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Yetkinlikler iş hayatında, teknik bilginin dışında işi başarıyla yapmak için ihtiyaç 
duyulan yetenek, genel tutum ve davranışsal becerilerdir.

Yetkinlikler, görev ve sorumlulukların nasıl yapıldığını belirler. 

Bir profesyonel kariyeri boyunca edindiği bilgi ve deneyim ile kişisel özelliklerini 
bir araya getirerek farklı yetkinlikler kazanabilir.

Yeni bir görev, farklı bir sektör ya da pazarda yer alma, kariyerinde farklı bir alana 
yönelme ya da yeni iş arayışında kişinin yetkinlikleri önem kazanır. 

Günümüz iş dünyasının dinamikleri değişiyor. 

Yeni şirket yapıları, çalışma kültürleri, iş yapış şekillerinin dijitalleşmesi ve farklı 
kuşaklardan oyuncuların iş hayatında yer alması ile iş verenler ve işe alım pro-
fesyonelleri adaylarda daha belirleyici ve ayırt edici özellikler arıyor. 

Bu doğrultuda yaptığımız araştırmalarda günümüzde birbirinden farklı yapılara ve 
iş modellerine sahip şirketlerin adaylarda en çok görmek istediği 8 yetkinlik setini 
detaylı olarak inceledik. 

1 Liderlik

2 Takım Çalışması

3 İlişki Kurma

4 Yaratıcılık ve İnovasyon 

5 İçsel Motivasyon

6 Esneklik ve Hızlı Adapte Olabilme

7 Öğrenme Çevikliği

8 Kendiliğinden Harekete Geçme



LİDERLİK



Liderlik Yetkinliği
Liderlik; yönü belirleyen, ekibi bir ideal etrafında birleştiren, aksiyon için harekete 
geçiren ve sonucun başarılı olmasını sağlayan çok önemli bir yetkinliktir. En basit 
ifadeyle ise belirli bir hedef doğrultusunda içinde bulunulan topluluğu organize 
edebilme becerisidir.

―  Liderlik yetkinliği, bir tek iş alanında değil, yaşamın her alanında
 güçlü bir kişiliği niteler.

―  Liderlik becerisi bazı kişilerin karakteristik özelliklerinde var olacağı gibi 
 sonradan da geliştirilebilir.

― Bu yetkinlik sadece yönetici ünvanı taşıyan kişilere özgü değildir.
 Her yönetici lider değildir.

― Lider kişi, yönü belirleme, ilham veren bir vizyon ortaya koyma,
 ekibi hedef etrafında birleştirme ve birçok insanı pozitif etkileyerek
 etkili sonuç alınmasını sağlama gibi özelliklere sahiptir.

― Liderlik birçok beceriyi içinde barındıran çok yönlü ve
 en kapsamlı üst seviye yetkinlik kitidir.



Bu yetkinliğe sahip kişilerin başlıca karakteristik özellikleri;

• Güçlü iletişim
• Yaratıcılık
• İnovasyon
• Yüksek motivasyon
• Esneklik ve değişime açıklık
• Empati
• Analitik düşünme ve eleştirel akıl
• İnisiyatif alma
• Yüksek kişisel farkındalık

Liderlik yetkinliğine sahip misin?
Yoksa potansiyel bir lider adayı mısın?

• Güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkında mısın?
• İnsanlara karşı pozitif tutum ve saygılı bir duruş sergiliyor musun?
• Çevrendeki kişilerin fikirlerine önem verir misin?
• Çevrendeki kişiler ya da çalışma arkadaşların fikirlerini, görüşlerini dinliyor mu?
• Hedef ve amaca yönelik projelerde kendini ya da takım arkadaşını motive ede-
biliyor musun?
• Geri bildirimleri nasıl karşılıyorsun?

Bu ve bunun gibi sorulara kişisel farkındalığını yaşamak ve liderlik potansiyelini 
anlamak adına dürüstçe cevap verebilirsen, liderlik yetkinliğini geliştirmek adına 
kendine şans tanımış olursun. 

Not: Herhangi bir yetkinliği kazanmak ve geliştirmek için kendine zaman ayırmayı unutma.



Liderlik yetkinliği iş hayatında neden bu kadar önemli?

Organizasyonların patronları yoktur liderleri vardır:

Liderlik yetkinliği daha çok sorumluluk almayı gerektirir. Bu doğrultuda ba- 
kacak olursak lider kişi şirketi ile ilgili daha çok bilgiye sahip olacaktır. 

Şirketin vizyonunu ve amacını iyi anlayan bir lider daha gerçekçi ve 
ulaşılabilir hedefler kurgular. Bu hedeflere varmak ve şirketi başarıya taşı-
mak için doğru strateji ve taktikler çevresinde kaynaklarını organize edebilir.

 

Lider; ekibi motive eden, cesaretlendiren, hedefte kalmayı sağlayan ve üret-
kenliği arttıran yetkin kişidir. Lideri takip edenler ondan ilham alır ve ona 
güvenir.

Daha iyi bir lider olma çabası, kişiye pozitif bir tutum ve yapılan işe tutkuyla 
bağlanmak gibi davranışsal beceriler kazandırır. Bu davranışsal beceriler 
liderlik yetkinliğini destekler.

Lider kişi, takımındaki kişilere doğru ve yapıcı geri bildirimler vererek, farkın-
dalık yaşatarak, doğru yönlendirerek, yapılan işi tanıyarak, takdir ederek ve 
gerektiği zaman ödüllendirerek motive edebilir.

Lider kişi, iş/görev ve projeleri takım için en verimli olacak şekilde doğru kişi- 
lere delege eder. 

Güçlü koordinasyon ve iletişim becerisi ile hedefleri net bir şekilde kurgu-
layan ve yapılan işin amacının daha rahat anlaşılmasını sağlayan liderler, 
ekipteki kişileri daha iyi organize eder ve yönlendirir. 

Liderlik yetkinliğinin kazandırdığı diğer becerilerle, içinde bulunduğu organi-
zasyonu başarıya taşır.

Kurumsal şirketler bu sebepten içerde hep lider adayları bulundurmak ve 
lider yetiştirmek ister. 

Liderler, kitleleri pozitif etkileme ve onları organizasyonun amaçları doğrul-
tusunda yönlendirmeyi becerebilen nadir karakterlerdir. Lidersiz bir kurum, 
kaptansız bir gemiye benzetebiliriz. Geminin varmak istediği bir hedefi, o 
hedefe götürecek rotası da olsa doğru yönlendiren ve bütün kaynakları 
organize eden kaptanı olmazsa hedefe varamaz. Kurumlar da lider tavrı 
olmadan amaç ve hedeflerine ulaşamaz.

Liderler organizasyonların / şirketlerin nereye yönelmesi
gerektiğini kolayca anlar:

Liderlik yetkinliği ekipleri başarıya taşır:



Nasıl bir lidere dönüşülür?

Bazı Liderlik Türleri

Yukarıda bahsettiğimiz liderlik çeşitlerinin her birinin kendi yönetim anlayışları 
vardır. Daha detaylı araştırma yapmanızı tavsiye ederek bu ek bilgiyi burada son-
landıralım.

İyi bir lidere dönüşmeniz için;

Koç / Mentor Edinin:
Koç ya da Mentor, size liderlik ve yönetsel becerilerinizi ortaya çıkarmada yardımcı 
olurken; zayıf ve güçlü yanlarınızın farkına varmak için sizinle beraber çalışmalar 
yapar.

Geri Bildirim İsteyin:
Takımınızdan ve iş yaptığınız kişilerden yaptığınız işin çıktısı, yapılış şekli ya da bir 
durum karşısında gösterdiğiniz tavır ile ilgili geri bildirim isteyin. Dinlemeye ve 
farkındalık yaşamaya açık olun. 

