklar ıı

•• Liderlik; ilham almLiderlik; ilham alm ışış, enerji kazanm, enerji kazanm ışış
izleyicilere sahip olmak demektir.izleyicilere sahip olmak demektir.

•• Eskiden liderliEskiden liderli ğğin kiin ki şşinin iinin i ççinde inde 
olmasolmas ıı gereken bir gereken bir öözellik olduzellik oldu ğğu u 
ddüüşşüünnüüllüürdrd üü..

•• Bu kavrama cesaret, karizma ve Bu kavrama cesaret, karizma ve 
dramatik durumlara edramatik durumlara e ğğilimli olmanilimli olman ıın n 
gizemli bir kargizemli bir kar ışıışımmıı olarak bakolarak bak ııll ıırdrd ıı..
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GGüünnüümmüüzde liderlik anlayzde liderlik anlay ışıışı

•• GGüünnüümmüüzde liderlik anlayzde liderlik anlay ışıışı, , 
insanlarinsanlar ıı etkileme ve motive etme etkileme ve motive etme 
olarak tanolarak tan ıımlanmlan ııyor.yor.

•• Liderin Liderin etkileme ve motive etme etkileme ve motive etme 
ggüüccüü iiççin (in ( ççooğğu geliu geli şştirilebilir olan) tirilebilir olan) 
bazbazıı beceri ve yetkinliklerinin beceri ve yetkinliklerinin 
bulunmasbulunmas ıı gerekiyor.gerekiyor.
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Beceri ve yetkinliklerBeceri ve yetkinlikler

•• Liderin Liderin etkileme ve etkileme ve 
motive etme gmotive etme g üüccüü iiççin in 
gerekli beceri ve gerekli beceri ve 
yetkinlikler arasyetkinlikler aras ıında nda 
şşunlarunlar ıı sayabiliriz:sayabiliriz:

1.1. İİnandnand ıırr ııccıı bibi ççimde imde 
konukonu şşma, yazma ve ma, yazma ve 
iletiileti şşim becerileri,im becerileri,

2.2. FarklFarkl ıı gruplargruplar ıı bir araya bir araya 
toplamak itoplamak i ççin in 
mmüüzakere becerileri,zakere becerileri,

3.3. İİnsanlarnsanlar ıın gern ger ççekten ekten 
ne demeye ne demeye ççalal ışıştt ığıığınnıı
anlamak ianlamak i ççin dinleme in dinleme 
ve duymayve duymay ıı iiççeren eren 
iliili şşki becerileri,ki becerileri,

4.4. SSüürtrt üüşşme ve gerilim me ve gerilim 
ddöönemleriyle banemleriyle ba şşa a 
ççııkabilmek ikabilmek i ççin sorun in sorun 
çöçö zme becerileri,zme becerileri,

5.5. İİnsanlarnsanlar ıı aynayn ıı hedef hedef 
uuğğruna runa ççaba aba 
harcamaya ikna etmek harcamaya ikna etmek 
iiççin motivasyon in motivasyon 
becerileri.becerileri.
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Lider Lider -- YYööneticinetici

•• YYÖÖNETNETİİCCİİLL İİK K 
BECERBECER İİLERLER İİ::

1.1. Planlama ve Planlama ve 
bbüüttççe yapma,e yapma,

2.2. ÖÖrgrg üütleme ve tleme ve 
ggöörevlendirme,revlendirme,

3.3. Kontrol etme ve Kontrol etme ve 
sorun sorun çöçö zme.zme.

•• LL İİDERLDERL İİK K 
BECERBECER İİLERLER İİ::

1.1. YYöön belirleme,n belirleme,
2.2. İİnsanlarnsanlar ıı bir bir 

vizyon etrafvizyon etraf ıında nda 
toplama,toplama,

3.3. Motive etme ve Motive etme ve 
esinlendirme.esinlendirme.
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YYöönetmek mi, liderlik mi?netmek mi, liderlik mi?

•• YYööneticilik ve liderlik neticilik ve liderlik öözellikleri tzellikleri t üümmüüyle yle 
birbirinden farklbirbirinden farkl ıı dedeğğil. Benzeil. Benze şşenler hienler hi çç
de az sayde az say ıılmaz.lmaz.

•• Liderlik ve yLiderlik ve y ööneticilik birbirini neticilik birbirini 
tamamlayan ve genellikle tamamlayan ve genellikle öörtrt üüşşen en 
faaliyetlerdir.faaliyetlerdir.

•• En En öönemli fark; ynemli fark; y öönetmenin netmenin 
karmakarma şışıklkl ııkla bakla ba şşa a ççııkma, liderlikma, liderli ğğin ise in ise 
dedeğğiişşimle baimle ba şşa a ççııkma ile ilgili olmaskma ile ilgili olmas ııddıır.r.
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YYööneticilik neticilik -- LiderlikLiderlik

•• YYööneticilik becerileri vazgeneticilik becerileri vazge ççilmezdir ilmezdir 
ve her zaman var olacaktve her zaman var olacakt ıır.r.

