L‹DERL‹K VE MOT‹VASYON ARAÇLARI

Kendini De¤erlendirme: Etkin Liderli¤in Belirleyici Özellikleri
Aﬂa¤›daki sorular etkin liderlik özellikleriyle ilgilidir. Bu özelliklere sahip olup olmad›¤›n›z›
de¤erlendirmek için sorular› yan›tlay›n. Yan›tlar›n›z liderlik becerilerinizi geliﬂtirmek için hangi alanlara odaklanman›z gerekti¤ini gösterecektir.
Etkin liderin özellikleri

Evet Hay›r

Gelece¤e odakl›

3

1.

Vizyonunuz net mi?

3

2.

Vizyonunuzu grubunuza net bir ﬂekilde aktard›n›z m›?

3

Sebatkâr, dirayetli
3.

Bir hedefe do¤ru ilerlerken, bütün engellere ra¤men olumlu, hedefe odakl›
bir tavr› sürdürebiliyor musunuz?

3

Belirsizlikten rahats›zl›k duymaz
4.

Hesaplanabilir risklere at›lmaya raz› m›s›n›z?

3

5.

Bir dereceye kadar, kesinti ve çat›ﬂmalarla yaﬂayabiliyor musunuz?

3

Mükemmel iletiﬂimci
6.

Karﬂ›n›zdakini (di¤er kiﬂi laf›n› bitirmeden cevab› yap›ﬂt›rmaya haz›r olmak
3

yerine) dikkatle dinleyebiliyor musunuz?
7.
8.

Rahat bir ﬂekilde toplant› yönetmeyi baﬂarabiliyor musunuz?
Rahat bir ﬂekilde sunuﬂ yapmay› ve topluluk önünde konuﬂmay›
baﬂarabiliyor musunuz?

9.

3

3
3

Çeﬂitli ba¤lamlarda müzakere yürütebilecek becerilere sahip misiniz?

Politik bak›mdan zeki
10. Kendiniz için, örgütünüzdeki mevcut güç yap›s›n›n bir ﬂemas›n›
çizebilir misiniz?

3

11. Organizasyonunuzdaki en güçlü gruplar›n önem verdi¤i meseleleri
s›ralayabilir misiniz?

3

12. Örgütünüzde, gerek duydu¤unuzda size destek verecek kiﬂilerin
kimler oldu¤unu biliyor musunuz?
13. Gerek duydu¤unuz kaynaklar› nereden sa¤layabilece¤inizi biliyor musunuz?

3
3

Etkin liderin özellikleri

Evet Hay›r

Kendini tan›r
14. Kendi davran›ﬂ biçimlerinizin baﬂkalar›n› nas›l etkiledi¤inin bilincinde misiniz
3

ve bu etkinizi tarif edebilir misiniz?
Sa¤duyulu

3

15. Karmaﬂa ve kar›ﬂ›kl›kta so¤ukkanl› ve sa¤duyulu kalmay› baﬂar›yor musunuz?
‹nsanlara özen gösterir
16. Di¤er insanlar›n gereksinimleri, meseleleri ve profesyonel hedefleriyle

3

ilgileniyor musunuz?

3

17. Ekibinizdekiler de kendilerine özen gösterdi¤inizi onaylar m›yd›?
Esprili
18. Gergin ya da rahats›z durumlar› hafifletmek için mizahtan
faydalanabiliyor musunuz?

3

Bu sorular›n ço¤una cevab›n›z “eevet” ise, etkin bir liderin sahip olmas› gereken özellikler sizde
var demektir.
hay›r” cevab›n› verdiyseniz, etkin liderlik özelliklerini
Sorular›n baz›lar›na ya da ço¤una “h
nas›l geliﬂtirebilece¤inize kafa yorman›z yerinde olacakt›r.
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Vizyon Oluﬂturma ve Devam Ettirme Formu
Gerçekleﬂtirmeyi umdu¤unuz vizyonun bir “resmini” ç›karmak için aﬂa¤›daki formu doldurun:
Vizyonunuz gerçekleﬂti¤inde nas›l bir tablo ortaya ç›kacak, iﬂleyiﬂ nas›l olacak, ne gibi sonuçlar
do¤acak? Vizyonunuzun bir kayd›n› tutmak ve onu di¤erlerine de “satmak” için buradan elde
edece¤iniz sonuçlar› kullanabilirsiniz.