Yönetim Becerilerinizi Geliştirmek İçin Eğitimler Alın:
Şirket içi eğitimler ya da online olarak düzenlenen eğitimlere katılın.

Öncelikle kendi farkındalığınızı yaşamalısınız.
Güçlü ve zayıf yönlerinizi bilerek
harekete geçmelisiniz.

Liderlik yetkinliğinizi ve bağlı becerilerinizi
geliştirmek için birçok kaynaktan
faydalanabilirsiniz.

Biz de size bazı tavsiyeler ve pratik bilgiler
vereceğiz ama oraya gelmeden son bir bilgi
verelim istiyoruz.

Liderdiğin de farklı tür ve yaklaşımları vardır. 
Bunlardan bazılarını aşağıda paylaştık. 
Siz hangi liderlik türüne daha yakınsınız?

Karizmatik Demokratik Vizyoner

Hizmetkar Etkileşimci Dönüşümcü



Düşünce Liderine Dönüşün:
Şirketinizin geleceği ile ilgili düşüncelerinizi ya da projelerle ilgili görüşlerinizi 
takım arkadaşlarınızla paylaşın. İnsanların vizyonunuzu anlamasına izin verin.

Herkesi Dahil Edin:
Takımınızdaki kişileri projelerinize, toplantılarınıza hatta bazı kilit kararlar alırken 
süreçlere dahil edin. Fikirlerini sorun ve dinleyin.

Öğrenmeye Açık Olun:
İş anlamında etkileşimde olduğunuz kişiler için iyi bir dinleyici olun. Onların 
fikirlerinden, yorumlarından yeni bakış açıları kazanmaya açık olun.  

Gelişim Odaklı Bir Zihniyete Sahip Olun:
Sürekli olarak yeni davranışsal ya da teknik  beceri ve yetkinlikler edinin. Kendinizi 
eleştirmekten çekinmeyin. Kişisel farkındalıklar yaşayarak gelişiminizi destekleyin.
 

Liderlik yetkinliği, en geniş davranışsal beceriler kümesidir aslında.

Liderlik becerilerinizi deneyim edinerek, farkındalık yaşayarak ve gelişime açık 
olarak sürekli geliştirebilir ve bu doğrultuda etkinliğinizi artırabilirsiniz.



TAKIM
ÇALIŞMASI



Takım Çalışması Yetkinliği
Takım çalışması yetkinliği çoğu şirketin iş ilanlarında en sık rastladığımız, adaylar-
da aranan yetkinlikler arasında belki de en popüler olanıdır.

Takım çalışması becerisi çalıştığınız organizasyonun iş çevresinde (organizasyon 
içi ya da dışı) bulunan diğer kişilerle -müşteri, danışman, takım arkadaşı ya da 
yönetici- bir amaç doğrultusunda beraber çalışabilme yeteneğini gösterir.

Birçok temel beceriyi içinde barındırsa da iyi bir takım oyuncusu olmanız için
gerekli diğer beceriler;

Gelişmiş bir takım çalışması yetkinliğini, içinde bulunduğunuz organizasyonu 
hedeflerine götürebileceği gibi bireysel başarınızı da aktive edecektir. 

Takımla uyum içerisinde çalışarak ortak hedeflenen başarıya ulaşmak, işten 
tatmin olma duygusu yaratacak aynı zamanda çalışma ortamındaki havayı 
güzelleştirecek ve iyi hissettirecektir.

―  İletişim ve ilişki kurma

―  Empati

―  Gelişmiş sorumluluk duygusu

―  İşbirliği yapabilme

―  Şeffaflık

―  Çözüm odaklı olma



İyi Bir Takımın Oluşum ve Gelişim Aşamaları

Psikolog Bruce Tuckman, 1965 yılında performansı yüksek takım oluşturma ve 
gelişim sürecini 4 aşama üzerine kurguladığı Tuckman Modelini ortaya koydu. 

Takım çalışması yetkinliğini geliştirmek ya da başarılı bir takım oluşturmak için 
bilgi sahibi olmanın işinize çok yarayacağı bu modelde bahsedilen 4 aşama;

Bu süreçte takım katılımcıları birbirlerine önyargılı yaklaşır. Birbirlerini 
gözlemler ve algılamaya çalışır. Birbirleri ile uyuşup uyuşmayacaklarını 
anlamaya çalışır. Aynı projede yer almaktan dolayı endişe ve heyecan 
duyar. Nihayetinde ne hissetiklerini bir kenara bırakarak takım liderinin 
yönlendirmelerini bekler.

Forming (oluşma) Süreci:

Bu süreçte kişiler çalışma yöntemleri ve fikirleri doğrultusunda birbirleri 
üzerinde otorite kurmaya çalışır ya da birbirleri ile çatışır. Bu süreç bazı 
oturumlarda yüz yüze tartışmalar doğurabilir. Eğer takımdaki kişilerin 
rolleri ve görevleri doğru ve net tanımlanmadıysa, bu süreçte aşırı tepki- 
ler ortaya çıkabilir. 

Storming (çekişme) Süreci:

Takım üyeleri zamanla bu aşamaya gelir. Bu süreçte otoriteyi tanır ve 
birbirleri arasındaki ilişkiyi geliştirir. Takım üyeleri birbirlerini daha iyi 
tanıdıkları için daha rahat hisseder. Aralarında yapıcı geribildirim 
alınır/verilir. Artık hepsi aynı amaca kendini adar ve takımı başarıya taşı-
mak için birlikte uyumlu şekilde çalışmaya başlar.

Norming (kuralların belirlenmesi) Süreci:

Takım üyeleri bu aşamada iş akışlarına bağlı kalarak çalışmaya başlar. 
Herkes kendi potansiyelini performansına yansıtır. Hedefe ulaşmak için 
dayanışma içerisinde sıkı bir şekilde çalışır.

Performing (performans gösterme) Süreci:



Takım Çalışması Yetkinliği
Nasıl Kazanılır?

Şirketinizin iş ilişkisi olduğu herkes
ile tanışma fırsatı yakalar ve iş
bağlantılarınızı geliştirirseniz,
takım oyuncusu olmanın getirilerinin
bireysel çalışma yaklaşımından
daha fazla olduğunu fark edersiniz.

Küçük takımlarda çalışarak aynı
hedefi paylaşma gerçeği, içinde
bulunduğunuz büyük organizasyonlar
için de geçerlidir. Büyük resme
baktığınızda kurumsal hedeflere
hizmet eden işleri başarı ile tamamlamak,
bireysel başarıyı da beraberinde getirecektir.

Takım çalışması yetkinliğiniz gelişirken aslında birçok becerinizin de geliştiğinin 
farkına varırsınız. Eğer sizden iyi bir takım oyuncusu diye bahsedilirse bilin ki aynı 
zamanda iyi bir iletişimci, empati ve sorumluluk duygusu gelişmiş bir birey ve iş 
birliği içerisinde çalışabilen bir profesyonel olmuşsunuzdur.

Takım Çalışması Yetkinliği Nasıl Gelişir?

Takım Hedefleriyle Örtüşecek Bireysel Hedefler Oluşturun:
İçinde bulunduğunuz takımın hedeflerini başarı ile tamamlayacağı bazı görevleri 
kendi potansiyeliniz doğrultusunda hayata geçirin. Bireysel hedefleriniz, 
takımınızı başarı yolunda hızlandırsın ve güçlendirsin.

Geri Bildirim İsteyin:
Bazen zayıf yönlerimizi fark etmek zor olabilir. Aynı projede ya da farklı fonksiyon-
larda birlikte iş yaptığınız, yorumlarına güvendiğiniz arkadaşlarınızdan geri bildi-
rim isteyin.

Analiz Edin:
Takım çalışması yetkinliğine sahip olan birini gözlemleyin. Nasıl iletişim kuruyor? 
Nasıl çalışıyor? Takımı ile nasıl etkileşime geçiyor? Bu soruları sorun ve cevapları 
not alın. Not almakla kalmayın, uygulayın.



