Görev Analizi
DEĞERLENDİRİLEN
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1. ve 6. satır arası toplamı
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Ciddi

Aktif

Kararlı
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Sıradışı

9

Diplomatik

Resmi

Hızlı

Israrcı
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Alçakgönüllü

Objektif
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Bağımsız

11

Yardımcı

Algılayıcı

Çok yönlü

Güçlü İradeli
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Nazik

Soğukkanlı

Esnek

İstediğini yapan

7. ve 12. satır arası toplamı
1-6 toplamından, 7-12
toplamını çıkartın

DOLDURMA TALİMATLARI
Her satırda 4 yetkinlik bulunmaktadır. Her satırdaki 4 yetkinlikten görevde ;
a) En çok gerekli olanın yanındaki kutuya 4
b) 2.derecede gerekli olanın yanındaki kutuya 3
c) 3.derecede gerekli olanın yanındaki kutuya 2
d) En az gerekli olanın yanındaki kutuya 1 yazmanız gerekir.
Toplamda 12 satır olup, her bir satır kendi içinde bu şekilde doldurulmalıdır.

Sıfat Tanımları
İşi Götüren

İşin devam etmesini sağlayan ve de zorluklara rağmen sonuç alabilen

Empatik

Diğerlerinin duygularını anlayabilen, duyarlı

Güvenilebilir

Sadık, kendisine güvenebileceğiniz, sorumluluk sahibi

Uyumlu

Göreve, kurallara, gruba ve kuruma uyum sağlayabilen

Rekabeti Seven

Rekabet ortamından çekinmeyen, yarışa hazır

İletişim Kuran

Rahat, doğal ve etkin iletişim kurabilen

Sabırlı

İşten çabuk sıkılmayan, uzun süreler dikkatini kaybetmeden rutin işlere
odaklanabilen

Dikkatli

İşini yoğunlaşarak ilgi ve titizlikle yapabilen

Güçlü

Kendini kabul ettirebilen, zorluklar karşısında yılmayan, enerjisini
kaybetmeyen.

İnandırıcı

Karşısındakini ikna etme ve karşısındakinde güven yaratabilme
özelliğine sahip

Candan

Cana yakın, içten, samimi

Mükemmeliyetçi

Kendisine verilen işi eksiksiz,kusursuz ve tam olarak yapmayı
hedefleyen. İşin her detayına dikkat eden.

Direkt

Dosdoğru, dobra, dolaysız

Etkileyici

Diğerleri üzerinde olumlu bir izlenim bırakan, amaç ve hedefler yönünde
diğerlerini yönlendirebilen, motive edebilen ve harekete geçirebilen

Sebatkar

Israrcı, yılmayan, azimli, sabırla işini bitirene kadar devam eden,
kararında ve sözünde duran

Mantıklı

Akıllı ve sağduyulu düşünebilen

İşi Başlatan

Yeni girişimler yapabilen, yeni iş alanlarına girebilen ve bu
sorumluluğunu üzerine alabilen

Olumlu

İşin, olayların ve insanların ilk önce olumlu yönlerine odaklanan, pozitif
düşünen

İstikrarlı

Çabuk değişmeyen, tarzı, performansı ve amaçlarında değişkenlik
göstermeyen

Sistematik

İşe ve olaylara yaklaşımı düzenli ve sistematik olan

Azimli

Amaç ve hedeflerine ulaşmayı kafasına koymuş ve bu konuda var
gücüyle çaba sarf eden

Dostane

İnsanlara karşı içten ve sıcak bir davranışı olan

İyi dinleyici

Karşısındakini sabırla, sözünü kesmeden ve de verdiği mesajı alarak
dinlemek

Kurallara bağlı

Kurallar, talimatlar ve prensipleri önemseyen ve de uyum sağlayan

Sıfat Tanımları
Tedbirli

Önlemini önceden alan

Ciddi

Ağırbaşlı, efendi, şakacı bir yaklaşımı olmayan

Aktif

Canlı, etkin, faal

Kararlı

Düşüncelerinden ve hedeflerinden taviz vermeden sonuca doğru
ilerleyen

Uysal

Başkalarına kolayca uyum sağlayabilen, çatışmayı sevmeyen, yumuşak
başlı

Şüpheci

Olayları ve insanları hemen kabul etmeyip onların gerisindekini araştıran

Hareketli

Dinamik, yerinde duramayan, oturgan olmayan

Sıra dışı

Kalıpların dışında düşünüp yeni çözümler getirebilen, hayatı ve çalışması
konusunda belli kalıpların dışına çıkabilen

Diplomatik

Ölçülü, nazik ve dengeli

Resmi

Ciddi, mesafeli

Hızlı

Çabuk ve seri düşünebilen ve de iş yapan

Israrcı

Hedefine ulaşmak uğrunda yılmayan ve de işin peşini bırakmayan

Alçakgönüllü

Mütevazi, gösterişi sevmeyen, kibirsiz

Objektif

Duygulara bağlı kalmadan olayları, durumları ve kişileri mantıklı ve
gerçekçi bir şekilde değerlendirebilen

Uyanık

Ani değişimlere ve ortaya çıkabilecek fırsatlara karşı hazır, anında
karşılık verebilecek olan

Bağımsız

Bireysel, diğerlerinin kontrolü altında olmayı ve bir kalıbın içine girmeyi
sevmeyen

Yardımcı

Diğerlerine yardıma hazır, yardımsever, özverili, diğerlerini memnun
etmeyi hedefleyen ve bu amaçla fedakarlıkta bulunabilen

Algılayıcı

Olayları gözlemleyen ve iyi bir kavrayışa sahip olan

Çok yönlü

Aynı anda birden fazla işi yapabilen ve değişik işlerde çalışmayı ve
çeşitlemeyi seven

Güçlü İradeli

Kafasındakini gerçekleştirmek için kendi düşünceleri ve amaçlarından
taviz vermeyen

Nazik

Saygılı, diğerlerini kırmamaya özen gösteren

Soğukkanlı

Duygusal kontrolünü kaybetmeden zorlu durumlarda iş yapabilen ve de
karar alabilen

Esnek

Ani değişimlere ve beklenmeyen durumlara adapte olabilen aynı anda
çok yönlü çalışabilen

İstediğini yapan

Diğerlerinin ne düşündüğünden bağımsız olarak kafasındakini yapabilen