•• Ama Ama ççaağığımmıızzıın hn h ıızlzl ıı dedeğğiişşen en 
kokoşşullarullar ıına ve dna ve d öönnüüşşen ortamen ortam ıına na 
uyum sauyum sa ğğlamak ilamak i ççin orta kademe in orta kademe 
yyööneticilerinin bile liderlik neticilerinin bile liderlik 
yetkinliklerini geliyetkinliklerini geli şştirmeleri tirmeleri 
gerekmektedir.gerekmektedir.
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Etkin Lider Etkin Lider 

Kimdir?Kimdir?
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Kahraman lider kKahraman lider k üültlt üü

•• Etkin liderler nasEtkin liderler nas ııl liderli yapl liderli yap ıılacalacağığınnıı
bilmek gibi bir yetenekle dobilmek gibi bir yetenekle do ğğmazlar.mazlar.

•• Onlar, Onlar, ççevrelerindeki devrelerindeki d üünyaynyay ıı ggöözler, zler, 
dinlerler.dinlerler.

•• Mevcut bilgiyi Mevcut bilgiyi öözzüümser ve deneyim mser ve deneyim 
kazankazan ıırlar.rlar.

•• Etkin liderler, liderlik niteliklerini Etkin liderler, liderlik niteliklerini 
edinme potansiyeline sahiptirler.edinme potansiyeline sahiptirler.
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Etkin lider tEtkin lider t üürlerirleri

•• ÇÇeeşşitli etkin lider titli etkin lider t üürleri vardrleri vard ıır. r. 
Bunlardan Bunlardan üçüç tanesi tanesi öönemli nemli 
öözelliklere sahiptir:zelliklere sahiptir:

1.1. Karizmatik lider,Karizmatik lider,
2.2. DDöönnüüşşüümcmc üü lider,lider,
3.3. Pragmatik lider.Pragmatik lider.
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Karizmatik liderKarizmatik lider

•• Karizma nedir?Karizma nedir?
•• Karizma, kKarizma, k ıısaca saca ““ etkileyiciliketkileyicilik ””

anlamanlam ıına gelir.na gelir.
•• Karizmatik lider, insanlarKarizmatik lider, insanlar ıı

esinlendirme yeteneesinlendirme yetene ğğine doine do ğğuuşştan tan 
sahip gibidir.sahip gibidir.
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Karizmatik liderKarizmatik lider

•• Karizmatik lider, Karizmatik lider, ççevresine ievresine i ççinde inde 
bulunulan durumu net olarak bulunulan durumu net olarak 
ggöösterebilir.sterebilir.

•• İİnsanlarnsanlar ıın ihtiyan ihtiya çç duyulan duyulan 
öözgzgüüveni hissetmelerini saveni hissetmelerini sa ğğlar.lar.

•• Bireyler, karizmatik liderle birlikte Bireyler, karizmatik liderle birlikte 
kendilerini gkendilerini g üüvende duyarlar.vende duyarlar.
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Karizmatik lider Karizmatik lider öözelliklerizellikleri

1.1. Net, taze, yeni ve Net, taze, yeni ve 
yaratyarat ııccıı bir vizyon,bir vizyon,

2.2. Kendini bu vizyona Kendini bu vizyona 
adama,adama,

3.3. Bu vizyonu Bu vizyonu 
gerger ççekleekleşştirmek itirmek i ççin in 
bbüüyyüük k 
fedakârlfedakârl ııklarda klarda 
bulunma ve risk bulunma ve risk 
üüstlenme,stlenme,

4.4. İİzleyicilerinde bir zleyicilerinde bir 
ivedilik duygusu ivedilik duygusu 
oluolu şşturma,turma,

5.5. İİzleyicilerine mutlak zleyicilerine mutlak 
ggüüven (veya korku) ven (veya korku) 
aaşışılama,lama,

6.6. İİzleyicilerini etkilemek zleyicilerini etkilemek 
iiççin zorlayin zorlay ııccıı emirler emirler 
veya demokratik veya demokratik 
uzlauzlaşşmalar yerine ikna malar yerine ikna 
ggüüccüünnüü kullanma.kullanma.
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Karizmatik lider tipiKarizmatik lider tipi

•• Karizmatik lider tipi, en Karizmatik lider tipi, en ççok kriz ok kriz 
ddöönemlerinde banemlerinde ba şşararııll ıı olur.olur.

•• GGüüccüü (iyi veya k(iyi veya k ööttüü) ne y) ne y öönde nde 
kullandkulland ııklarklar ıı, genel karakterlerini , genel karakterlerini 
belirler.belirler.

•• Karizmatik lider tipi, her zaman Karizmatik lider tipi, her zaman ‘‘en en 
iyiiyi ’’ lider tlider t üürrüü olmayabilir.olmayabilir.
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DDöönnüüşşttüürrüüccüü liderlider

•• DDöönnüüşşüümcmc üü lider, bir kurululider, bir kurulu şşu u 
kikişşilik ilik öözellikleri ile dezellikleri ile de ğğil; insanlara il; insanlara 
seslenerek, onlarseslenerek, onlar ıın gn g üüven ve ven ve 
saygsayg ıılarlar ıınnıı kazanarak bikazanarak bi ççimlendirir.imlendirir.