Proje Odaklı Olmayan Gruplarda Yer Alın:
Şirket içinde, şirketin kültürünü yansıtan, çalışanları etkileşime sokan organi-
zasyonların düzenlenmesinde rol alın. Bu aynı zamanda eğlenceli olacaktır.

Diğer bir tavsiye, sosyal hayatınızda ilgi alanınızla örtüşen gruplara dahil olun. 
Dahil olduğunuz toplulukla beraber projeler üretin.

Takım ile Birlikte Yapılan Spor, Hobi ya da Aktiviteler Yapın:
Bunun için takım oyununun başarılarını anlatan film ya da belgeselleri izleyebilir-
siniz. Takımla birlikte oynanan (futbol gibi) ya da sekronize yapılan (kürek çekmek 
gibi) sporları tercih edebilirsiniz.

Takım sporları ile ilgili film/belgesel izlemeyi düşünürseniz tavsiyelerimiz;

• Coach Carter
• Miracle
• Invictus
• Remember the Titans
• Hurricane season
• New Generation Queens
 

Takım çalışması yetkinliği aslında iş hayatında kariyerinize gelişim sağlayacak 
önemli ve olmazsa olmaz yetkinliklerden biridir. Takım çalışmasına inanın ve 
bireysel hedeflerinizle örtüşecek şekilde çalışma hayatınıza bu inancı yerleştirin.



İLİŞKİ
KURMA



İlişki Kurma Yetkinliği
İlişki kurma yetkinliği en temel ifade ile profesyonel (iş) ve/veya sosyal hayatta yeni 
insanlarla iletişime geçerek ilişki kurabilme becerisini gösterir.

İlişki kurma yetkinliği; organizasyon içinde iş ilişkisini belirleme, başlatma ve her 
iki taraf adına karşılıklı fayda sağlayacak şekilde ilişkiyi sürdürebilme becerisidir.

Hizmet sunmak ve organizasyonu desteklemek için etkileşimi yönetme beceri- 
mizdir.

İlişki kurma becerisi, kişisel/profesyonel amaçlar ya da şirket amaçları doğrul-
tusunda etkileşim içerisinde olunan taraflarla güçlü ilişkiler geliştirebilmeyi ve bu 
ilişkileri yönetebilmeyi ifade eder.

Eğer başarınız başkalarının desteğine bağlıysa, iyi ilişki kurma bunun için kilit 
faktörlerdendir. 



İlişki Kurma Yetkinliğini Destekleyen 14 Etkili Yol

1 ―  Etkili bir iletişim becerisine sahip olmak

2 ―  Güçlü ve gelişim alanlarını bilmek

3 ―  İyi bir dinleyici olmak

4 ―  Yardım teklif etmek

5 ―  Ne zaman yardım isteyeceğini bilmek

6 ―  Herkesin rolünü ve katkısını takdir etmek

7 ―  Her düşünceye saygı duymak

8 ―  Etkili takımlar kurmak ve başarı için cesaretlendirmek

9 ―  Açık ve ulaşılır olmak

10 ―  Hızlı yanıt verebilir olmak

11 ―  Gelişmiş sosyal becerilere sahip olmak

12 ―  Farklı düşüncelere, fikirlere saygılı olmak

13 ―  Empati kurabilme becerisine sahip olmak

14 ―  Katılımcı olmak..

İlişki kurma yetkinliği
iş hayatında neden bu kadar önemli?

Yeni fırsatlar yaratır:

İlişki kurma yetkinliği, sosyal/iş çevresinde profesyonel 
gelişimi destekleyecek, profesyonel hedeflere taşıyacak kişi- 
lerle tanışma ve ilişki geliştirme fırsatı tanır. Organizasyon 
içerisinde ise ilişki geliştirebilme becerisi takım ile olan 
iletişimi güçlendirir, efektif iş sonuçları almayı sağlar ve aynı 
zamanda farklı departmanlardan kişilerle aynı projelerde 
bulunabilme fırsatını doğurur. 



Böylelikle yüksek performanslı takımların ortaya çıkmasına imkan tanır. 
gelişmek ve takımca başarılı sonuçlar almak için fırsat yaratır. Organizasyo-
nel farkındalığı güçlendirir. Merak eden, soran, dinleyen, öğrenen ve ortak 
değerleri benimseyen bir çalışma kültürü oluşturur.

Organizasyon içinde işbirliğini güçlendirir:

Farklı insanlarla tanışarak bilgi birikimi, deneyimi ve fikirleri paylaşmak yeni 
insanlarda etki yaratmayı ve onların dikkatini çekmeyi sağlayabilir. İş çevre- 
lerinde, farklı grup ve organizasyonlarda düşünce lideri olarak yer alma 
fırsatı yaratır.

Profesyonel gelişimi ve bilinirliği besler:

İlişki kurma yetkinliği yeni insanlar tanımayı kolaylaştıran en önemli yetkin-
liktir. Sosyal ya da iş çevrelerinde tanışılan kişilere karşı nazik ve paylaşımcı 
olunur, karşı tarafta güven duygusu yaratılırsa, kişinin fikirlerini, bilgi biriki-
mini ve tecrübelerini paylaşması mümkün olur. İlişki kurma becerisi, her 
zaman fikirlerine güvenilen, deneyimli, paylaşmayı seven kişilerle tanışma 
fırsatı yaratabilir.

Kişisel ve profesyonel gelişimi destekler:

İlişki kurma yetkinliği sayesinde takım arkadaşlarıyla, yöneticiyle, farklı 
departmandan insanlarla, tedarikçilerle ya da müşterilerle kolayca iletişime 
geçilebilir ve sürdürülebilir etkileşim sağlanabilir.

İş çevresindeki bütün taraflarla etkileşimi güçlendirir:

Sosyal ya da iş çevrelerinde farkı etkinliklerde yer almak ya da online plat-
formlarda etkileşimli olmak, ilişki kurma yetkinliğine güvenen insanlarda 
farklı insanlarla tanışma güdüsünü tetikler ve yeni ilişkiler kurmak için 
cesaretlendirir. Yeni ilişki geliştirme girişimi, daha çok insanla tanışmaya, 
fikir/görüş paylaşmaya ve insanlar üzerinde etki bırakmaya yarar. Bu 
sayede profesyonel hayattaki uzmanlık doğrultusunda bilinirlik artar.

Fikirlerin bilinir olmasını sağlar:



İlişki Ağınızı Geliştirin:
Farklı sektör, organizasyon, departman ya da meslekten kişilerle tanışmak iş 
anlamında ufkunuzu geliştirecek, yeni bakış açıları kazanmanızı sağlayacak ve 
farklı deneyimler edinmenize de fırsat yaratacaktır. Bununla beraber etkileşimde 
olduğunuz tüm paydaşlara itibar etmek, iş çevrenizdeki kişilerin değer ve pren-
siplerinin farkında olmak da bu süreci geliştirmenizi destekleyecektir. 

Online Platformlarda Varlığınızı Güçlendirin:
Online platformların imkanlarından faydalanın. Bu ilişki kurma yetkinliğinizi ve 
iletişim becerilerinizi geliştirmenizi sağlayacaktır. İş ilişkileri geliştirmeye yaraya-
cak, insanların online olarak rahatça etkileşime geçebildiği platformlar bu döne-
min bize sağladığı en büyük fırsatlardan... Online platformlarda direkt olarak ilişki 
kuramasanız bile uzmanlık alanınız ya da ilgi duyduğunuz alanlarla ilgili kendi 
fikirlerinizi yansıttığınız içerikler paylaşarak size faydası olacak, güzel ilişkiler 
geliştirebileceğiniz insanlarla tanışabilir, organizasyon ve topluluklarla bir araya 
gelebilirsiniz.

