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  GÜVEN YARATAN İLETİŞİM

Etik davranış sergilemek, verdiği sözleri yerine getirerek ve görüşlerini açıkça paylaşarak 
diğerlerinin güvenini kazanmak; farklı fikirlere açık olmak ve kişilere değer vermek.

Etik davranır — Sözleriyle davranışları uyumludur, verdiği sözleri yerine getirir; 
gizli bilgileri başkalarıyla paylaşmaz; kurumsal politikalara, profesyonel ve etik 
standartlara uygun davranır.

Açık iletişim kurar — Düşüncelerini, duygularını, tecrübelerini ve gerekçelerini 
diğerleri ile rahatlıkla paylaşır. Hatalarını kabul eder. Diğerlerinin duygu ve 
düşüncelerini sorar ve bunları paylaşabilecekleri güvenli bir ortam oluşturur.

Farklı fikirlere açıktır — Kişileri dinler; kendi görüşlerine uymasa da onların 
fikir ve görüşlerini tarafsız bir şekilde değerlendirir.

Kişilere değer verir — Kişilerin katkılarını takdir eder; kişilerin çekincelerine empatiyle 
yaklaşır; saygı gösterir ve adil davranır.

  İŞBİRLİĞİ OLUŞTURMA

İş hedeflerine ulaşmak amacıyla çalışma arkadaşları, birimler, diğer paydaşlar ve 
kurumlar ile ilişki geliştirmek, işbirliği içinde çalışmak ve kolaylaştırıcı rol üstlenmek.

İşbirliği fırsatlarını araştırır — Diğer kişilerle etkili iş ilişkileri kurmak için proaktif 
bir şekilde çaba harcar. Olası işbirliğinin kapsamını, faydalarını ve beklentilerini 
ortak çalışmalar ile netleştirir.

Aksiyon planlarını ortaklaşa belirler — Karşılıklı hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
uygulanacak planları ortak bir yaklaşımla belirler. Kendi fikirlerini paylaşır; diğerlerinin 
önerilerini alır ve geliştirir; aksiyon önerilerinde bulunur.

Ortak hedeflere öncelik tanır — Kurumun hedeflerini bireysel hedeflerinin 
önünde tutar. “Biz” bilinci ile hareket eder.

Kolaylaştırıcı rol üstlenir — Ortak faydaya yönelik fikirleri somut gerekçeler 
ile destekler. Anlaşmaya varılmasını kolaylaştırır.

İşbirliğinin sürekliliğini sağlar — İşbirliğinin etkin şekilde sürdürülebilmesi için 
katılımcı olur, takip eder ve etkili yöntemler kullanır.

İyi ilişkiler kurar — Empati, katılım, destek ve paylaşım sergileyerek çalışma 
arkadaşlarına değerli olduklarını hissettirir ve takdir eder. 
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  KALİTE BİLİNCİ

İşleri zamanında ve kaliteli şekilde tamamlamak; mükemmele ulaşmak için çabalamak, 
kaliteyi sağlamak ve kurumsallaştırmak.

En iyisini yapma arzusu taşır — Kaliteyi, verimliliği, hizmet seviyesini artıracak kriterler 
belirler. Süreçleri hatalardan, ihmallerden arındırabilmek ve mükemmelliğe ulaşabilmek 
için dikkatli ve proaktif bir yaklaşımla gözden geçirir.

Kaliteyi artırmak için harekete geçer — Bulunduğu ortamın ve yaptığı işin kalitesini 
artırmak için gerekenleri tespit eder, harekete geçer ve ihtiyaç halinde diğer kişileri 
bilgilendirir ve dahil eder.

Yüksek kaliteyi sağlar — Sorumlulukları kapsamında prosedürleri, uygulama 
prensiplerini doğru ve dikkatli bir şekilde takip eder; gerekli zamanı ve enerjiyi 
ayırarak yaptığı her işi yüksek kaliteyle sonuca ulaştırır.

Sorumluluğu üstlenir — İşiyle ilgili olumlu ya da olumsuz sonuçların sorumluluğunu 
üstlenir.

Kalitenin sürekliliğini sağlar — Her koşulda kalite bilinci ile hareket eder. 
Bilgi ve süreçlerin kurumsallaşmasına katkıda bulunur. İş arkadaşlarına/ekibine 
yüksek kalitede çalışma gereksinimini hatırlatır.

  SÜREKLİ İYİLEŞTİRME - DEĞİŞİMLER BAŞLATMA

Mevcut uygulamalar için iyileştirme ve/veya değişim fırsatlarını belirlemek, farklı 
alternatifler ve öneriler üretmek ve uygulamaya geçirmek.