•• Ekibine bEkibine b üüyyüük dikkat harcayarak k dikkat harcayarak 
sonusonu ççlara ulalara ula şışır.r.
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DDöönnüüşşüümcmc üü lider lider öözelliklerizellikleri

•• Net ve Net ve ççekici bir vizyon ekici bir vizyon 
sunar,sunar,

•• Vizyonun sonuVizyonun sonu ççlarlar ıınnıın n 
neden neden öönemli oldunemli oldu ğğunu unu 
aaççııklar,klar,

•• Vizyonu Vizyonu 
gerger ççekleekleşştirmek itirmek i ççin in 
aaşşamalaramalar ıı iyi iyi 
tantan ıımlanmmlanm ışış bir yol bir yol 
ggöösterir,sterir,

•• Vizyonu Vizyonu 
gerger ççekleekleşştirmek itirmek i ççin in 
simgeler kullansimgeler kullan ıır,r,

•• ÖÖzgzgüüven, iyimserlik ve ven, iyimserlik ve 
kararlkararl ııll ııkla hareket eder,kla hareket eder,

•• KuruluKurulu şşun hedeflerine un hedeflerine 
ulaulaşşmak imak i ççin insanlarin insanlar ıı
birey olarak debirey olarak de ğğil, il, ekipekip
halinde halinde ççalalışışmaya maya 
teteşşvik eder,vik eder,

•• İİnsanlara bnsanlara b üüttüünnüün n 
yararyarar ıına olacak iyi na olacak iyi 
kararlar alma yetkisi kararlar alma yetkisi 
verir.verir.
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DDöönnüüşşüümcmc üü lider tipilider tipi

•• DDöönnüüşşüümcmc üü lideri etkin klideri etkin k ıılan, lan, 
vizyonlarvizyonlar ıınnıı net ve tannet ve tan ıımlanabilir bir mlanabilir bir 
hedefe dhedefe d öönnüüşşttüürmesidir.rmesidir.

•• BBööylece ekip, bu hedefe ulaylece ekip, bu hedefe ula şşmak imak i ççin in 
gereken eylemleri belirleyebilir.gereken eylemleri belirleyebilir.

•• DDöönnüüşşüümcmc üü lider insanlarlider insanlar ıına gna g üüvenir; venir; 
ihtiyaihtiya çç duyulan kaynaklarduyulan kaynaklar ıı sunar; sunar; 
ilerlemeleri iilerlemeleri i ççin cesaretlendirir.in cesaretlendirir.
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Pragmatik liderPragmatik lider

•• Pragmatik nedir?Pragmatik nedir?
•• Pragmatik, kPragmatik, k ıısaca saca ““ yararcyararc ıı”” demektir.demektir.
•• Pragmatik liderin en belirleyici Pragmatik liderin en belirleyici öözellizelli ğği, i, 

insanlara deinsanlara de ğğil, il, öörgrg üüt / kurulut / kurulu şşa a 
odaklanmasodaklanmas ııddıır.r.

•• Pragmatik lider, iPragmatik lider, i şş ortamortam ıınnıın n 
gerger ççeklikleriyle yeklikleriyle y üüzlezleşşir; gerir; ger ççeeğğe kulak e kulak 
verir ve onu anlar.verir ve onu anlar.
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Pragmatik lider Pragmatik lider öözelliklerizellikleri

•• StatStat üükonun bir konun bir 
varyasyonu olarak varyasyonu olarak 
kendini gkendini g öösteren bir steren bir 
vizyonu vardvizyonu vard ıır,r,

•• İİnsanlarnsanlar ıı dikkatle dikkatle 
dinler,dinler,

•• KuruluKurulu şşun yararun yarar ıına na 
gerger ççekekççi kararlar i kararlar 
verir,verir,

•• SaySayıılara dayanarak lara dayanarak 
yyöönetir,netir,

•• İşİşlerin ylerin y üürrüümesi imesi i ççin in 
dodoğğru insanlarru insanlar ıı
dodoğğru konumlara ru konumlara 
getirir,getirir,

•• SorumluluklarSorumluluklar ıı
ggüüvenebilecevenebilece ğği i 
insanlara devreder.insanlara devreder.



NEV Danışmanlık 31

Pragmatik lider tipiPragmatik lider tipi

•• Pragmatik lider tipi, diPragmatik lider tipi, di ğğer ter t üürler kadar rler kadar 
ggööz alz al ııccıı dedeğğildir; ama gildir; ama g öörevin yerine revin yerine 
getirilmesinde son derece bagetirilmesinde son derece ba şşararııll ııddıır.r.

•• KuruluKurulu şşun zor bir dun zor bir d öönemden genemden ge ççtitiğği, i, 
iişş ortamortam ıında ileriyi gnda ileriyi g öörmenin mrmenin m üümkmk üün n 
olmadolmad ığıığı, k, kıısa vadeli tansa vadeli tan ııddıık bir k bir 
vizyona ihtiyavizyona ihtiya çç bulundubulundu ğğu durumlarda u durumlarda 
ççok baok ba şşararııll ıı olurlar.olurlar.



NEV Danışmanlık 32

Etkin lider: 1Etkin lider: 1

•• SSüürdrd üürrüülebilir balebilir ba şşararııya sahip bir etkin ya sahip bir etkin 
lider, gelecelider, gelece ğğe odakle odakl ııddıır.r.