Ulaşılabilir ve Paylaşımcı Olun:
Her alanda paylaşımcı olmak sizi mutlu edebilir. İş alanında bilgi birikiminizi, 
deneyiminizi, öngörülerinizi ya da yaratıcı fikirlerinizi katma değer sağlayacağını 
düşündüğünüz kişi ya da topluluklarla paylaşın. 

İletişim Becerilerinizi Geliştirin:
İlişki kurma yetkinliğini geliştirecek
öncelikli beceri seti iletişim becerileridir. 
İletişim becerisi aktif ya da pasif konumdayken
karşınızdaki kişilerle anlaşabilme becerinizdir.
Öncelikle sözlü olarak kendinizi iyi ifade 
etmeniz tek başına iletişim becerilerinizin
iyi olduğunu göstermeye yetmez. 
İletişim becerileri sadece sözlü değildir. İyi bir dinleyici ve empati sahibi
olmanız da önemlidir. Beden dili ve yazılı iletişim de iletişim yetkinliğinin
tamamlayıcı becerilerindendir. Fikri geliştirmeyen, ortak hedefe ulaşmayı
engelleyen olası çatışmaları önlemeyi önceliklendirmek de önemlidir. 
İyi bir iletişimci olarak ilişki kurmanız ve geliştirmeniz çok daha kolay olacaktır. 

İlişki kurma yetkinliği, hem sosyal hayatta hem iş hayatında
kendi çabanız, becerileriniz ve isteğiniz ile farklı fırsatları

yaratmayı sağlayacak en önemli özelliğiniz olacaktır.   

İlişki Kurma Yetkinliği 
Nasıl Gelişir?



YARATICILIK
VE

İNOVASYON



Yaratıcılık ve İnovasyon Yetkinlikleri

Yaratıcılık yetkinliği, herhangi bir soruna ya da duruma karşı farklı bakış açılarıyla
yaklaşmak ve hayal gücünden faydalanarak yeni fikirler geliştirme becerisidir. 
Yaratıcılık yetkinliği sayesinde sorumluluk alanınızı kapsayan bazı kronik ve kom-
pleks sorunları farklı gözle görebilir, bunlara etkili ve kalıcı çözümler geliştirebilir-
siniz.

İnovasyon yetkinliği ise bulunduğunuz ortam (iş, sosyal hayat) için fayda odaklı, 
değer yaratacak yeni ürün, hizmet ya da çözümleri hayata geçirebilme becerisini 
gösterir. Yenilikçi bir yaklaşımla, çıkabilecek fırsatları iyi değerlendirebilir, bulun-
duğunuz çevrede fark yaratan bir kimliğe sahip olabilirsiniz.



Yaratıcılık ve İnovasyon Yetkinliklerini
Besleyen Özellikler Nelerdir?

―  Bağlantı kurma 

―  Soru sorma

―  Gözlem yapma 

―  Yaratıcı yaklaşım

―  Deneyimleme

―  İyileştirme

―  Takım olma

―  Beyin fırtınası 

―  Yenilikçi çözüm üretme

Yaratıcılık Yetkinliği Neden Önemlidir?

Problem çözme becerinizi geliştirir: 

İş hayatı ya da sosyal hayat fark etmeksizin 
karşınıza çıkan problemleri daha hızlı değer-
lendirme, analiz edebilme ve farklı fikirlerle 
hızlı çözüm üretebilme gücü verir.

Genelin herhangi bir probleme benzer bakış açısıyla 
yaklaştığı, basit, genel geçer çözümler sunduğu bir 
ortamda, yaratıcılık yetkinliği ya da yaratıcı düşünme 
becerisi benzersiz ve farklı yönlerinizin kabul görmesini 
sağlar.

Fark yaratmanızı sağlar:



Yeni fırsatlarla karşılaşma ve yeni projelerde bulunma imkanı sağlar. Böyle-
likle kariyer hedeflerinize sizi daha hızlı götürecek fırsatlarla karşılaşabilir-
siniz.

Yeni fikir, yöntem ve yaklaşımları deneme fırsatı verir:

Bu durum yeni bilgi ve perspektif akışını sağladığı gibi bir öğrenme ortamı 
da yaratır. 

Alışılagelmişin dışına çıkarır, monotonluktan uzaklaştırır: 

İnovasyon Yetkinliği Neden Önemlidir?

İnovatif olma yetkinliği sizi yeni fikirleri, öğrenimleri 
hayata geçirmek adına cesaretlendirir. Başarılı sonuçlar 
almaya değil yeni deneyimler edinmeye odaklanarak sizi 
geliştirecek kazanımlar elde edebilirsiniz.

Deneyimle öğrenmenizi sağlar:

Yaratıcı düşünceler hayata geçmez ya da uygulanmaz ise 
fikir aşamasında kalır. İnovatif olabilme yetkinliği ise size 
fikirleri hayata geçirme ve bu süreçleri dizayn etme 
alışkanlığı kazandırır. Bu sayede icraat odaklı, aksiyon 
alan ve harekete geçen bir profesyonele dönüşebilir-
siniz.

Aksiyon alma becerinizi geliştirir:

İnovatif olabilme yetkinliği, ilişkili olduğu konularda güncel kalmak, yeni 
fikirler duymak, yeni bakış açıları kazanmak ve öğrenmek için sizi tetikler. 
Sektörünüz ya da uzmanlık alanınızla ilgili yeni gelişmelere uyum sağlamak 
için sizi cesaretlendirir.

Sürekli gelişiminizi destekler:



Kağıt – Kalem Kullanın:
Aklınıza gelen fikirleri çizerek
görselleştirin ya da not alarak
geliştirin.

Eğitimlerde, sunumlarda ya da
toplantılarda edinilen bilgileri not alarak 
ya da çizerek bu alışkanlığı kazanmanız 
yaratıcı fikirleri bulma yolunda yardımcı 
olacaktır.

Yaratıcı Düşünme
Nasıl Gelişir?

İlgi Alanınız Doğrultusunda Projelere Katılın: 
İş ya da sosyal hayatınızda yapmaktan keyif aldığınız aktivitelerle ilgili topluluklara 
katılın. Onlarla beraber bazı problemlere çözüm aramak adına beyin fırtınası ya- 
pabilirsiniz. Yaratıcılık yetkinliğinizin geliştiğini göreceksiniz.

Müzik Dinleyin:
Müzik dinleyerek gözünüzü kapatın ve hayal edin. Hayal gücünüzü sürekli aktif 
tutmanız yaratıcı fikir üretmenizi destekleyecektir.

Egzersiz Yapın:
Mental ve fiziksel sağlığınız yaşam kalitenizi artıracak ve size pozitif düşünebilme 
tutumu kazandıracaktır. Bu sayede problemlere karşı çözüm üretmek için daha 
verimli düşünerek yaracılık yetkinliğinizi geliştirebilirsiniz.

Sürekli Okuyun:
Okumak beyni geliştiren önemli aktivitelerin başında gelir. Beyninizin gelişimi 
yaratıcılık yetkinliğinizi de besleyecektir. Aynı zamanda yeni bilgi ve yöntemler 
yaratıcı düşünme için size zemin oluşturabilir.



Denemekten korkmayın:
Yeni fikirleri hayata geçirmek için cesur olun. 
İlgi duyduğunuz alanlardaki problemleri 
gözlemleyin. Yenilikçi çözümler geliştirmek 
için fikirler üretin. Fikrinizi hayata geçirmek 
için ufak denemeler yapın ve fikri çalıştırın. 
Fikriniz çalışmıyorsa iyileştirmek için çalışın.

İnovatif Düşünme
Nasıl Gelişir?

Tutkulu olun:
Fikirlerinize ve kendinize güvenerek
hayata geçirmek için tutkulu olun. 
İnovatif olmak fikri bulmak ve
hayata geçirmektir.  Yenilikçi fikirleriniz hayata geçince oluşan etki
sizi mutlu edecektir.

