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Yolculuk Nereye? 

Turgay Biçer 

ŞİMDİKİ 

DURUM 

KAYNAKLAR 

ARZU 

EDİLEN 

DURUM 

Durum Ne ? 

Yolculuk 

Neler Değişecek ? 



Liderliğe Giriş B 

Lider: Rol, pozisyon 

 

Liderlik: Yetenek, kapasite, ve etkileme 
derecesi 

 

Liderlik Etmek: rol + yetenek+ etkileme 
derecesi sonucunda yeni ve farklı bir durum 
oluşturmayı kapsar (Dilts, 1996) 

 

 

Turgay Biçer 



Liderlik 

Birtakım amaç ve hedeflere ulaşabilmek için 
başkalarını belirlenen hedef ve amaçlara 
yöneltebilme becerisinin yanı sıra, herhangi 
bir alanda öncü olma yetkinliğini 
gösterebilme becerisi olarak tanımlanabilir.  
(Dilts, 1996) 

 
Bulunduğu yerde her türlü şartlara rağmen 
olumlu bir fark yaratabilme becerisidir. (Biçer, 
2014) 
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Liderlik,  

İnsanların ait olmak 
istediği bir dünya 

yaratmaktır 
      Gilles Pajou 
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Liderliğe Giriş A 

Lider konumunda olmak insanı lider 
yapmaz; astların kabulü de gerekir 
 

Siz yukarı çıkarken başkaları 
aşağıda kalıyorsa bir takım 
dirençlerle (güvensizlik, kuşku, boyun eğme, direniş,  

engelleme, düşmanlık vs) karşılaşabilirsiniz 
 

Güç ve otorite kullanarak liderlik 
yapılamaz (Gordon, 1997) 
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YÖNETİM Başkaları vasıtasıyla iş 
yapmakken, 

 

LİDERLİK, Başkalarına ilham 
vererek iş yapmalarını sağlamak; 
öncü olmak ve doğru işi yapmaktır 
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Lider 

Çalışanların,  

Kurumun, 

Sistemin gereksinimlerini 
karşılayabilme yetilerine 
sahip olmalıdır. (Gordon 97, Biçer, 2014)  
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Liderin Başarısı 

 Ekip içindeki açık ve dürüst iletişimine, 

 

 Çatışmaların «kaybeden yok» mantığı ile 
çözebilmesine,   

 

 Etkili karar alma ve ekibi ile doğru «yönetişim» 
göstermesine,  

 

 Kalpten akla giden iletişim kurabilmesine,   

 

 Esneklik ve yaratıcılığına bağlıdır.  

 

 

 

 

 

 

 



Kendini yöneten 
dünyayı yönetir.    

        

       Plato 
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  Problemi Yaratan 

Düşünceyle Çözüme 

Ulaşılamaz 

        

       Einstein 



2 Yöneticilik Becerisi 

Koçluk  

Mentorluk 
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Mentorluk ve Mitoloji  

 Homer'in yazdığına göre, Odysseus, Truva Savaşı'na giderken 
oğlu Telemachus'u güvendiği dostu Mentor'a emanet eder. 
Mentor'un görevi Telemachus'u eğitip bilgilendirmek ve Ithaca 
kralı olarak yetiştirmektir. Mentor kelimesi günümüze, 
güvenilir danışman, rehber ve akıl hocası anlamlarını alarak, 
taşınmıştır.  

 

 İsmini mitolojiden alan mentorluk, eğitim, öğrenim ve gelişimi 
amaçlayan bir yardımlaşma ve paylaşma ilişkisidir. Bu ilişkide 
mentor, zamanını, bilgisini ve çabasını kendisinden daha az 
deneyimli bir kişinin (mentee) verimliliğini ve başarısını 
artırması için gereken bilgi ve becerileri kazanması amacıyla 
harcar. Mentee de aktif olarak mentorunun yardımı ile 
gelişimini yönlendirir.  
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Mentorluk  
 Mentor; aynı kurumun 

içinde bulunan, o kurum 
içinde farklı görevlerde 
çalışıp tecrübe 
kazanmış olan, astlarına 
şirket politikası, kurum 
gereklilikleri, çalışma 
stratejileri ve kariyerini 
yönlendirme 
konularında yol 
gösterici, rehber 
kimse olarak 
tanımlanabilir.  
 