•• Bir vizyon oluBir vizyon olu şşturur, bunu takturur, bunu tak ıımmıına na 
aaççııklar ve ona baklar ve ona ba ğğll ıı kalkal ıır.r.

•• ÇÇevresini genievresini geni şş ççererççevede gevede g öörmeyi rmeyi 
babaşşararıır.r.

•• KKıısa vadeli gsa vadeli g öörevleri uzun vadeli revleri uzun vadeli 
öönceliklere gnceliklere g ööre dre d üüzenler.zenler.
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Etkin lider: 2Etkin lider: 2

•• Etkin lider, belirsizlikten rahatsEtkin lider, belirsizlikten rahats ıızlzl ıık k 
duymaz.duymaz.

•• Onun bakOnun bak ışış aaççııssıından sorunlar ndan sorunlar 
yyöönetilmek ve netilmek ve çöçö zzüülmek ilmek i ççindir.indir.

•• Hesaplanabilir risklere girmeye Hesaplanabilir risklere girmeye 
hazhazıırdrd ıır.r.

•• Yeni bilgilerin Yeni bilgilerin ışığıışığında kararlarnda kararlar ıınnıı
dedeğğiişştirmekten tirmekten ççekinmez.ekinmez.
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Etkin lider: 3Etkin lider: 3

•• Etkin lider, bir iEtkin lider, bir i şşi yi y ıılmadan sonuna lmadan sonuna 
kadar gkadar g ööttüürrüür.r.

•• Engellere raEngellere ra ğğmen, hedef veya men, hedef veya 
vizyonunu gervizyonunu ger ççekleekleşştirmek itirmek i ççin in 
olumlu ve odaklolumlu ve odakl ıı bir kararlbir kararl ııll ığıığı
ssüürdrd üürebilir.rebilir.
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Etkin lider: 4Etkin lider: 4

•• Etkin lider, mEtkin lider, m üükemmel bir kemmel bir 
iletiileti şşimcidir.imcidir.

•• AAççıık bir k bir şşekilde yazmayekilde yazmay ıı, iyi , iyi 
dinlemeyi, badinlemeyi, ba şşararııll ıı toplanttoplant ıı ve ve 
sunusunu şş yapmayyapmay ıı, m, müüzakere etmeyi zakere etmeyi 
ve topluluk ve topluluk öönnüünde konunde konu şşmaymay ıı
bilir.bilir.
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Etkin lider: 5Etkin lider: 5

•• Etkin lider, politik bakEtkin lider, politik bak ıımdan zekidir.mdan zekidir.
•• KuruluKurulu şşundaki gundaki g üçüç yapyap ıılarlar ıı hakkhakk ıında nda 

kuvvetli bir algkuvvetli bir alg ıı geligeli şştirir.tirir.
•• En gEn g üçüç llüü gruplargruplar ıın meselelerine iyi n meselelerine iyi 

kulak verir.kulak verir.
•• İİhtiyahtiya çç duyduduydu ğğu destek ve kaynaklaru destek ve kaynaklar ıı

nerelerden sanerelerden sa ğğlayabilecelayabilece ğğini bilir.ini bilir.
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Etkin lider: 6Etkin lider: 6

•• Etkin lider saEtkin lider sa ğğduyuludur.duyuludur.
•• İİyi ve doyi ve do ğğru karar verme ru karar verme 

yeteneyetene ğğine sahiptir.ine sahiptir.
•• KarmaKarma şşa ve kara ve kar ışıışıklkl ığıığın ortasn ortas ıında nda 

sosoğğukkanlukkanl ıı kalmaykalmay ıı bilir.bilir.
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Etkin lider: 7Etkin lider: 7

•• Etkin lider kendini tanEtkin lider kendini tan ıır.r.
•• Kendi davranKendi davran ışış bibi ççimlerinin imlerinin 

babaşşkalarkalar ıınnıı nasnas ııl etkileyecel etkileyece ğğini ini 
bilecek kadar kendi bilecek kadar kendi öözellik ve zellik ve 
yetkinliklerinin farkyetkinliklerinin fark ıındadndad ıır.r.
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Etkin lider: 8Etkin lider: 8

•• Etkin lider, insanlara Etkin lider, insanlara öönem verir ve nem verir ve 
öözen gzen g öösterir.sterir.

•• DiDiğğer insanlarer insanlar ıın ihtiyan ihtiya ççlarlar ıı, , 
meseleleri ve profesyonel meseleleri ve profesyonel 
hedefleriyle ilgilenme yetenehedefleriyle ilgilenme yetene ğği i 
vardvard ıır.r.
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Etkin lider: 9Etkin lider: 9

•• Etkin lider esprilidir.Etkin lider esprilidir.
•• GGüüllüümseme ile ciddiyet arasmseme ile ciddiyet aras ıında nda 

dodoğğru dengeyi kurar.ru dengeyi kurar.
•• Durum Durum ööyle gerektirdiyle gerektirdi ğğinde; grupta inde; grupta 

oluolu şşan gerilimi hafifletmek an gerilimi hafifletmek 
amacamac ııyla ortama biraz mizah yla ortama biraz mizah 
katmaykatmay ıı bilir.bilir.
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KKüçüüçü k bir hatk bir hat ıırlatmarlatma ……

•• Yaratmak istediYaratmak istedi ğğiniz deiniz de ğğiişşimi, siz imi, siz 
temsil edin.temsil edin.