Fırsatları tespit eder — Mevcut uygulama ve kabulleri sorgular, ihtiyacı proaktif olarak 
fark eder ve bir iyileştirmeyi ve/veya değişimi başlatmak için sorumluluk üstlenir.

Öneriler getirir — Değişim başlatmak, süreçleri veya hizmetleri iyileştirmek için 
öneriler geliştirir; bu önerilerin olası etkilerini ve doğuracağı sonuçları analiz eder; 
aralarından uygun olan öneriyi seçer ve uygulamaya almak için ilgili kişilerle 
paylaşır.

Önerilere ve farklı yaklaşımlara açıktır — Önerilere açıktır ve yapıcı yaklaşır. 
Mevcudu iyileştirmek amacı ile önerilerden faydalanır.

Teknolojiden yararlanır — İş süreçlerini geliştirmek için teknolojik çözümleri araştırır 
ve yararlanır.

Önerileri uygulamaya geçirir — Önerileri test eder; geribildirim toplar; etkili olmasını 
sağlamak için gerektiğinde değişiklik yapar ve uygulamaya geçirir.

Değişimlere olumlu yaklaşır — Değişimin yararlı yönlerini anlamaya ve diğerlerine 
anlatmaya çalışır; kolaylaştırıcı rol üstlenir, gerektiğinde davranışlarını uyarlar.
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  İSTEKLİLİK YARATAN LİDERLİK

Kurumun önceliklerini ve gelecekteki konumunu ikna edici bir şekilde aktararak çalışanları 
daha çok çaba sarfetmeleri için motive etmek, katkılarının kurum için önemini ve başarıya 
ulaştıklarında bunun sonuçları nasıl değiştireceğini anlamalarını sağlamak, kurumun 
değerlerini yaşamak ve yaşatmak.

Geleceği resmeder — Kurumun önceliklerini ve ileriye yönelik izleyeceği yolu, 
diğerlerinin sağlayabilecekleri katkının yaratacağı etkiyi anlamalarına ve hissetme-
lerine yardımcı olacak, gözlerinde canlandırmalarını sağlayacak şekilde anlatır.

Anlam yaratır ve faydayı gösterir — Diğerlerini kurumun önceliklerine, izlediği yola 
ve değerlerine bağlılık göstermeleri için ikna eder, bunu yapabilmek için verilerden 
ve somut gerekçelerden yararlanarak anlamlı olan faydaları aktarır.

Tutku duyulmasını sağlar — Kurumun önceliklerini gerçekleştirmesine yardımcı 
olacak ve kültürünü yaşatacak fırsatları ilgi çekecek şekilde anlatır; diğerlerinin duygularını 
harekete geçirerek onları engellere rağmen aksiyon almaya ikna eder; kurumun uzun 
vadeli başarısına bireysel olarak katkıda bulunmaları için ilham verir.

Vizyon ve değerlerle liderlik eder — Sorumluluklarını kurumun vizyonu ve değerlerinin 
rehberliğinde gerçekleştirir; vizyonu ve değerleri çalışanların ve paydaşların sorumluluk-
larıyla ilişkilendirerek onlar için anlamlı hale getirir. Biriminin vizyonuyla kurumun 
vizyonunu ilişkilendirir; vizyon ve değerleri destekleyen davranışları takdir eder. 

  İŞ BİLİNCİ

İş sonuçlarını değerlendirmek ve iyileştirmek için mikro ve makro verileri kullanmak; 
uzun vadeli hedeflerin geliştirilmesine katkıda bulunmak için hem kendi birimi hem de 
diğer birimlere ilişkin anlayış ve bilgisini kullanmak.

Kurum içindeki farklı birimleri anlar — Kurum içindeki tüm birimlerin işleyişini ve 
aralarındaki ilişkileri anlar.

Sektörü ve trendleri anlar — Kurumun içinde bulunduğu sektörü ve sektörel trendleri 
anlar, takip eder.

Anlayışını ve birikimini iş sonuçları için kullanır — İşe, sektöre ve kurum perfor-
mansına yönelik anlayışını iş sonuçlarını maksimize etmek, riskleri minimize etmek, 
birimini etkin bir şekilde yönetmek için kullanır.
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  KOÇLUK VE GELİŞTİRME 

Çalışanlarının mevcut ve gelecekteki sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için koçluk 
yaklaşımı ile desteklemek, bireysel beceri ve yetenek gelişimlerini planlamak, izlemek, 
geribildirim vermek, gelişim rehberliği sağlamak.

Performansı açıklığa kavuşturur — Çalışanlarının mevcut performansı ve uzun vadeli 
gelişim ihtiyaçlarını gözlemler ve görüşlerini paylaşır.