 Mentorlar kurum 
hakkında sahip 
olduğu bilgileri 
kendinden sonrakilere 
aktarırken onlarla 
uzun süreli, eğitim 
odaklı ilişkiler 
kurmayı hedeflerler.  
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Mentorluk Süreci 

 Mentee’nin kendini 
gerçekleştirmesine 
yardım eder 

 Potansiyelini 
anlamasını sağlar 

 Karşılıklı güven 
yüksektir 

 

 Kurum hedefleri 
önceliklidir 

 Dayanışma 
yüksektir 

 Vefa önemli bir 
değerdir 

Turgay Biçer 



Mentee 

 Mentorluk yapılan; talep eden kişi.  
 İş arkadaşı, 
 Takım üyesi, 
 Tanıdık biri, 
 Henüz tanışılmamış biri olabilir. 

 
  Mentor, mentee’ ye yeni bir yön, duruş, 

tavır, potansiyel ve davranış kazandırmayı 
amaçlar 
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Kurumlarda Mentorluk 

 Çalışanların 
kurumun değerlerini 
anlamasını sağlar 

 Hedeflerin 
oluşmasına katkı 
sağlar 

 Vizyon ve misyon 
bildirimlerini 
biçimlendirir  

 

 İşin çatısını ve 
sistemini anlamasını 
sağlar 

 Değişimi 
gerçekleştirir 

 Güven duygusu 
geliştirir 

 Örgüt kültürünün 
devamını sağlar 
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Mentor Nasıl Belirlenir? 

 Örnek alınmak ve 
saygı duyulmak 

 Yeteneği keşfetmek 

 Yanında olmak ve 
destek vermek 

 Zorlukları ve 
gerçekleri olgunca 
göstermek, 

 Değişimlerde yol 
göstermek 

 Çatışmaları doğru 
yönlendirmek 

 Yardım etmek ama 
kişiye sorumluluk 
vermek 

 Yalnız iş değil; 
yaşama da etki 
etmek 

 Aranıldığında 
bulunmak 
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Yönetici- Mentor İlişkisi 

 Yönetici, kurum 
amaçları, örgüt, 
insanlar ve çevre ile 
ilgilenir 

 Mentor, Mentee’nin 
potansiyelini fark 
etmesini  ve yetkinlik 
geliştirmesini sağlar; 
destekleyici ve güven 
vericilik önemlidir 

 

 Bazı durumlarda 
roller ötüşebilir; 
çatışma yaratabilir.  
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Mentee’nin Rolü 

 Kendini   doğru anlat 

 İyi dinle  

 Doğru soru sor 

 Güvenilir, samimi ol 

 Tüm süreçleri 
paylaş, Asla bilgi 
saklama 

 Hata yapmaktan 
korkma 

 

 Bilgiçlik taslama 

 Süreci sen yönlendir 

 Uzun süreli ilişkiye 
önem ver, vefa 
göster 

 Sorumluluğu sen al 

 Sürekli geri bildirim 
ver 

 Öğrendiklerini 
paylaş 
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Mentorluk Süreci 

 Mentor olarak 
strateji: 

 Sorumluluğu al 

 İlişkiyi önemse ve 
güven oluştur 

 Hedefleri ve 
yapılacakları 
netleştir 

 Destekle ve 
danışmanlık yap 

 

 

 

 

 Metot:  

 Dinle, 

 Açık ve açan sorular 
sor ( sorgulama) 

 Yapılacakları tartış 
ve zamanı planla 

 Sabırlı ol 
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 Mentor olarak 
strateji:  

 Destekle ve 
rehberlik et 

 Yapıcı ve olumlu 
geri bildirim ver 

 Koçluk yap 
gerekiyorsa göster 

 

 Metot: 

 Dinle ve şevklendir 

 Açık sorular sor 

 Kuvvetli- zayıf 
yanları tanı 

 Önemli işi öne çıkar 

 Fırsatları göster 

 Bilgi aktar, deneyim 
paylaş 

 

Turgay Biçer 



Koçluk 

 Bireyin 
performansını, 
potansiyelini  arzu 
edilen yönde değişim 
ve gelişimi  
sağlayarak, kişinin 
kendisinin ve/veya 
kurumun hedeflerinin 
gerçekleştirilmesini 
sağlama çalışmasıdır.   