•• BaBaşşkalarkalar ıınnıı cesaretlendirmeye cesaretlendirmeye 
ççalal ışıştt ığıığınnıız davranz davran ışışlarlar ıı öönce siz nce siz 
sergileyin.sergileyin.
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Liderlik becerileri Liderlik becerileri 

nasnasııl edinilir?l edinilir?
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ÖÖneri 1neri 1

•• Liderlik belli Liderlik belli ööllçüçü de de ööğğrenilebilir.renilebilir.
•• Bu konuda kitaplar okuyabilir, Bu konuda kitaplar okuyabilir, 

kurslara katkurslara kat ıılabilirsiniz.labilirsiniz.
•• BugBug üün kin ki şşisel ve kurumsal geliisel ve kurumsal geli şşim im 

programlarprogramlar ıınnıın n öönemli bir nemli bir 
bbööllüümmüünnüü liderlik eliderlik e ğğitimleri itimleri 
oluolu şşturuyor.turuyor.
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ÖÖneri 2neri 2

•• Deneyimlerinizde dersler Deneyimlerinizde dersler ççııkarkar ıın.n.
•• İİnsan, olumlu veya olumsuz, nsan, olumlu veya olumsuz, 

yayaşşadadııklarklar ıından gelecekte ufkunu ndan gelecekte ufkunu 
genigeni şşletecek dersler letecek dersler ççııkarabilir.karabilir.
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KKüçüüçü k ipuk ipu ççlarlar ıı

��Yeni ve sYeni ve s ııra dra d ışıışı sorunlara sorunlara çöçö zzüüm m 
bulmanbulman ıızzıı gerektirecek, sizi gerektirecek, sizi 
zorlayacak projelere talip olun.zorlayacak projelere talip olun.
��Bu talep, Bu talep, öörnerneğğin in ççapraz iapraz i şşlevli bir levli bir 

ekibe veya ortak ekibe veya ortak ççalal ışışmalar malar 
yyüürrüüten bir takten bir tak ııma katma kat ıılmak lmak 
bibi ççiminde de olabilir.iminde de olabilir.
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KKüçüüçü k ipuk ipu ççlarlar ıı

��GGöözzüünnüüzzüü hep ahep a ççıık tutun.k tutun.
��DurumlarDurumlar ıı farklfarkl ıı bakbak ışış aaççıılarlar ıından ndan 

ggöözlemlemeye zlemlemeye ççalal ışıışın.n.
��FarklFarkl ıı insanlarinsanlar ıın benzer sorunlara n benzer sorunlara 

nasnas ııl yaklal yakla şştt ığıığınnıı ve nasve nas ııl l çöçö zzüümler mler 
geligeli şştirditirdi ğğini izleyin.ini izleyin.
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KKüçüüçü k ipuk ipu ççlarlar ıı

��Hata yapmaktan korkmayHata yapmaktan korkmay ıın.n.
��Belki de bir kez hata yaparak, her zaman Belki de bir kez hata yaparak, her zaman 

babaşşararııll ıı olsanolsan ıız z ööğğrenebilecerenebilece ğğinizden inizden 
daha fazlasdaha fazlas ıınnıı ööğğreneceksiniz.reneceksiniz.
��ÖÖnemli olan, hatannemli olan, hatan ıın sorumlulun sorumlulu ğğunu unu 

üüstlenebilmeniz ve istlenebilmeniz ve i şşi bir dahaki sefere i bir dahaki sefere 
nasnas ııl daha iyi l daha iyi çöçö zebilecezebilece ğğinizi inizi 
anlamananlaman ıızdzdıır.r.
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KKüçüüçü k ipuk ipu ççlarlar ıı

•• ÇÇok ok ççeeşşitli gitli g öörevler katrevler kat ııll ıın.n.
•• Durmadan aynDurmadan ayn ıı şşeyleri tekrarlayeyleri tekrarlay ııp p 

durmaydurmay ıın.n.
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KKüçüüçü k ipuk ipu ççlarlar ıı

•• Geribildirim kaynaklarGeribildirim kaynaklar ıı arayaray ıın.n.
•• BaBaşşkalarkalar ıına yaptna yapt ııklarklar ıınnıız hakkz hakk ıında nda 

ne dne d üüşşüündnd üüklerini sorun.klerini sorun.
•• YapYapııccıı eleeleşştiriye atiriye a ççıık olun.k olun.
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KKüçüüçü k ipuk ipu ççlarlar ıı

•• DDöönnüüşşüümlml üü ççalal ışışma programlarma programlar ıına na 
katkat ııll ıın.n.

