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1. Yeni fikirler oluþturmak  

 yeni fikirler oluþturma yeteneði 
 

2. Fikirleri pratiðe dönüþtürmek  

 fikirleri gerçekleþtirme yeteneði 
 

3. Plan hazýrlamak  

 Görevleri tamamlamak için büyük görevleri küçük görevlere bölerek planlama 
becerisi 

 

4. Fýrsatlarý belirlemek ve onlara tutunmak  

 yeni iþ fýrsatlarý sunma ve onlarý tanýma durumlarý için  
deneme ve onlardan faydalanma yeteneði 

 

5. Aktivite organize etmek 

 iþle ilgili hedefleri baþarmak için, insan ve insan olmayan  
kaynaklar düzenleme yeteneði 

 

6. Aktivitenin sorumluluðunu almak 

 aktivite sonuçlarýna katlanma beceresi 
 

7. Aktiviteye kendini adamak 

 iþle ilgili faaliyetlere dikkat ve enerjiyle odaklanma yeteneði 
 

8. Aktivite hedeflerine ulaþmak için çaba göstermek 

 hedeflere ulaþmak için sýký ve sürekli çalýþma yeteneði 
 

9. Grupla çalýþmak  

 baþkalarýyla / takýmlar halinde çalýþma yeteneði 
 

10. Özgüvenle çalýþmak 

 yönetici gözetimi olmadan çalýþma yeteneði 
 

11. Liderlik etmek 

 insanlarý motive etme ve yönlendirme yeteneði 
 

12. Görevlendirmek  

 görevlerini yerine getirmek amacýyla birisini yetkilendirmek ve bilgi/kaynak 
paylaþma yeteneði 

 

13. Analiz etmek 

 anlamý, temel özellikleri, vb. keþfetmek için ayrýntýlý olarak inceleme yeteneði 
 

14. Ýletiþim kurmak 

 düþünce ve fikirleri açýk/anlaþýlýr bir þekilde ortaya koyma yeteneði 
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15. Özetlemek ve özeti güncellemek 

 bir koþul ya da durumun özetini oluþturma ve güncelleme yeteneði 
 

16. Deðerlendirmek  

 sonuçlarý ve olasý çözümleri deðerlendirerek ölçme ve denetleme yeteneði 
 

17. Kayýt etmek  

 sistematik ve anlaþýlýr þekilde, süreçleri ve faaliyetleri belgeleme yeteneði 
 

18. Müzakere etmek  

 kendini, meslektaþlarýnýn pozisyonlarýný, tavizleri ve mutabakatlarý tanýmlama 
yeteneði 

 

19. Sunmak  

 halka fikirlerini kavramlarý ve bir takým konularý sunma yeteneði 
 

20. Satmak 

 mal ve hizmetleri satabilme yeteneði 
 

21. Problem çözmek 

 bir çözüme ulaþmak için, sorunu ayrýntýlý biçimde çalýþma yeteneði 
 

22. Sosyal að 

 mevcut ve gelecekteki faaliyetler için anahtar kiþilerle sosyal iliþkiler oluþturma 
yeteneði 

 

23. Risk yönetimi 

 belirsiz durumlarla sistematik bir yöntemle baþa çýkma yeteneði 
 

24. Dijital yetkinlik  

 dijital medyayý (yazýlým ve sosyal aðlar) geniþ bir aralýkla kullanma becerisi 
 

25. Öðrenmeyi öðrenme 

 kiþinin; yeni becerileri, yetkinlikleri veya içerikleri, satýn almayý, iþlemleri 
öðrenme yeteneði 

 