Yeni fikir ve projelere şans verin: 
Yenilikçi fikirleri dinlemek için hevesli olun. İyi bir fikri üreten siz olmasanız da, 
bunu hayata geçirme aşamasında destek verebilirsiniz. Yeni projelere dahil olmak 
fikri hayata geçirirken yapılması gerekenleri öğrenmenizi sağlar. 

Yaratıcılık ve inovasyon yetkinlikleri bir araya geldiğinde yenilikçi 
fikirlerin hayata geçme ve değer yaratabilme gerçekliği güçlenir. 

Bu yetkinliklere sahip olan kişiler bulunduğu çevrede her zaman 
fark ve değer yaratan kişiler olarak dikkat çeker ve

başarılı projelerin lider isimlerine dönüşebilir.



İÇSEL
MOTİVASYON



İçsel Motivasyon Yetkinliği
Motivasyon, gündelik ya da iş hayatında insanın harekete geçmesi, arzuladığı işi 
tamamlaması için ihtiyaç duyduğu içsel yada dışsal tetikleyici unsurlardır.

Kendinden motive olabilme yetkinliği de içsel motivasyon kaynaklarımızla 
tetiklenme, motive olabilme becerimizi gösterir.

Bazıları için içsel motivasyonu besleyen kaynaklar daha fazla para kazanma isteği 
olabilirken bazıları için idealize ettiği fikri hayata geçirmek olabilir.  Yaptığı işten 
mutlu olan kişilerde,  içsel motivasyon/kendinden motive olabilme becerisi doğal 
yollardan ortaya çıkabilir. (Bu noktada kişinin öz farkındalığı yüksek olması gere-
kir.)

İçsel motivasyon ya da kendinden motive olabilme yetkinliğine sahip kişiler kari-
yerlerinde bazı avantajlara sahip olabilirler.

Engellerle karşılaştıklarında geri çekilmez, fırsatları sürekli değerlendirebilir ve en 
önemlisi yaptıkları işe kendilerini adarlar. 



İçsel Motivasyonun Yapı Taşları

Aslında başarma dürtüsünü hırslı kişilik özelliği veya 
işe olan tutkuyla bağdaştırabiliriz. Fakat bundan 
bahsetmiyoruz. Dürtülerimizi, zihin yapımızı 
değiştirerek de geliştirebiliriz.

Büyüme ve sürekli gelişme odaklı zihniyete sahip 
olarak kazanılması zor diye bakılan teknik ya da 
davranışsal beceriler kazanılabilir. Büyüme ve 
gelişime açık olarak başarma dürtüsü geliştirebilir 
ve bu da içsel motivasyon kaynaklarından birine 
dönüşebilir.

Başarma dürtülerimiz

İş hayatını bir tarafa bırakarak konuşalım. Hayatın kendisi bile bir amaç ya 
da hedefler dizisi olmadan yaşanmaz. 

İçsel motivasyonu tetikleyen en önemli unsurlardan biri de kişisel hedefler- 
dir. Kendinden motive olabilme yetkinliğini kazanmak ya da güçlendirmek 
isteyen bir kişi kesinlikle bireysel hedefler belirlemeli. Belirlediği hedeflere 
ulaşmak için gün gün yapılması gerekenleri gerçekleştirerek içsel moti-
vasyon gücünü ve yetisini geliştirebilir. 

Basit ya da zor diye bakmadan hedefler belirleyin ve hayata geçirin.

“Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız insanlara değil, hedeflere bağlı kalın.” 
(Albert Einstein)

Amaç ya da hedefe adanma

İçsel motivasyon ya da kendinden motive olma yetkinliğine sahip olan insan, 
bir fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçer. Harekete geçmek için 
herhangi şart/koşula bağlamaz ya da bahane geliştirmez.

Fırsatlara karşı girişken olmak kişinin içsel motivasyon tetikleyicisi olabilir. 
Bu motivasyon kaynağını dengeleyen iki önemli faktör vardır: Akıllıca, he- 
saplanabilir risk almak ve cesur olmak.

Riski yönetebilmek, karşılaşılan fırsatları iyi değerlendirip sonuçlarının nasıl 
kazanımlar doğuracağını anlamak demektir. Cesaret ise aksi sonuçlarla 
yüzleşecek güce sahip olup olmadığını bilmektir.

Giriş yapmak / başlamak



İçsel Motivasyon / Kendinden Motive Olabilme
Yetkinliğinin Faydaları

Yetkinlikler, bize birçok farkındalık yaşatabilir. 

Kendinden motive olabilme yetkinliği de bize motivasyon kaynaklarımızı keşfetme 
konusunda yardımcı olacağı gibi başka önemli faydalar da sağlayacaktır.

İçsel motivasyon kaynaklarını ve tetikleyicilerini keşfedebilme

• Sabahları seni uyandıran ve aksiyona geçmek için seni dürten şey ne? 
• Yaptığın işte ya da bulunduğun projede tatmin olduğun şeyler, yaklaşım veya 
durumlar neler?
• Neleri ortaya koyduğunda/ ürettiğinde mutlu oluyorsun?
• Neden bir şey ortaya koyduğunda/ ürettiğinde mutlu oluyorsun?

Kısacası severek yaptığın ne varsa, niye ve nasıl yaptığını sorarak içsel motivasyon 
kaynaklarını ve tetikleyicilerini keşfedebilirsin.

Zorluklara karşı direnç gösterebilme

Zorluk ya da engeller iş hayatının bir parçasıdır. Zor durumları pozitif yorumlayan 
kişi aslında bu durumlardan büyük tecrübe ve kazanım edinir. 

Kendinden motive olabilme yetkinliği ise kişiyi karşılaştığı engeller noktasında 
güçlü pozisyona taşır. Kişi vazgeçmez ve direnç gösterir. Hedefini odağından kaçır-
maz ve sonunda başarılı olur.

Üretkenliği arttırma

Kendini motive edebilen kişi daha tutkulu çalışacaktır. Daha tutkulu çalışan kişi 
daha fazla proje ya da görevi tamamlayacak ve sonunda başarma duygusu onu 
gururlandıracaktır.

Daha fazlası için başarılı olma isteği, içsel motivasyon tetikleyicisidir. Fakat fazla 
çalışmak verimli çalışmak anlamına gelmeyebilir. Daha çok proje ve görevi ta- 
mamlamak isteyen kişi kendi verimliliğini de arttıracak formülü bulacaktır. 

Optimist kişi karşılaştığı engellere karşı esnek davranır ve motivasyonunu 
kaybetmez. Aksilikler yaşansa bile olayları pozitif bakış açısıyla değerlendirir 
ve kendini hızlıca toparlayarak yeniden motive olabilir.

İyimser olmak



İçsel Motivasyon Yetkinliği
Nasıl Kazanılır?
• İlk olarak içsel motivasyon tetikleyicilerini keşfet.
• Kendine basit ve zorlu hedefler belirle.
• Her bir hedefin için plan yap.
• Kendin için ödül sistemi yarat.
• Zorluklarla karşılaştığın an ideallerini hatırla.
• Kendini yeni şeyler öğrenmek için zorla.
• Çok fazla düşünme. Bazen sadece yap.
• Hedefe varmak için kendi yolunu çiz, 
kendi üretim sistemini kur.
• Kendi sistemini kurduktan sonra 
sonuçlarını takip et.
• Gerçekten pozitif yönden düşünmek için
kendini zorla.
• Motivasyonu yüksek insanlarla tanış ve 
onları düşünme tarzını anlamaya çalış.

Kendinden motive olabilme yetkinliğine
sahip olmak için yukarıda bahsettiğimiz
tavsiyelerden hoşuna gidenleri bir süre
uygula. Böylelikle değişimi fark edeceğine ve
daha kolay motive olabileceğine inanıyoruz.