Zamanında geribildirim verir — Performans ve gelişimi izler, zamanında ve spesifik 
geribildirim verir. Farkındalık yaratır. Çalışanının gösterdiği çabayı ve gelişimi 
destekler.

Beklentilerini ortaya koyar — Beklentilerini iletir, iş hedefleriyle ilişkilendirir; gelişim 
alanlarının öneminin anlaşılmasını sağlar.

Gelişime rehberlik eder ve izler — Çalışanına rehberlik yapar, olumlu örnekler 
sunar. Çalışanından da gelişimi için öneriler alır. Çalışanı için kapsamlı bir gelişim 
planı hazırlar, onu her ortamda destekleyerek gelişim fırsatları yaratır. Gelişime 
engel olan durumları ortadan kaldırır.

Etkili ilişki kurar ve geliştirir — Gelişim görüşmelerinde çalışanına kendini değerli ve 
sürece dahil edilmiş hissettirir. Çalışanına duyduğu güveni ifade eder, özgüvenini korur, 
empati kurar.

  LİDER DURUŞU SERGİLEME 

Diğerlerine güven veren ve onlarda saygı uyandıran dengeli, inandırıcı, etkili ve kendine 
güvenli bir tavır sergilemek; kurumun vizyon ve değerleriyle uyumlu bir imaj çizmek.

Güven uyandırır — Kendisine güvenir, dikkat ve saygı uyandıran inandırıcı bir 
duruş sergiler; hareketleri ve bunların sonuçlarıyla ilgili güven verir.

Kurumu temsil bilinciyle hareket eder — Her ortamda, kurumu temsil ettiğinin 
bilinciyle davranır.

Kurum kararlarını benimser, benimsetir — Kurum kararlarının ve politikalarının 
arkasında durur; paydaşların ve kurumun menfaatleri arasında bir denge sağlar.

Rol model olur – Kurum değerlerini sergilemede diğerlerine rol model olur.

Eşit mesafede durur — Ekibi içinde herkese eşit mesafede durur, ayrımcılık yapmaz. 
Ekibini tanımak için fırsatlar yaratır ve iletişimini artırmanın yollarını arar. 
Kişiler ile ilgili yargılarını ve davranışlarını sürekli gözden geçirir.

Dayanıklılık gösterir — Karşıt düşünceler veya iş kaynaklı stres karşısında sakin, 
kontrollü ve üretken kalmayı başarır.
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  PLANLARI HAYATA GEÇİRME

Oluşturduğu uzun vadeli planları, görevler bazında parçalara ayırarak, sorumlukları belirle-
mek. Etkin bir uygulama ile istenen sonuçlara ulaşmak için ekip içi iletişim yapmak, sistem 
ve süreçleri birbirleri ile uyumlu hale getirmek.

Ana görevleri belirler — Uzun vadeli hedef veya girişimleri uygulamaya geçirmek için 
gereken görev ve faaliyetleri belirler. Uzun vadeli hedefleri kısa ve orta vadeli planlara 
dönüştürür.

İletişim stratejisi geliştirir — Çalışanları sürece dahil eder. Motivasyonlarını sağlar. 
Bilgi akışının nasıl sağlanacağını netleştirir.

Sorumlulukları belirler — Kişilerin hedefler dahilinde üstlenecekleri sorumlulukları 
belirler. Beklenen sonuçlara ulaşabilmeleri ve gerekli aksiyonları alabilmeleri için 
görevlerin açık ve net olduğundan ve kişilerin sorumluluğu üstlendiğinden emin olur.

Gerekli bilgi/becerilerin varlığını ve yeterliliğini temin eder — Hedefleri gerçekleştirebil-
mek için gerekli bilgi ve becerileri tanımlar, bunların edinilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

Sistem ve süreçlerin uyumunu sağlar — Hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli 
sistem/süreçleri tanımlar ve uyumlu hale getirir.

Ölçüm sistemleri geliştirir — Uygulama adımlarını ve sonuçlarını izlemek için çeşitli 
kriterler ve sistemler oluşturur.

Başarıyı ve çabayı takdir eder – Çaba gösterilmesini teşvik eder, sergilenen katkıyı 
ve başarıyı takdir etmek için fırsatlar yaratır. Ekibini de bu konuda yönlendirerek takdir 
kültürü oluşturur.

  YETKİLENDİRME

İşleri daha hızlı sonuçlandırmak ve yeteneği geliştirmek için, uygun fırsatlardan yararlana-
rak kişilere veya ekiplere görev ve karar alma sorumluluğunu devretmek, sınırları ve 
beklentileri netleştirmek, destek sağlamak ve takip etmek.