•• Bu programlar Bu programlar ççeeşşitli rollerde itli rollerde 
yyööneticilik, teknik, ineticilik, teknik, i şş ve iletive ileti şşim im 
becerilerinizi gelibecerilerinizi geli şştirmenize tirmenize 
yardyard ıımcmc ıı olacaktolacakt ıır.r.
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ÖÖneri 3neri 3

•• Kendinizi farklKendinizi farkl ıı liderlik tarzlarliderlik tarzlar ıına na 
uyarlamayuyarlamay ıı ööğğrenin.renin.

•• Herkese iHerkese i ççin farklin farkl ıı bir liderlik tipi bir liderlik tipi 
yok.yok.

•• Genelde liderlik, sGenelde liderlik, s öözzüünnüü ettietti ğğimiz imiz 
etkin lider tiplerinin bir karetkin lider tiplerinin bir kar ışıışımmıı
olarak karolarak kar şışımmııza za ççııkar.kar.
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Liderlik tarzlarLiderlik tarzlarıı

nelerdir?nelerdir?
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Liderlik tarzlarLiderlik tarzlar ıı

•• Liderlik tarzlarLiderlik tarzlar ıı, ki, kişşinin davraninin davran ışışlarlar ıınnıı
belli durumlara uyarlamasbelli durumlara uyarlamas ııddıır.r.

•• Etkin liderlik, Etkin liderlik, altalt ıı liderlik tarzliderlik tarz ıınnıı
ööğğrenir, uygular ve bunlarda ustalrenir, uygular ve bunlarda ustal ıık k 
kazankazan ıırlar.rlar.

•• BazBazıı tarzlartarzlar ıı uygulamak size rahat uygulamak size rahat 
gelebilir; ama bir tarz yelpazesi gelebilir; ama bir tarz yelpazesi 
geligeli şştirmeyi batirmeyi ba şşarmalarmal ııssıınnıız.z.
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11-- ZorlayZorlay ııccıı liderlik tarzliderlik tarz ıı

•• ÖÖzellikleri:zellikleri: Lider emir verir ve bunlara Lider emir verir ve bunlara 
uyulmasuyulmas ıınnıı bekler.bekler.

•• Ne zaman iNe zaman i şşe yarar?e yarar? Durumu tersine Durumu tersine 
ççevirme girievirme giri şşimlerinde, doimlerinde, do ğğal veya insan al veya insan 
yapyap ııssıı felaketlerde, zor veya zorunlu felaketlerde, zor veya zorunlu 
ççalal ışışanlarla baanlarla ba şşa a ççııkmak gerektikmak gerekti ğğinde.inde.

•• ZayZayııf yanlarf yanlar ıı:: KuruluKurulu şşun esnekliun esnekli ğğini ini 
engeller; engeller; ççalal ışışanlaranlar ıın motivasyonunu n motivasyonunu 
ddüüşşüürrüür.r.
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22-- Otoriter liderlik tarzOtoriter liderlik tarz ıı

•• ÖÖzellikleri:zellikleri: Lider genel bir hedef belirler Lider genel bir hedef belirler 
ve insanlarve insanlar ıı pepeşşinden gelmeye zorlar.inden gelmeye zorlar.

•• Ne zaman iNe zaman i şşe yarar?e yarar? İşİş kontrolden kontrolden 
ççııktkt ığıığında ve bir ynda ve bir y öön belirlenmesi n belirlenmesi 
gerektigerekti ğğinde, iinde, i şş kkööttüüye gittiye gitti ğğinde.inde.

•• ZayZayııf yanlarf yanlar ıı:: Liderin hedefi en iyi hedef Liderin hedefi en iyi hedef 
olmayabilir. Uzmanlar liderle aynolmayabilir. Uzmanlar liderle ayn ıı fikirde fikirde 
olmayabilir.olmayabilir.
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33-- BaBağğll ıı liderlik tarzliderlik tarz ıı

•• ÖÖzellikleri:zellikleri: Lider, Lider, “ö“ö nce insannce insan ”” tavrtavr ıı
sergiler.sergiler.

•• Ne zaman iNe zaman i şşe yarar?e yarar? Ekip iEkip i ççinde inde birrlikbirrlik
oluolu şşturulmasturulmas ıı gerektigerekti ğğinde, insanlarinde, insanlar ıın n 
moralini ymoralini y üükseltmek gerektikseltmek gerekti ğğinde.inde.

•• ZayZayııf yanlarf yanlar ıı:: DDüüşşüük k ççalal ışışan an 
performansperformans ıınnıın kontrolsn kontrols üüzce devam zce devam 
etmesine imkan verebilir. etmesine imkan verebilir. ÇÇalal ışışanlara bir anlara bir 
yyöön duygusu vermeyebilirn duygusu vermeyebilir .
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44-- Demokratik liderlik tarzDemokratik liderlik tarz ıı

•• ÖÖzellikleri:zellikleri: Lider karar almada Lider karar almada 
ççalal ışışanlara da rol verir.anlara da rol verir.

•• Ne zaman iNe zaman i şşe yarar?e yarar? ÖÖrgrg üütsel esneklik tsel esneklik 
ve sorumluluve sorumlulu ğğun geliun geli şştirilmesi tirilmesi 
gerektigerekti ğğinde.inde.