Kendinden motive olabilme yetkinliği ile
genel hayat motivasyonunu negatif yönde etkileyen olay ve

durumların etkisini minimum düzeye indirebilirsin.



ESNEKLİK ve
HIZLI ADAPTE

OLABİLME



Esneklik ve Hızlı Adapta Olabilme
Yetkinlikleri

İş dünyasının yeni oyuncuları (startuplar, gen-z..) ve gelişen teknolojinin getirdiği 
farklılıklar ve faydalarla iş yapma şekilleri daha dinamik ve sürekli güncellenen bir 
forma dönüşüyor.

Hızlanan bu dünyada farklı görüşlere, yeniliklere, düşüncelere ya da dönüşümlere 
karşı esneklik ve hızlı adapte olabilme, iş hayatında efektif, başarılı bir pro-
fesyonele dönüşmek için kapıyı aralayan yetkinliklerin başında geliyor.

Esneklik yetkinliği; genelde farklı bakış açılarına göre şekillenen bir anlamı olsa da 
en önemli anlamı, değişen şartlara ya da koşullara karşı direnç göstermeden ya da 
stres yapmadan uyum sağlayabilme becerisidir.

Hızlı adapte olabilme ise; yeni çalışma sistemine ya da kültürüne negatif bir 
tutumla yaklaşım göstermeden kolaylıkla kabullenmeyi, alışmayı ve hızlıca öğren-
meyi kolaylaştıran beceridir.

Her iki yetkinlik birbirinden güç alır, birbirini destekler ve tamamlar.



Değişimi kabullenin:
Değişim ya da dönüşümün 
hayatınızın her alanında karşınıza 
çıkabileceğini kabullenerek 
esneklik becerinizi geliştirmeye 
başlayabilirsiniz.

Özgüveninizi arttırın:
Beklenmeyen bir durum veya 
koşula karşı hazırlıklı olabilmek 
özgüven gerektirir. Daha 
özgüvenli bir profesyonele 
dönüşmek esneklik yetkinliğini 
de besleyecektir.

Esneklik Becerisinin Getirileri Nelerdir?

Esnek olabilmek; iş dünyasında ya da sosyal yaşamda, her türlü değişime 
karşı sizi hazırlar. Esneklik becerisi ile değişimden korkmak yerine değişimi 
kucaklamayı, değişen koşulların pozitif taraflarını görmeyi öğrenebilirsiniz. 

Değişime açık olma:

Bu yetkinlik, bir anda ortaya çıkan krizleri ve farklı koşulların gelişmesiyle 
odağınızı kaybetme riskinin oluştuğu durumları daha rahat yönetebilmenizi 
sağlar.

Beklenmeyen durumları yönetebilme:

Esnek olabilme becerisi iş hayatının yoğun ve sürekli değişen gündemine 
rahatça uyumlanabilmenizi sağlayacağı için stresi daha az hissedecek, 
çevrenize daha az yansıtacaksınız. Bu da yaşam kalitenizi arttıracaktır. 

Yaşam kalitesi:

Esneklik Yetkinliği
Nasıl Gelişir?



Konfor alanınızı terk edin:
Kendinize uzun dönemli, esnek ve faydalı olabileceğini düşündüğünüz, konfor 
alanınızı terk etmek için sizi tetikleyecek hedefler koyun ve bu hedefleri başarıyla 
tamamlayın. Konfor alanınızı terk ederek edindiğiniz tecrübe sizi değişime karşı 
cesaretlendireceği gibi esneklik becerinizi de geliştirecektir.

Sakin kalmayı öğrenin:
Değişim kaçınılmaz demiştik. Kriz ortamları ya da iş anlaşmazlıkları gibi durumlar 
da her an yaşanabilir. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız önemli. Bunun 
için meditasyon ya da nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Sakinliğinizi korumanız her-
hangi bir duruma karşı esnek bir yaklaşım ve bakış açısı geliştirmenizi sağlayacak-
tır.

Hızlı Adapte Olabilme Becerisinin
Getirileri Nelerdir?

İş dünyasında farklı teknolojilerin gelişmesiyle daha pratik, çözüm odaklı 
araçlar ve sistemler ortaya çıkıyor. Adapte olabilme yetkinliği sayesinde bu 
değişimleri hızlıca kabul edip öğrenmek için aksiyona geçebilirsiniz.

Yeni çalışma sistemlerine uyum gösterebilmek:

Bu yetkinlik ile kariyeriniz doğrultusunda farklı fırsatlara açık olmak için sizi 
cesaretlendirecektir. Hızlı uyum gösterme becerisine sahipseniz farklı 
sektör ve yapılardaki şirketlerde de başarı hikayeleri yazmak için adım 
atabilirsiniz.

Farklı çalışma kültürlerini kucaklayabilmek:

İster iş, ister sosyal yaşamınızda hızlı uyum gösterebilme becerisi sayesinde 
yeniliklere ve güncel gelişmelere ayak uydurabilirsiniz.

Güncel kalabilmek:

Hızlı adapte olabilme becerisi değişimi kucaklamayı öğretir. Değişimin ateşi-
ni fitilleyen düşünce, girişim ya da çözüm önerilerine karşı pozitif tutum 
sergileyerek yeni fırsatlar yaratabilirsiniz.

Farklı deneyim ve düşüncelere açık olabilmek:



Değişimi gözlemleyin:
İş çevrenizde gelişen değişimleri, 
güncel trendleri bilinçli bir şekilde 
gözlemleyin ve hızlıca hayatınıza dahil 
ederek adapte olabilme becerinizi 
test edin, geliştirin.

Ertelemekten kaçının:
Yeni bir sisteme, düzene ya da çözüme ayak uydurmak artı performans gerektire-
bilir. Hızlı adapte olabilme becerinizi geliştirmek için uyum göstermek adına yap-
manız gerekenleri ertelemeden hızlıca hayata geçirin. Eğitim almak, yeni dahil 
olduğunuz ekibin kültürünü tanımak gibi öncelikli görünmeyen aksiyonları ertele-
meden, hızlıca almak işinizi kolaylaştırır.

Hata yapmaktan korkmayın:
Yeni kazanılan bir alışkanlık ya da yeni öğrenilen bir iş için hata yapabilme esnek-
liğini kendinize tanıyın. Deneme – yanılma en önemli öğrenme yollarından biridir. 
Bu yöntemle adapte olmaya çalıştığınız düzeni/sistemi öğrenmeye çalışın. Hata 
yaptığınızda kendinizi haksız yere eleştirmek yerine “bundan ne öğreniyorum” 
diyerek kendinizi motive edin.

Adapte Olma
Yetkinliği Nasıl 
Gelişir?

Günümüz iş dünyasında çeviklik anlayışı her yapının çalışma 
kültürüne kazandırmak istediği bir yaklaşım; değişim ise

negatif bir anlamdan çok yeniliğin habercisi olarak niteleniyor. 

Her iki yaklaşımı da benimsemek adına esneklik ve adapte olabilme 
yetkinliklerini kazanmanız, farklı sektör ve büyüklükteki şirketlerde 

başarılı olmanıza katkı sağlayacaktır.



ÖĞRENME
ÇEVİKLİĞİ



Öğrenme Çevikliği Yetkinliği

Öğrenme çevikliği, değişimin hızı ve pazarın karmaşıklığı doğrultusunda, yeni ya 
da alışılmadık durumlarda daha verimli bir performans göstermek için öğren- 
diklerini uygulama becerisidir. 

Yeni öğrendiğimiz teorik ve pratik bilgileri, yaptığımız işi geliştirecek ve işe değer  
katacak şekilde öğrenme istekliliğimizi ve hayata geçirme becerimizi gösterir.