Sorumluluğu paylaşmak için fırsatlar belirler — Sorumluluk paylaşımı için uygun 
kişileri yetkinlikleri, motivasyonları, gelişim ihtiyaçları vb. kriterlere göre belirler. 
Bu kişilere uygun karar alma yetkisi veya iş sorumluluğu verir. Bunu yaparken olası 
olumlu ve olumsuz etkileri, biriminin önceliklerini, kurum değerleri ve kişilerin bilgi 
ve becerilerini geliştirme fırsatlarını da göz önünde bulundurur.

Beklentileri netleştirir — Görevin kapsamı, karar verme yetkisinin sınırları, zaman 
kısıtı, beklenen çıktılar ve bunların etkileri (kişi ve ekip üzerindeki) dahil olmak üzere 
delege edilen görev/sorumluluğun önemini ve parametrelerini açık bir şekilde anlatır. 
Diğerlerinin sorunlarını ve endişelerini tespit eder; karşılıklı beklentilerin uyumlu 
olmasını temin eder.

Sorumluluğu üstlenmeden destek sağlar — Kaynak önerilerinde bulunur ve gerek-
tiğinde yardım ya da rehberlik sağlar; etkili performansı pekiştirmek, etkili olmayanı da 
doğru şekilde yönlendirmek için zamanında ve spesifik geribildirimde bulunur. 
Kişiye güvendiğini ifade eder.

Dahil eder — Beklentiler, gereken destek, sonuçların ölçümlenmesi ve takip adımlarını 
netleştirirken karşı tarafın fikirlerini alarak bağlılıklarını sağlar.

Takip eder ve bilgi almayı sürdürür — Paylaşılan sorumluluk alanları içindeki gelişme-
lerden haberdar olmak, aksiyon alınan konuları takip etmek ve sonuçları (kalite, maliyet, 
zamanlama vb.) izlemek için uygun prosedürler belirler. 
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  YÖN BELİRLEME

Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için bilgi edinmek, başlıca konuları ve ilişkileri tespit etmek. 
Varsayımları, somut verileri, mevcut kaynak ve kısıtları, kurum değerlerini baz alarak 
alternatifler geliştirmek ve uzun vadeli hedefe götürecek olan planı seçmek.

Bilgi edinir — Mevcut durum ve fırsatları anlamak için gerekli olan bilgileri tespit eder 
ve gerekli bilgilere ulaşır.

Bilgileri analiz eder — Başlıca trendleri, sorun ve ihtiyaçları belirlemek için bilgileri 
analiz eder; altta yatan nedenleri anlamak ve geleceği öngörmek için bilgileri 
yorumlar.

Yön belirler — Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için alternatifler üretir ve bunları 
değerlendirir; maliyet, fayda, risk, zamanlama, destek gibi faktörleri göz önünde 
bulundurarak karar kriterleri geliştirir; başarı olasılığı en yüksek alternatifi seçer.

Dahil eder — Yön belirlerken ekibinin fikirlerini alır ve katılımcı bir ortam yaratarak 
sahiplenmeyi artırır.

Plan oluşturur — Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için öncelikleri netleştirir, gerekli 
olan planları oluşturur.
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  DELEGASYON

Öncelikleri gerçekleştirirken gelişimi de teşvik etmek için yetki ve sorumlulukları diğerleri 
ile paylaşmak, inisiyatif kullanmayı ve sorumluluk üstlenmeyi  ekip içinde yaygınlaştırmak.

Delege eder — Sorumlulukları diğerleriyle paylaşarak kurum içinde sorumluluk 
alma ve inisiyatif kullanma yetkisinin yayılımını sağlar; yetkinliklerini ve gelişim 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uygun kişilere delegasyon yapar.

Yetkiyi paylaşır — İşin sahiplenilmesini ve sorumluluk alınmasını sağlarken 
beklentilerini ve devrettiği yetkinin sınırlarını da net bir şekilde tanımlar.

Yönlendirir — Diğerlerinin işi sahiplenmelerini ve sorumluluğu üstlenmelerini engelleme-
den, başarılı olmaları için onlara yeterli bilgiyi ve kaynağı sağlar, cesaret verir.

Takip eder — Delege ettiği işlerle ilgili gelişmeleri takip eder.

  EKİBİ BAŞARIYA YÖNLENDİRME

Ekibin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli yönlendirmeyi sağlamak. 
Ekibin istekli ve uyumlu şekilde çalışabilmesi için gerekli desteği sağlamak ve 
ortamı yaratmak.

Yön gösterir — Ekibin amaç ve hedeflerinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. 
Ekibi kısa ve uzun vadeli, spesifik ve ölçülebilir hedefler belirlemeleri konusunda 
yönlendirir.