1. Vizyonunuz ‹çin Enformasyon Toplay›n
Ulaﬂmay› umdu¤unuz sonucun genel bir tarifini yap›n.

Vizyonunuzu ayr›nt›l› olarak tan›mlamak için hangi enformasyon gerekiyor?

Kuruluﬂun içinden kimler enformasyon, girdi ve erken aﬂamalarda destek sa¤layabilir? Onlara neleri
sorman›z gerekir?

Girdi ve fikirler:

Bu çabaya kimler karﬂ› ç›kabilir? Onlara ne gibi sorular sormal›s›n›z?

Geribildirim:

2. Vizyonunuzu Oluﬂturun
Vizyonunuzu dile getirin.

Vizyonunuza ulaﬂmak için genel stratejiniz nedir?

3. Kontrol listesi: Vizyonunuz Gerçekçi mi?

Evet

1. Ekip üyeleri vizyona katk›da bulundu mu, desteklerini ifade ettiler mi?

3

2. Vizyon gerçekçi ve ulaﬂ›labilir mi?

3

Hay›r

3. Vizyonun nihai sonucu ﬂirketin en önemli yarardaﬂlar›n›n
ç›karlar›na hizmet ediyor mu?

3

4. Vizyonunuz ondan etkilenecek bütün kat›l›mc›lara ne gibi yararlar
sa¤lad›¤›n› net olarak tan›ml›yor mu?

3

5. Vizyonun belgelenmesinde kullan›lan dil aç›klay›c› ve kolay anlaﬂ›l›r
nitelikte mi?

3

6. Vizyonun tarifi (ondan etkilenecek tüm yarardaﬂlar›n) de¤iﬂik bak›ﬂ
aç›lar›n› içeriyor ve dile getiriyor mu?

3

Hay›r” cevab›n› verdi¤iniz bir soru varsa, vizyonunuzu gözden geçirin ve bu eksik yönü içerecek
“H
ﬂekilde tamamlay›n.
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Güvenilirlik Sa¤lamak
Güvenilirlik sa¤lamak ve üretken bir iﬂ ortam› yaratmakta ne kadar baﬂar›l› oldu¤unuzu
görebilmek için aﬂa¤›daki kontrol sorular›n› yan›tlay›n.
Güvenilirlik Sa¤lama Kontrol Listesi

Evet Hay›r

1.

Belli bir alanda yetkinli¤iniz var m› ve bunu pratikte sergiliyor musunuz?

3

2.

Her gün s›k› çal›ﬂmaya istekli oldu¤unuzu sergiliyor musunuz?

3

3.

Elinizdeki her türlü güç ve etkiyi di¤erlerinin yarar›na kullan›yor musunuz?

3

4.

Temas kurdu¤unuz bütün insanlara bilinçli olarak tutarl› ve âdil bir davran›ﬂ
sergiliyor musunuz?

3

5.

Her gün aktif dinleme becerilerinizi geliﬂtirmeye odaklan›yor musunuz?

3

6.

Verdi¤iniz bütün sözleri yerine getirip getirmedi¤inizi takip ediyor musunuz?

3

7.

Tutarl› bir ﬂekilde iﬂleri belirlenen zamanda yetiﬂtiriyor musunuz?

3

8.

Bask› alt›ndayken serinkanl› kalabiliyor musunuz?

3

9.

Toplant› ve sunuﬂlara iyi haz›rlan›yor musunuz?

3

10. Bütün telefon aramalar›n› yan›tlay›p, bütün e-posta iletilerine hemen cevap
veriyor musunuz?
11. Proje ve faaliyetlerin ayr›nt›l› ve kesin kay›tlar›n› tutuyor musunuz?

3
3

12. Bütün kademelerdeki çal›ﬂma arkadaﬂlar›n›z sizi asla bir baﬂkas›n› küçük
düﬂürürken görmediklerini söyleyebilir mi?

3

13. Birinin günah keçisi ilan edilmesine ya da haks›z yere suçlanmas›na
katlanmayaca¤›n›z› gösteriyor musunuz?
14. Herkesin fikirlerini âdil, nazik ve kibar bir ﬂekilde dinliyor musunuz?