Öğrenme, hayat boyu gelişimi destekleyen en temel eylemdir. Öğrenme çevikliği 
ise ihtiyaç ya da istek duyulan bir alanda teorik ve pratik bilgileri hızlıca edinebilme  
ve uygulayabilme becerisidir.

Öğrenme çevikliği yetkinliği kişinin öğrenme ve gelişime açık olması, bunu bir  
yaşam tarzına çevirmesi ile kazanılması muhtemel olan yetkinliklerdir.

Yaşam boyu öğrenmeyi kendine yol edinen kişi zihni de  gelişeceği için bilgiyi  hızlı-
ca edinebilecek ve depolayabilecektir. Aynı zamanda bilgiyi edinmenin ve uygula-
manın daha pratik yollarını keşfedecektir. 

Öğrenme çevikliği yetkinliğini geliştiren kişi iş hayatında yeniliklere ve değişimlere 
adapte olmaktan çekinmez. Yaşanan gelişmeleri kabullenip değişiklikleri ve yeni-
likleri öğrenerek hızlıca sürece entegre olmayı becerebilir.

Özellikle hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinde sınırlı kadrolar ve insan kaynağı ile  
kurumsal ve büyük organizasyonların aksine kişiler farklı fonksiyonlara ait sorum-
lulukları da üstlenebiliyor. Bu tür yapılarda öğrenme çevikliği yetkinliği  daha fazla 
öneme sahip olabiliyor. 



Öğrenme Çevikliğinin 9 Boyutu

1 ―  Yeni fikir ve çözümlere açık olmak

2 ―  Hızlı olmak

3 ―  Deneyim odaklı olmak

4 ―  Zorlu ortamda risk almak

5 ―  İletişimde risk almak – Farklı görüşleri rahatça söylemek

6 ―  Deneyimi işe yansıtmak

7 ―  Bilgi toplamak

8 ―  Geri bildirim almak

9 ―  İşbirliği yapmak

Öğrenme Çevikliği Yetkinliğini İçin
Önemli Davranış Biçimleri

Kişisel Farkındalık:
Gelişime açık zayıf yönlerin farkında olarak 
gelişime ihtiyaç duymak öğrenme iştahını artırır.

Sürekli Gelişim İsteği:
Öğrenme çevikliği kazanmak isteyen kişiler 
dinamik, esnek ve her türlü koşulu düşünerek 
gelişim gösterme arzusu içerisinde olurlar.

Liderlik Özelliği:
Öğrenme çevikliği yetkinliği profesyonel hayatta kişileri büyütür, 
geliştirir ve gelecekte güçlü bir lider adayına dönüştürür.

Değerli Geri Bildirim Alabilme:
Öğrenme çevikliği bazı işleri daha iyi yapabilmenin yollarını keşfetmek için fırsat 
tanır. Pozitif ya da negatif geri bildirim, kişinin performansını arttırmasını ve zayıf 
taraflarını görebilmesini sağlar. Gelişim için kişiyi destekler.

İnisiyatif Alabilme:
Öğrenme çevikliği profesyonel hayatta bazı sorumlulukları yüklenmek ve bazı pro-
jeleri kişilerden bağımsız hayata geçirmek için teşvik eder.



Öğrenme Çevikliği Yetkinliği Neden Önemlidir?
Öğrenme çevikliği yetkinliği kişinin büyümesini ve gelişimini hızlandıracaktır. 
Yeni proje ya da işler için kaygılanmaktan çok cesaretlendirecektir. 

Öğrenme çevikliğinin kişinin sağladığı faydalar; 

•  İş dünyasının karmaşıklığına kolayca uyum sağlamayı, dinamiklerin değişken 
 olduğu ortamlarda dayanıklı olmayı ve yenilikçi düşünebilmeyi sağlar.

•  Bireysel çalışmaya ve yöntem geliştirmeye teşvik eder

•  Kriz anlarını, inisiyatif alarak iyi yönetmeyi sağlar ve başarılı sonuçlar almaya 
 zemin hazırlar.

•  Problem ya da sorunları hızlıca çözüm geliştirmeyi kolaylaştırır. Öğrenme 
 çevikliği yetkinliği araştırma ve bilgi edinme süreçlerini hızlandırır ve 
 problemlere çözüm olacak fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.

•  Bilişsel kavrama gücünü geliştirir.

•  Teorik olarak öğrendiklerimizi pratikte uygulama ve gerçek hayatta karşılığını 
 hızlıca almak için motive eder.

•  Sürekli öğrenme ve gelişime açık olmak gibi iş/sosyal hayat için çok önemli 
 tavırları kazanmayı sağlar.

•  Zorlu durumlarda ya da fırsat anlarında daha hızlı karar vermeyi ve aksiyon 
 almayı sağlar.

•  Risk alabilmeyi, zoru başarmak için niyet etmeyi ve başarısızlıktan 
 korkmamayı öğretir.

•  Öğrenme çevikliği yetkinliği bireysel anlamda gelişimi destekleyen bir beceri 
 iken kurumsal kültürde bir değer olarak kabul edildiğinde dönüşümü  
 destekler, büyümeyi hızlandırır ve gelişimi güçlendirir.

•  Teknolojiyle beraber değişen sektör bazlı trendlere kolayca ayak uydurmayı 
 sağlar.



Öğrenme Çevikliği Nasıl Gelişir?

İlham kaynağı olabilecek konuları, hikayeleri ve vakaları tartışın. Yaratıcı ve 
inovatif çözümler geliştirin. Analitik yaklaşımlarla problemlere sistematik 
çözümler geliştirin. Aksiyon planlarınıza başka teknik ve yaklaşımları dahil 
edin. Beraber çalıştığınız kişilerin bakış açılarını, görüş ve fikirlerini değer-
lendirin. 

Farklı olana açık olun, tartışın, birlikte değerlendirin:

Bu adım, öğrenme çevikliği yetkinliğini geliştirmek için hızlıca aksiyon 
almanızı sağlayacaktır. Rolünüz ile ilgili hangi beceri setlerini kazanırsanız 
bu performansınıza etki edecek ve daha efektif olacaksınız? Bu sorunun 
cevabı, yeni şeyler öğrenmek için yola çıktığınızda rehberiniz olacaktır.

Gelişim alanlarınızı – zayıf yönlerinizi tanımlayın:

Öğrenme çevikliği kazandıracak alışkanlıklar edinin. Konfor alanınızın dışına 
çıkacak ama hedefleriniz, kariyeriniz için etkili olabilecek hobiler edinin ya 
da yeni beceriler kazandıracak aktivitelere katılın. Ayrıca ödüllendirme ve 
oyunlaştırma modelleri kurgulayarak hızlı öğrenmeyi teşvik edecek alışkan-
lıklar edinebilirsiniz.

Yeni alışkanlıklar edinin:

Şirketinizin ya da farklı yapıların toplum adına fayda yaratacak projelerine 
dahil olun. Yeni projeler, yeni bilgi ve deneyim edinmek için fırsat yaratacak-
tır. 

Gönüllü katılımcı olun:

Optimum iş çıktıları almanızda gerekli olmayan fakat yaptığınız işi ve sizi 
geliştirecek, aynı zamanda ilgi duyduğunuz alanları keşfedin ve bu alanlarla 
ilgili başlangıç seviyesinde eğitimler alın.

İşinizle ilgili, hevesli olduğunuz beceriler kazanın:



Öğrenmenin en etkili yöntemlerinin başında öğretmek geliyor. Yeni 
öğrendiğiniz bilgi ve deneyimi takım arkadaşlarınızla paylaşın ve onların da 
öğrenmesine aracı olun. Takım arkadaşlarınızla beraber eğitici kaynak pay-
laşımlarında bulunarak etkileşimli şekilde öğrenmenin ve gelişmenin keyfini 
çıkarın. Yeni becerileri hızlıca özümseyen insanları motive edin. 