Diğerlerini dahil eder — Kararlar alırken, planları hayata geçirirken ve problemleri 
çözerken diğerlerinin fikirlerini, görüşlerini ve katkılarını isteyerek onların yeteneklerinden 
yararlanır ve desteklerini kazanır.

Rol ve sorumlulukları belirler — Ekip üyelerinin görev ve sorumluluklarının 
netleşmesini ve doğru anlaşılmasını sağlar. Beklenen çıktıları netleştirir. 
Uygulama, takip, destek ve kontrol süreçlerinin yerine getirilmesini sağlar.

Ekibe destek olur — Hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak için kişilere destek sağlar; 
diğerlerinin fikir üretmelerine, kararlar almalarına, kaynak bulmalarına ve engellerin 
üstesinden gelmelerine yardım ederek görevi sahiplenmelerini sağlar. 
Öğrenme ortamı yaratır ve özgüvenlerinin gelişmesine katkıda bulunur. 
Ekibin başarısını kutlar.

Ekibin performansını takip eder — Gerekli bilgileri ekiple paylaşır; ekip çıktılarını 
düzenli bir şekilde gözden geçirir ve değerlendirir. 
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  KARAR VERME
 
İhtiyaç, fırsat ve tehditleri anlamak için verileri toplamak ve analiz etmek; açık ve net 
kriterler belirleyerek karar alternatifleri üretmek ve en uygun alternatifi seçip, riskleri 
dikkate alarak harekete geçmek.

İhtiyaç, fırsat ve tehditleri değerlendirir — İhtiyaç, fırsat ve tehditleri değerlendirerek 
harekete geçmenin gerekli olup olmadığına karar verir.

Bilgi toplar — Gerekli bilgi ihtiyacını belirler, daha iyi anlamak için bilgi toplar.

Bilgileri yorumlar — Çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri bir araya getirerek 
yorumlar ve ilişkilendirir.

Alternatifler belirler — Fırsat-tehdit analizine göre alternatifler üretir. Alternatifleri ve 
risklerini karar kriterlerine göre değerlendirir, uygulanabilirliklerini ve olası sonuçlarını 
gözden geçirir.

Karar verir ve uygular — Alternatifler arasından en uygun olanını seçer. 
Hayata geçirilmesini sağlar.

Diğerlerinin katılımını sağlar — Etkin bilgi edinmek, alternatifler üretmek ve alınan 
kararların kabul görmesini ve anlaşılmasını sağlamak için başkalarını da karar verme 
sürecine dahil eder; gerektiğinde fikir birliği sağlar.

  KOÇLUK VE GELİŞTİRME
 
Çalışanlarının mevcut ve gelecekteki sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için koçluk 
yaklaşımı ile desteklemek, bireysel beceri ve yetenek gelişimlerini planlamak, izlemek, 
geribildirim vermek, gelişim rehberliği sağlamak.

Performansı açıklığa kavuşturur — Çalışanlarının mevcut performansı ve uzun vadeli 
gelişim ihtiyaçlarını gözlemler ve görüşlerini paylaşır.

Zamanında geribildirim verir — Performans ve gelişimi izler, zamanında ve spesifik 
geribildirim verir. Farkındalık yaratır. Çalışanının gösterdiği çabayı ve gelişimi 
destekler.

Beklentilerini ortaya koyar — Beklentilerini iletir, iş hedefleriyle ilişkilendirir; gelişim 
alanlarının öneminin anlaşılmasını sağlar. 

Gelişime rehberlik eder ve izler — Çalışanına rehberlik yapar, olumlu örnekler 
sunar. Çalışanından da gelişimi için öneriler alır. Çalışanı için kapsamlı bir gelişim 
planı hazırlar, onu her ortamda destekleyerek gelişim fırsatları yaratır. 
Gelişime engel olan durumları ortadan kaldırır.

Etkili ilişki kurar ve geliştirir — Gelişim görüşmelerinde çalışanına kendini değerli ve 
sürece dahil edilmiş hissettir. Çalışanına duyduğu güveni ifade eder, özgüvenini korur, 
empati kurar.
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  LİDER DURUŞU SERGİLEME 

Diğerlerine güven veren ve onlarda saygı uyandıran dengeli, inandırıcı, etkili ve kendine 
güvenli bir tavır sergilemek; kurumun vizyon ve değerleriyle uyumlu bir imaj çizmek.

Güven uyandırır — Kendisine güvenir, dikkat ve saygı uyandıran inandırıcı bir duruş 
sergiler; hareketleri ve bunların sonuçlarıyla ilgili güven verir.

Kurumu temsil bilinciyle hareket eder — Her ortamda, kurumu temsil ettiğinin bilinciyle 
davranır.