3
3

15. Hiyerarﬂideki yeri ne olursa olsun, herkesin fikirlerine sayg› duyuyor ve
herkesi ayn› derecede ciddiye al›yor musunuz?

3

Güvenilirlik Sa¤lama Kontrol Listesi

Evet Hay›r

16. Gereksinim duydu¤unuz kaynaklara ulaﬂmak için grubunuz ad›na
mücadele veriyor musunuz?

3

17. Ekibinizi d›ﬂ müdahalelere karﬂ› savunuyor ve insanlar›n›z›n hakk›n› ararken
cesaret gösteriyor musunuz?

3

18. Ayk›r› sesleri ve otorite kullanmadan çal›ﬂan liderleri koruyor musunuz?

3

19. Hata yapt›¤›n›z› ya da bir sorunun cevab›n› bilmedi¤inizi itiraf ediyor musunuz?

3

20. Di¤erlerinin profesyonel geliﬂimini desteklemek için her f›rsat› kullan›yor musunuz?

3

Bu sorular›n ço¤una verdi¤iniz yan›t “eevet” ise, güvenilirli¤inizi sa¤lamak ve üretken
bir iﬂ ortam› oluﬂturma konusunda iyisiniz demektir.
Hay›r” cevab› verdi¤iniz sorularda, ilgili alandaki performans›n›z› geliﬂtirmek için
“H
neler yapabilece¤inizi gözden geçirebilirsiniz. Davran›ﬂ›n›z› nas›l de¤iﬂtirebilece¤inizi
belirleyin ve bu davran›ﬂ kiﬂili¤inizin bir parças› haline gelene kadar egzersiz yap›n.
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Çal›ﬂanlar›n ve Yandaﬂlar›n Motivasyonunu Yüksek Tutmak
Çal›ﬂanlar ve yandaﬂlar›n›z›n motivasyonunu izleyebilmek için bu formu düzenli olarak
doldurun. Böylece motivasyonlar›n› yüksek tutmak için mevcut stratejilerinizi ne kadar iyi kullanabildi¤inizi de gözden geçirebilirsiniz.

Tarih:
Çal›ﬂanlar›n morali

(Yüksek? Düﬂük? Sabit? Kar›ﬂ›k?) çünkü

ﬁimdiye kadar ulaﬂt›¤›m›z baﬂar›lar ya da önemli dönüm noktalar›:

ﬁimdiye kadar baﬂar›ya ulaﬂ›lmas›nda belirleyici olan kiﬂiler ve onlar› motive eden
unsurlar:

Grubu ödüllendirme önerileri:

Çabalar›n bu noktas›nda “büyük resmin” vurgulanmas› gereken ö¤eleri:

Kontrol listesi: Motivasyonu yüksek tutmakta ne kadar iyisiniz?
1. ﬁimdiye kadar ulaﬂ›lan baﬂar›larda belirleyici olan kiﬂileri takdir
ettiniz ve onlara geribildirim sa¤lad›n›z m›?

Evet Hay›r

3

2. ﬁimdiye kadar ulaﬂ›lan baﬂar›lar ve bunlar›n büyük resmin içinde
nereye oturdu¤u konusunda ekibe ve yandaﬂlar›n›za bilgi verdiniz mi?

3

3. Baﬂar›lar› ve önemli dönüm noktalar›na ulaﬂ›lmas›n› kutlad›n›z m›?

3

4. Yak›n zamanlarda ekibin sorunlarla baﬂa ç›kma becerisi üzerine
konuﬂtunuz mu?

3

5. Ekip çal›ﬂanlar›yla görevlerinin önemi ve ﬂirketin ya da birimin daha
genel hedefleriyle ba¤lant›s› üzerine konuﬂtunuz mu?

3

6. Ekip toplant›lar›nda yiyecek içecek sunmak, hedeflere ulaﬂma ödülleri
gibi özel teﬂvik uygulamalar› geliﬂtirmeyi düﬂündünüz mü?

3

hay›r” cevab› verdiyseniz, liderlik stratejilerinizi
Bu sorulardan herhangi birine “h
gereksinimlere uyarlamay› düﬂünün.