•• ZayZayııf yanlarf yanlar ıı:: KararsKarars ıızlzl ığığa ve kafa a ve kafa 
karkar ışıışıklkl ığıığına yol ana yol a ççabilir.abilir.
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55-- HHıız belirleyici liderlik tarzz belirleyici liderlik tarz ıı

•• ÖÖzellikleri:zellikleri: Lider yLider y üüksek performans ksek performans 
standartlarstandartlar ıı belirler.belirler.

•• Ne zaman iNe zaman i şşe yarar?e yarar? Motivasyonu yMotivasyonu y üüksek ksek 
ççalal ışışanlar kendi baanlar kendi ba şşlarlar ıına na 
ççalal ışışabildiabildi ğğinde.inde.

•• ZayZayııf yanlarf yanlar ıı:: YYüüksek standartlarksek standartlar ıı
tutturamayan tutturamayan ççalal ışışanlar ezildiklerini anlar ezildiklerini 
hissederler. Bazhissederler. Baz ıı ççalal ışışanlar incinip anlar incinip 
ggüücenebilir.cenebilir.
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66-- KoKo çç liderlik tarzliderlik tarz ıı

•• ÖÖzellikleri:zellikleri: Lider kiLider ki şşisel geliisel geli şşime ime 
odaklanodaklan ıır.r.

•• Ne zaman iNe zaman i şşe yarar?e yarar? ÇÇalal ışışanlar anlar 
profesyonel olarak deprofesyonel olarak de ğğiişşmek ve mek ve 
geligeli şşmek istedimek istedi ğğinde.inde.

•• ZayZayııf yanlarf yanlar ıı:: ÇÇalal ışışanlar deanlar de ğğiişşime ime 
direndiren çç ggöösteriyorsa basteriyorsa ba şşararııll ıı olmaz.olmaz.
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Bir kBir k üçüüçü k hatk hat ıırlatmarlatma ……

•• Liderlik tarzLiderlik tarz ıınnıızzıı insanlarinsanlar ıınnıızzıın n 
ihtiyaihtiya ççlarlar ıına uyarlayna uyarlay ıın.n.

•• Yetki Yetki üüstlenmeyi bastlenmeyi ba şşaranlara hareket aranlara hareket 
alanalan ıı tantan ııyyıın.n.

•• Beceri ve Beceri ve öözgzgüüvenlerinin pekivenlerinin peki şştirilmesine tirilmesine 
gerek duyanlara kogerek duyanlara ko ççluk yapluk yap ıın.n.

•• YakYakıından denetlenmesi gerekenlere kesin ndan denetlenmesi gerekenlere kesin 
talimatlar verin.talimatlar verin.
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Vizyon nasVizyon nasııl l 

oluoluşşturulur?turulur?
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VizyonVizyon

•• Vizyon, daha iyi bir gelecekle ilgili Vizyon, daha iyi bir gelecekle ilgili 
net bir resim sunar.net bir resim sunar.

•• KuruluKurulu şştaki herkese gtaki herkese g üüven, inanven, inan çç
ve umut ave umut a şışılar.lar.

•• KuruluKurulu şşun bir gelecek yoluna, bir un bir gelecek yoluna, bir 
ufka yufka y öönelmesi inelmesi i ççin bir kin bir k ıılavuz olur.lavuz olur.
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Vizyon nasVizyon nas ııl olmall olmal ıı??

•• Vizyon basit ama idealist olmalVizyon basit ama idealist olmal ııddıır. r. 
KuruluKurulu şşun un ççekirdek deekirdek de ğğerlerine hitap erlerine hitap 
etmelidir.etmelidir.

•• Vizyon, zorlayVizyon, zorlay ııccıı ama gerama ger ççekekççi i 
olmalolmal ııddıır. Vizyonun gr. Vizyonun g öörkemli bir dili rkemli bir dili 
olmalolmal ııddıır. Ular. Ulaşışılabilir ama iddiallabilir ama iddial ıı
hedeflere yol ahedeflere yol a ççmalmal ııddıır.r.
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Vizyon nasVizyon nas ııl olmall olmal ıı??

•• Vizyon odaklanmVizyon odaklanm ışış olmalolmal ııddıır. Karar r. Karar 
almada bir rehber ialmada bir rehber i şşlevi glevi g öörmelidir.rmelidir.

•• Vizyon, Vizyon, yarardayararda şşlaralara / payda/ payda şşlara lara 
fayda safayda sa ğğlamallamal ııddıır. Kurulur. Kurulu şşun un 
paydapayda şşlara ne gibi faydalar lara ne gibi faydalar 
sasağğladlad ığıığı net bir net bir şşekilde ekilde 
tantan ıımlanmalmlanmal ııddıır.r.
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Vizyon nasVizyon nas ııl olmall olmal ıı??

•• Vizyon kolay aVizyon kolay a ççııklanabilir ve anlaklanabilir ve anla şışıll ıır r 
olmalolmal ııddıır.r.

•• Vizyonu uygulamak karmaVizyonu uygulamak karma şışık k 
olabilse de, aolabilse de, a ççııklamasklamas ıı basit basit 
olmalolmal ııddıır.r.