Kurum kararlarını benimser, benimsetir — Kurum kararlarının ve politikalarının 
arkasında durur; paydaşların ve kurumun menfaatleri arasında bir denge sağlar.

Rol model olur – Kurum değerlerini sergilemede diğerlerine rol model olur.

Eşit mesafede durur — Ekibi içinde herkese eşit mesafede durur, ayrımcılık yapmaz. 
Ekibini tanımak için fırsatlar yaratır ve iletişimini artırmanın yollarını arar. Kişiler ile 
ilgili yargılarını ve davranışlarını sürekli gözden geçirir.

Dayanıklılık gösterir — Karşıt düşünceler veya iş kaynaklı stres karşısında sakin, 
kontrollü ve üretken kalmayı başarır.

  PLANLAMA VE KOORDİNASYON 

İşin verimli olarak tamamlanabilmesi amacıyla kendisi ve ekibi için aksiyon planları 
oluşturmak.

Öncelikleri yönetir — Görevlerin ve işlerin önceliklerini tanımlar; gerektiğinde önceliklerde 
değişiklikler yapar.

İşleri ve kaynakları belirler — Projelerin/görevlerin kritik adımlarını belirler ve her 
biri için gerekli donanımı, materyali ve insan kaynağını tespit eder, gerektiğinde 
kaynakları yeniden düzenler.

İşlerin planlamasını yapar — Kendisinin ve ekibinin çalışmaları için gerekli zamanı 
belirler; program çakışmalarından kaçınır; çalışmaların zamanında gerçekleştiril-
mesini sağlar. Gerekli durumlar için alternatif planlar geliştirir. 

Kaynaklardan verimli şekilde faydalanır — İşi etkili bir biçimde sonuçlandırmak için 
kaynaklardan etkin şekilde yararlanır/yararlanılmasını sağlar.



İşimi Yönetiyorum
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  ANALİZ VE HAREKETE GEÇME
 
İşin gerekliliklerini saptamak için birçok kaynaktan bilgi toplamak, bunları teyit etmek ve 
karşılaştırmak; alternatif çözümleri önemli karar kriterlerine göre değerlendirip harekete 
geçmek.

Bilgi toplar — İşi ile ilgili daha fazla bilgi ihtiyacı olduğunda bunun farkına varır ve bu 
bilgileri edinir.

Yorumlar ve ilişkilendirir — Problemleri ve ihtiyaçları tespit etmek, olası neden-sonuç 
ilişkilerini anlamak için verileri analiz eder, yorumlar ve ilişkilendirir.

Alternatifleri belirler — Bir sorunu çözüme ulaştırmak veya bir fırsatı değelendirmek 
için alternatifler üretir; karar kriterleri geliştirir.

Kararlılık sergiler, harekete geçer — Kararları zamanında alır; fırsatları değerlendirmek, 
sorunları gidermek ya da istenmeyen durumların önüne geçmek için harekete geçer.

Diğerlerinin bakış açılarını dikkate alır — Bilgi edinmek, alternatifler üretmek, en iyi 
kararları vermek ve fikirlerin kabulünü sağlamak için gerektiğinde diğer kişilerin karar 
verme sürecine katılımını sağlar; gerekirse fikir birliği oluşturur.

  DELEGASYON

Öncelikleri gerçekleştirirken gelişimi de teşvik etmek için yetki ve sorumlulukları diğerleri 
ile paylaşmak, inisiyatif kullanmayı ve sorumluluk üstlenmeyi ekip içinde yaygınlaştırmak.

Delege eder — Sorumlulukları diğerleriyle paylaşarak kurum içinde sorumluluk 
alma ve inisiyatif kullanma yetkisinin yayılımını sağlar; yetkinliklerini ve gelişim 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uygun kişilere delegasyon yapar.

Yetkiyi paylaşır — İşin sahiplenilmesini ve sorumluluk alınmasını sağlarken 
beklentilerini ve devrettiği yetkinin sınırlarını da net bir şekilde tanımlar.

Yönlendirir — Diğerlerinin işi sahiplenmelerini ve sorumluluğu üstlenmelerini 
engellemeden, başarılı olmaları için onlara yeterli bilgiyi ve kaynağı sağlar, 
cesaret verir.

Takip eder — Delege ettiği işlerle ilgili gelişmeleri takip eder.
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 PROFESYONEL DURUŞ SERGİLEME

Diğerlerine güven veren ve onlarda saygı uyandıran dengeli, inandırıcı, etkili ve kendine 
güvenli bir tavır sergilemek; kurumun vizyon ve değerleriyle uyumlu bir imaj çizmek.

Güven uyandırır — Kendisine güvenir, dikkat ve saygı uyandıran inandırıcı bir 
duruş sergiler; hareketleri ve bunların sonuçları ile ilgili güven verir.