Paylaşımcı olun:

Öğrenme çevikliği yetkinliği karşınıza çıkan fırsatları daha iyi
değerlendirmeniz için sizi cesaretlendiren en güçlü

beceriniz olacaktır.
Aynı zamanda farklı yapılardaki şirketlerde çalışma, 

farklı projelerde yer alma ve sürekli gelişim sürecinde
en büyük destekçiniz olacaktır.



KENDİLİĞİNDEN
HAREKETE

GEÇME



Kendiliğinden Harekete Geçme Yetkinliği

Kendiliğinden harekete geçme yetkinliği aslında kişinin amaçlarını ya da iş he- 
deflerini belirlemesi, başarı adına atılması gereken adımları kurgulaması için kim- 
senin yönlendirmesini beklemeden -sadece bireysel motivasyon ile- harekete 
geçme becerisidir. İş hayatında birçok şirketin çalışanlarında aradığı önemli 
yetkinliklerdendir.

Bu yetkinlik kişiyi inisiyatif alan, sorumluluk bilinci yüksek bir kişiye dönüştürdüğü 
gibi çalışma ortamında fark edilmesini de kolaylaştırır.

Kendiliğinden harekete geçme yetkinliğine sahip kişilerde bulunan diğer yet-
kinlik ve beceriler:

―  İçsel motivasyon

―  Zorluk karşısında dirençli olma, sağlamlık

―  Özgüven

―  Azim

―  Aksiyon odaklılık

―  İnisiyatif alma



Organizasyonlar için Neden Önemli?
Şirketler içinde bazı yetkinlikler ihtiyaç duyulan pozisyonun gereksinimleri doğrul-
tusunda önem kazanır. 

Kendiliğinden harekete geçme yetkinliği, çevikliğe önem veren, projeleri hızlıca 
hayata geçirmek ve alternatifleri test etmek isteyen şirketler için adaylarda aranan 
öncelikli yetkinliklerden biri olarak öne çıkar. 

Kariyer Gelişimi için Neden Önemli?
Kendiliğinden harekete geçme yetkinliği profesyonel hayatta kimseye bağlı 
kalmadan, dışarıdan sürekli bir yönlendirmeye ihtiyaç duymadan, özgüvenli bir 
şekilde projeleri ve görevleri tamamlamayı sağlar. 

Bu yetkinlikle beraber başka becerilerin de kazanımı olur. Motivasyonu yüksek, 
azimli, aksiyon odaklı kişi, tamamladığı işler sayesinde iş hayatında kararlarından 
emin, başarılı ve özgüvenli birine dönüşebilir. 

Kendiliğinden harekete geçme yetkinliğini de içine alan bir yetkinlik seti, alanında 
etki sahibi olmak için kişiye ortam yaratabilir. 

Kendiliğinden harekete geçme yetkinliğini kazanmak, kişiye kariyeri boyunca 
karşılaştığı farklı fırsatları daha iyi değerlendirebilme şansı verebilir.

İnisiyatif alabilme becerisine sahip aksiyon odaklı kişiler birbirinden farklı dene- 
yimler edinir. Edinilen deneyim, farklı düşünce ve bakış açıları kişiyi kariyerinde 
başka bir boyuta taşıyabilir, büyük adımlar atmak için cesaretlendirebilir. 

Kişi bu sayede, çalışma arkadaşlarını ve proje odaklı çalıştığı kişileri de motive 
eder.

Kendiliğinden harekete geçen kişiler 
hızlı sonuçlar aldıkları için çalışma 
çevresine ilham ve 
cesaret verir.

Bu yetkinlik sayesinde 
kişi projelerin ya da 
takımların aranan 
ismine dönüşebilir. 
Kendiliğinden harekete
geçen biri kesinlikle 
çevresindekileri de 
aksiyona geçirecek 
güce sahiptir.



Kendiliğinden Harekete Geçme Yetkinliği
Nasıl Gelişir?

Kendiliğinden harekete geçme becerisini kazanmak isteyen kişi limitleri 
zorlamayı sever. Kendi sınırlarını zorlamak için sürekli arayış içerisinde olur. 
Kendini geliştireceğine inandığı zorlu görevleri ve sorumlulukları sahiplenir. 

Zorlu proje ve görevlerin yeni deneyimler olduğunu bilerek motive olur. 
Tamamladığı projeler kazandığı tecrübe ve başarılar, sonrasında yapacağı 
işlere özgüvenle başlamasını sağlar. 

Zorluklardan kaçınmayın aksine zorlukları sahiplenin:

Uzun süredir içinde bulunduğun projede yapılması gereken ama
yapılmayan bir işi hayata geçir.

Herkesten bağımsız, kendi yönteminle ve inisiyatif alarak bu görevi
tamamla. Eğer güzel sonuç alırsan, kendiliğinden harekete geçme 

yetkinliğinin önemini daha iyi kavrayacak ve bu yetkinliğe
sahip olmak için  büyük bir adım atmış olacaksın.

Kendiniz ve dahil olduğunuz ekip için beklentileri sürekli yüksek tutun. 
Amaç ve hedeflerinizi göz önünde bulundurun. Hedefleri gerçekleştirmek 
adına daha faydalı ve performansı yüksek işler ortaya çıkarın. 

Bu yaklaşımla beraber üretkenliğiniz de artacak. Takımınız ya da kendiniz 
için belirlenen hedefi aşarak potansiyelinizi ortaya koyup daha yüksek 
hedefler başarılmış olacaktır.

“Yaparız ve yapacağız” tutumu, yüksek beklentiler yaratırken kendinizle 
birlikte takımı da cesaretlendirmek için yardımcı olacaktır.

Yüksek beklentiler yaratın:

Kendinize ya da takımınıza başarı için beklenenin ötesinde
başarı metrikleri belirleyin. Referans aldığınız metriklerden
uzaklaşmayın ya da gerçekten uzak hedefler belirlemeyin.

 İçinizdeki sesin akılla birleşerek “bu performans göstergesini
% şu kadar daha artırabiliriz” demesini sağlayın.



Kendiliğinden harekete geçme yetkinliği, profesyonel kariyerinizi 
geliştirecek, size sürekli yeni deneyimler kazandıracak ve

aksiyon odaklı bir kişiye dönüşmenizi sağlayacaktır.

Kendiliğinden harekete geçme yetkinliğinin aktive olmasını engelleyen 
başlıca sebeplerdendir.

Başarısız olmaktan korkan aksiyona geçemez. Sürekli endişeli olur, verilen 
görevleri ne zamanında tamamlayabilir ne de beklenen performansı göste- 
rebilir. 

Kendinden harekete geçme yetkinliğini kazanmak için başarılı sonuçlara 
odaklanarak aksiyon almanız doğru bir tavırdır. Fakat sonuç başarısız olsa 
da esnek bir tutumda olunmalı. Çevik reaksiyon göstererek başarılı olacak 
senaryolara, fikirlere odaklanın. Sonuçta deneyim edinmeden yanlışı, 
doğruyu bilemeyiz. 

Burada önemli olan hedefe ve başarılı sonuca odaklanarak, projeyi hayata 
geçirmek ve bulunduğunuz organizasyonun vizyonuna katkı sağlamaktır.

Unutmayın hatalardan edindiğiniz tecrübeler, başarılı olmanız ve bu yetkin-
liği kazanmanız için en etkili derslerdir.

“Hayatım boyunca hata üstüne hata,
hata ve hata yaptım bu yüzden başardım”

Michael Jordan

Başarısız olurum/oluruz diye endişelenmeyin :

Kariyerinizde sizi bir yere taşıdığına inandığınız bir hata ya da
başarısızlığınızı düşünün.  O hatanın size nasıl bir tecrübe

kazandırdığını ve kariyerinize nasıl katkı sağladığını hatırlayın.
Hata yapmaktan korkmayın.
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