 

 Bireyin veya ekiplerin 
yetenek, davranış, 
inanç, değerler, kimlik 
düzeylerinde değişim, 
gelişim veya 
dönüşüm sağlama 
işidir; bunu yapan 
kişiye de «koç» denir.  
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Koçluk Becerileri 

 Hedef ve amaç 
belirlemek, 

 Değer oluşturmak 

 Etkin dinlemek, 

 Doğru ve isabetli 
sorular sorabilmek, 

 Ahenk, uyum ve güven 
telkin edebilmek, 

 Çözüm yolları ve 
teknikleri geliştirmek, 

 

 Etkili geri bildirim 
vermek, 

 Cesaretlendirmek ve 
yüreklendirmek, 

 Yolda tutmak,            
(odaklamak) 

 Sınırları zorlamak, 

 Empati yapabilmek, 

  (Kadılar 2014, Biçer 2014) 
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Koçluk ve Mentorluk 

 Koçluk  

 Zaman sınırlı ve katıdır, 

 Düzenli ve sistemlidir, 

 Koç işin ehli olmak 
zorunda değildir, 

 Başarı odaklıdır, 

 Bazen zorlayıcıdır, 

 Disiplin ve itaat şarttır. 

 Sorumluluk birlikte 
alınır 

 

 

 

 Mentorluk 

 Uzun sürelidir ve 
esnektir, 

 İhtiyaç durumlarında 
aralıklı buluşmalarla 
yapılır, 

 Gönüllülük esastır; 
zorlama yoktur, 

 Güven ilişkisi önemlidir, 

 Süreç odaklıdır, 

 Sorumluluk paylaşılır 
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Yönetim… 

Ne Yapacağını Bilmek, 

Nasıl Yapılacağını Bilmek, 

Ve Yapmak 

Sanatıdır,  

         

Peter Drucker 



Öğrenme ve Gelişim Seviyeleri  
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1     
Bilinçsiz 

Yetersizlik 

2     
Bilinçli 

Yetersizlik 

4     
Bilinçsiz 
Yeterlilik  

3     
Bilinçli 

Yeterlilik  

( Bilmiyor Yapamıyor) ( Biliyor Yapamıyor) 

( Biliyor Yapıyor) ( Düşünmeden Yapıyor) 



Beni aldatırsan sana 
inanmam 

Beni eleştirirsen senden 
hoşlanmayabilirim 

Beni yok sayarsan seninle 
savaşırım 

Bana cesaret verirsen seni 
kahraman yaparım 

William Arthur Ward 

 

 



Bakış Açıları 

3 

ONLAR 

2 

SEN 

1 

BEN 

Olayları kendi gözünden  

Görmek, duymak, hissetmek. 

Olayları başkalarının gözüyle 

Görmek, duymak ve hissetmek 

Olayları başkalarının gözüyle 

Görmek, duymak ve hissetmek 



Ahenk-Uyum ve Güven Yaratmak 

 Ses tonu 
 Beden dili 
 Nefes hızı 
 Temsil sistemleri 
 Dil yapısı 
 İnanç ve değerler 
 
 
 İnsanlar güven duymadıkları kişiye kendilerini 

kapatırlar; güven yaratılmadan liderlik yapılmaz.  
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Etkili Mentorluk /Koçluk  
Sistemi 

Önce Eşleş 
Sonra 

 Yönlendir 

Güven Yaratır 
İklimi Sıcak Tutar 

Amaca Yöneltir 
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Kaynaklar 



Stratejik Sorular 

 Sizi Böyle Düşünmeye İten Şey Nedir? 

 Bunun Sizin İçin Anlamı Nedir? 

 Tam Anlamıyla Nasıl? 

 Kim Diyor? 

 Kime Göre, Neye Göre? 

 Farklı Yapan Biri Var Mı? 

 Sizi Engelleyen Şeyler Nedir? 

 Her Zaman Mı? Asla Mı? Hiç Mi? 

 Diyelim Oldu Ne Olur? 

 Yaparsan / Yapmazsan Ne Olur? 

 Yani? 

 “X” in Anlamı “Y” Midir? 

Soru sormak sorgulamak değil, 
karşımızdakini anlamaya yönelik 
çalışmadır.  
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SORUNU SİZ YAŞIYORSANIZ  

•  Duygularınızı suçlamadan nedenleriyle 
anlatın «BEN DİLİ « 

SORUN YOK 

SORUNU KARŞIDAKİ 
YAŞIYORSA 

Sadece dinleyin ve alamaya çalışın- 
savunmaya geçmeyin 

Çatışmalarda Sorun Yaşıyorsanız.. 
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 Karşındaki kişiye 
yönelerek 
dinlemeye hazır 
olduğunuzu gösterin 
ve sadece kafanızla 
onaylayarak, hım, 
hım, anladım, evet 
vs diyerek sadece 
dinleyin 

 Hiçbir geri bildirim 
vermeyin, 
yargılamayın, 
çözüm ve yol 
önermeyin; sadece 
dinleyin ve 
anlamaya çalışın. 
Katılmak zorunda 
değilsiniz.  
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Pasif Dinlemek 



 Karşındaki insana yönel ve anlamaya çalış, önyargısız dinle 

 Savunma yapma, soru sor, anlamaya çalıştığını göster, zaman 

tanı 

 Esas amaç önce anlamaya çalışmaktır.  