Kurumu temsil bilinciyle hareket eder — Her ortamda, kurumu temsil ettiğinin 
bilinciyle davranır.

Kurum kararlarını benimser, benimsetir — Kurum kararlarının ve politikalarının 
arkasında durur; paydaşların ve kurumun menfaatleri arasında bir denge sağlar.

Dayanıklılık gösterir — Karşıt düşünceler veya iş kaynaklı stres karşısında sakin, 
kontrollü ve üretken kalmayı başarır.

  KOÇLUK (YÖNLENDİRME)

Bir işin tamamlanmasını ya da bir problemin çözülmesini sağlayacak şekilde çalışanların 
bilgi/becerilerini geliştirecek yönlendirmeyi zamanında sağlamak ve düzenli geribildirimde 
bulunmak.

Karşılıklı bilgi paylaşımını sağlar — Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunup teyitleşerek 
beklenen bilgi, beceri ve davranışları netleştirir.

Geribildirim verir — Zamanında ve somut geribildirim verir; farkındalık oluşmasını 
sağlar ve gelişimi teşvik eder.

Açıklar ve yön gösterir — Çalışanlarının gelişimlerine yardımcı olmak için rehberlik 
yapar, bilgi verir, örnekler paylaşır ve gözlem fırsatı yaratır.

Temel etkileşim prensiplerini kullanır — Çalışanına değer verdiğini, takdir ettiğini ve 
görüşlerini önemsediğini hissettirerek etkin ilişkiler kurar. Özgüveni artırır, empati gösterir, 
dahil eder, paylaşır, destekler vb.
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  PERFORMANSI BAŞARIYA YÖNLENDİRME

Ekip üyelerinin bireysel performanslarını yönetmek için hedefleri/işleri paylaşır, 
takip eder, değerlendirir.

Performans hedeflerini belirler — Kurumun ve birimin öncelikleriyle uyuşacak 
şekilde somut, ölçülebilir ve gerçekçi performans hedefleri koyar ve/veya beklentileri 
netleştirir; değerlendirmek için kriterler belirler.

Yaklaşımı belirler — Hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışları belirler; 
odaklanılacak ve değerlendirilecek kritik alanları saptar.

Ekibini dahil eder — Ekibinin hedefe uygun yaklaşımı belirlemesine, öğrenme 
fırsatlarından yararlanmasına ve performans gelişimini takip etmelerine yardım 
ederek performans yönetimindeki ortak sorumluluğun önemini gösterir. Beklentileri 
karşılamak ve sonuçları iyileştirmek için yol/yöntem bulma arayışına ekibini de dahil 
eder.

Performansı izler — Performansı ve uygun bilgi, beceri ve davranışların edinilip 
uygulanmasını sistematik olarak izler.

Performansı değerlendirir — Hedeflerin gerçekleştirilmesinde hangi aşamada olun-
duğunu belirlemek ve performansı değerlendirmek üzere ekibindeki kişiler ile düzenli 
görüşmeler yapar. Hedef, davranış, bilgi ve becerileri somut örnekler paylaşarak 
değerlendirir.

  PLANLAMA VE KOORDİNASYON
 
İşin verimli olarak tamamlanabilmesi amacıyla kendisi ve ekibi için aksiyon planları 
oluşturmak.

Öncelikleri yönetir — Görevlerin ve işlerin önceliklerini tanımlar; gerektiğinde 
önceliklerde değişiklikler yapar.

İşleri ve kaynakları belirler — Projelerin/görevlerin kritik adımlarını belirler ve 
her biri için gerekli donanımı, materyali ve insan kaynağını tespit eder, gerektiğinde 
kaynakları yeniden düzenler.

İşlerin planlamasını yapar — Kendisinin ve ekibinin çalışmaları için gerekli zamanı 
belirler; program çakışmalarından kaçınır; çalışmaların zamanında gerçekleştiril-
mesini sağlar. Gerekli durumlar için alternatif planlar geliştirir.

Kaynaklardan verimli şekilde faydalanır — İşi etkili bir biçimde sonuçlandırmak 
için kaynaklardan etkin şekilde yararlanır/yararlanılmasını sağlar.



İşimi Yönetiyorum
Analiz ve Harekete Geçme

İşi Yönetme

Kendimi Yönetiyorum
Azim

Sürekli Öğrenme
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  ANALİZ VE HAREKETE GEÇME
 
İşin gerekliliklerini saptamak için birçok kaynaktan bilgi toplamak, bunları teyit etmek ve 
karşılaştırmak; alternatif çözümleri önemli karar kriterlerine göre değerlendirip harekete 
geçmek.