•• UnutmayUnutmay ıın ki; insanlar anlamadn ki; insanlar anlamad ııklarklar ıı
şşeyleri desteklemezler.eyleri desteklemezler.
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Vizyon geliVizyon geli şştirmek itirmek i ççin:in:

1.1. ÖÖnce kurulunce kurulu şştaki herkesin taki herkesin 
paylapayla şştt ığıığı dedeğğer ve idealleri ger ve idealleri g öözden zden 
gegeççirin.irin.

2.2. Fikirlerinizi deFikirlerinizi de ğğiişşik ik yarardayararda şşlarlalarla
tarttart ışıışın.n.

3.3. BBüüttüün bakn bak ışış aaççıılarlar ıınnıın temsil n temsil 
edildiedildi ğğinden emin olun.inden emin olun.

4.4. AraAraşştt ıırmanrman ıızzıın sonun sonu ççlarlar ıınnıı akakııllll ııca ca 
kullankullan ıın.n.
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Vizyon geliVizyon geli şştirmek itirmek i ççin:in:

5.5. Vizyonunuzu netleVizyonunuzu netle şştirmenize yardtirmenize yard ıımcmc ıı
olmalarolmalar ıı iiççin ekibinizden in ekibinizden 
ddüüşşüüncelerinizin gerncelerinizin ger ççekekççi olup i olup 
olmadolmad ığıığınnıı kontrol etmelerini skontrol etmelerini s ööyleyin.yleyin.

6.6. Vizyonun faydalarVizyonun faydalar ıınnıı ilgili herkese net ilgili herkese net 
olarak tanolarak tan ıımlaymlay ıın.n.

7.7. En derin insani ihtiyaEn derin insani ihtiya ççlarlar ıı karkarşışılama lama 
babağğlamlam ıında dnda d üüşşüünnüün.n.
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NasNasııl Motive l Motive 

Edersiniz?Edersiniz?
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Motive etmekMotive etmek

•• Vizyonun benimsendiVizyonun benimsendi ğğinden ve inden ve 
gerger ççekleekleşştirilebilecetirilebilece ğğinden emin inden emin 
olmak iolmak i ççin in ççevrenizdeki insanlara evrenizdeki insanlara 
dikkat etmelisiniz.dikkat etmelisiniz.

•• Liderlik yapmanLiderlik yapman ıın ve vizyonunuzu n ve vizyonunuzu 
geligeli şştirmenin politik ve kitirmenin politik ve ki şşisel isel 
yyöönleri ihmal edilmemelidir.nleri ihmal edilmemelidir.
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BazBazıı ööneriler:neriler:

•• Politik sahneyi yakPolitik sahneyi yak ıından izleyin.ndan izleyin.
•• Sizi kimin engelleyebileceSizi kimin engelleyebilece ğğini, ini, 

kimin yardkimin yard ıımcmc ıı olabileceolabilece ğğini iyi ini iyi 
bilin.bilin.

•• KuruluKurulu şşunuzda ve unuzda ve yarardayararda şşlarlar ıınnıızz / / 
paydapayda şşlarlar ıınnıız arasz aras ıında geninda geni şş bir bir 
koalisyon kurun.koalisyon kurun.
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BazBazıı ööneriler:neriler:

•• ÖÖnemli rollere atayacanemli rollere atayaca ğığınnıız kiz kişşileri ileri 
dikkatli sedikkatli se ççin.in.

•• İİnsanlarnsanlar ıı sarsmak isarsmak i ççin dramatik veya in dramatik veya 
ggöözzüü kara bir kara bir şşeyler yapeyler yap ıın.n.

•• Ya da gerekiyorsa kYa da gerekiyorsa k üçüüçü k adk ad ıımlar atmlar at ıın.n.
•• İİnsanlara nsanlara öözen gzen g öösterin.sterin.
•• Grup iGrup i ççindeki aykindeki ayk ıırr ıı sesleri koruyun.sesleri koruyun.
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BazBazıı ööneriler:neriler:

•• YanYanıınnıızda olduklarzda olduklar ıından emin olun.ndan emin olun.
•• DeDeğğiişşime karime kar şışı direndiren ççle le 

karkarşışılalaşşmaya hazmaya haz ıır olun.r olun.
•• BaBaşşararıılarlar ıı takdir edin ve kutlaytakdir edin ve kutlay ıın.n.
•• İİnsanlarnsanlar ıı ssüürekli bilgilendirin.rekli bilgilendirin.
•• Vizyonunuza sadVizyonunuza sad ıık kalk kal ıın.n.
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BazBazıı ööneriler:neriler:

•• İİnsanlarnsanlar ıı kendi liderlik becerilerini kendi liderlik becerilerini 
geligeli şştirmek itirmek i ççin cesaretlendirin.in cesaretlendirin.

•• GGüüven dolu bir ortam yaratven dolu bir ortam yarat ıın.n.
•• Liderlik tarzLiderlik tarz ıınnıızzıı insanlarinsanlar ıın n 

ihtiyaihtiya ççlarlar ıına gna g ööre uyarlayre uyarlay ıın.n.
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Son bir Son bir ööneri dahaneri daha ……

•• Asla kendinize Asla kendinize öözen zen 
ggööstermeyi unutmaystermeyi unutmay ıın.n.
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TeTeşşekkekküürlerrler……