 Karşımdakinin duygularını ifade etmesini sağla, zaman tanı, 

 “Şunu mu anladım, bunu mu demek istedi, doğru anlamış mıyım” 

diye sor 

    hı, hı.. diyerek kafa ile onayla 

 Varsa diyeceğiniz, suçlamadan, yargılamadan yalnızca söylemek 

istediklerinizi söyleyin, gerekirse tekrar edin, 

 Olayla kişiliği karıştırmayın, 

 Uzlaşmaya çalışın, çatışmaktan kaçının, 

 Gerekmiyorsa konuşmayın, 

 Teşekkür edin, katkı yaptığı için  
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Etkin Dinlemek 



 Duygularını anlamaya 
çalışıyorum  

 Senin olaylara nasıl 
baktığını anlıyorum 

 Seni önemsiyorum ve 
değer veriyorum; 
endişeleniyorum 

 

 

 

 Seni değiştirmeye 
veya etkilemeye 
çalışmıyorum 

 Seni yargılamıyorum 

 Benden korkmana 
gerek yok; güvenini 
kazanmak istiyorum.   
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Etkin Dinlemede Amaç 



  
Ekmek Arası Köfte Metodu 

 
 

1. Çabayı öv  
 

2.  Sonra katkı yap 
 

3. Övgüyle bitir 

Geri Bildirim Vermek 
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Geribildirim Verirken... 
 
 Ses Tonunuzu ve Beden Dilinizi Etkin 

Kullanın 
 
 Karşılıklı İletişim Sağlayın 
 
 Ne Yapılması Gerektiğini Söylemek 

Yerine, Öneride Bulunun 
 
 Eleştirilerinizi Kişiliğe Değil, 

Davranışlara Yöneltin 
 
 Öz Eleştiriyi Teşvik Edin 
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Sorun Odaklı Yaklaşım 

Problem nedir? 

Ne zaman başladı? 

Hatalı/suçlu kim? 

Neden problem? 

Neden daha önce yapılmadı? 

Kimse sorumluluk neden almıyor? 
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Sana / size nasıl yardım edebilirim? 

Neyi değiştirmek istiyoruz 

İstediğiniz şey nedir? 

Neyi sorun olarak yaşıyorsunuz? 

Değişimin sizin için anlamı nedir? 
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Çözüm Odaklı Yaklaşım  



  
1. Ne istediğine karar ver. 
2. Eyleme geç. 
3. Kontrol et neredesin? ( Duyusal 

farkındalık geliştir) 
4. Esneklik göster ve hedefe ulaşana kadar 

denemeye devam et. 

Başarı Döngüsü 
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Planla 

Eyleme 
Geç 

Kontrol 
Et 

Esnek 
Ol 
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Mantıksal Düzeyler  

 Çevre 

          Bu Çevrede Güzel İlişkiler Kurulabilir. 

  Davranış 

          Ben İyi İletişim Kuruyorum. 

 Yetenek Ve Kapasite 

         Herkesle İletişim Kurarım, İletişim Kurmak Benim İçin Çok 
Kolay. 

 İnanç  

 Özgüvenim iletişim kurmamda en büyük desteğimdir. 

 Kimlik 

 Ben Bir İletişimciyim Ve Kendime Çok Güveniyorum. 

 Öz 

 Ben  İletişimci Olarak Doğdum   
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Mantıksal Düzeyler 

ÖZ 

KİMLİK 

İNANÇ-
DEĞERLER 

YETENEK 

DAVRANIŞ 

ÇEVRE 
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A : Ben Kimim                                                      Kim ? 
(Misyon) 
 
B : Meraklarım ve değerlerim                                  Niçin ? 
(Motivasyon) 
 
C : Yeteneklerim stratejiler ve durumlar                    Nasıl ? 
( Haritalar / plan )  
 
D : Ne yapıyorum ? Ne yaptım )                                  Ne ? 
Davranışlar, eylemler – tepkiler 
 
E : Çevrenin – Dış uyanlar                             Nerede ? Ne zaman? 
Engeller fırsatlar 

Öğrenme Süreçleri… 
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