Bilgi toplar — İşi ile ilgili daha fazla bilgi ihtiyacı olduğunda bunun farkına varır ve bu 
bilgileri edinir.

Yorumlar ve ilişkilendirir — Problemleri ve ihtiyaçları tespit etmek, olası neden-sonuç 
ilişkilerini anlamak için verileri analiz eder, yorumlar ve ilişkilendirir.

Alternatifleri belirler — Bir sorunu çözüme ulaştırmak veya bir fırsatı değer-
lendirmek için alternatifler üretir; karar kriterleri geliştirir.

Kararlılık sergiler, harekete geçer — Kararları zamanında alır; fırsatları değerlendirmek, 
sorunları gidermek ya da istenmeyen durumların önüne geçmek için harekete geçer.

Diğerlerinin bakış açılarını dikkate alır — Bilgi edinmek, alternatifler üretmek, en iyi 
kararları vermek ve fikirlerin kabulünü sağlamak için gerektiğinde diğer kişilerin karar 
verme sürecine katılımını sağlar; gerekirse fikir birliği oluşturur.

  AZİM

Hareketliliğini veya üretkenliğini sürekli yüksek tutmak; dinç, etkin ve kararlı bir şekilde 
çalışmak.

Odağını korur — Gün içinde yaşanan bölünmelere rağmen zamanını ve enerjisini kritik 
önceliklere odaklar. 

İstekliliğini korur — Engeller ve belirsizlikler karşısında sonuca ulaşma gayret ve 
istekliliği gösterir ve çalışmalarını sürdürür.

Dayanıklılığını korur — Zorlayıcı şartlarda işin gerektirdiği süre boyunca etkin çalışma 
temposunu korur; iş hedeflerine ulaşmak ve sorumluluklarını yerine getirmek için yoğun 
bir çaba sergiler.
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  İŞİ YÖNETME

İşi verimli bir şekilde tamamlamak için kendi zamanını ve kaynaklarını etkili bir şekilde 
yönetmek.

Öncelik sıralaması yapar — Öncelikli olan ve olmayan işleri belirler; gerektiğinde 
öncelikleri uygun şekilde değiştirir.

Hazırlık yapar — İşin etkin bir şekilde planlanabilmesi ve yapılabilmesi için gerekli 
hazırlığı (ekipman, beceri, iletişim vb.) yapar/yapılmasını sağlar.

İş planı yapar — İşi tamamlamak için zamanını etkin bir şekilde ayırır; kendisinin 
ve diğer kişilerin programlarını organize ederek çakışmaları önler.

Kaynakları verimli kullanır — İşi etkin bir şekilde tamamlamak için mevcut kaynakları 
en iyi şekilde kullanır.

Sonuca ulaşılmasını sağlar — İşin zamanında tamamlanmasını engelleyecek 
unsurları yönetir, beklenen kriterlere uygun şekilde sonuca ulaşılmasını sağlar.

  SÜREKLİ ÖĞRENME

Aktif olarak yeni bilgi ihtiyacını belirlemek; öğrenme fırsatlarını devamlı araştırmak ve bu 
fırsatları değerlendirmek; yeni kazanılmış bilgi ve becerileri işte uygulayarak öğrenmeyi 
pekiştirmek.

Öğrenme ihtiyacını belirler — Geribildirim alır; geribildirimleri ve başka veri kay-
naklarını kullanarak neleri öğrenmesi gerektiğini belirler. Hataları öğrenme fırsatına 
dönüştürür.

Öğrenme fırsatlarını araştırır — Uygun öğrenme yöntemlerini araştırır, öğrenme 
kaynaklarını belirler ve ihtiyacı ile uyumlu olan gelişim faaliyetlerini takip eder.

Öğrenme olanaklarından en iyi şekilde yararlanır — Öğrenme etkinliklerine 
maksimum fayda sağlayacak şekilde aktif olarak katılır.

Yeni bilgi veya becerileri uygular — Yeni bilgi, yaklaşım ya da becerileri iş üzerinde 
uygular; pratik yaparak ve sürekli geribildirim alarak bilgi ve becerilerini geliştirir.

Öğrenmek için konfor alanının dışına çıkar — Öğrenmek için rutinin dışına çıkmaya 
isteklidir. Sorular sorar; zor ya da aşina olmadığı konularda görevler üstlenir.
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 AZİM

Hareketliliğini veya üretkenliğini sürekli yüksek tutmak; dinç, etkin ve kararlı bir şekilde 
çalışmak.

Odağını korur — Gün içinde yaşanan bölünmelere rağmen zamanını ve enerjisini kritik 
önceliklere odaklar.

İstekliliğini korur — Engeller ve belirsizlikler karşısında sonuca ulaşma gayret ve 
istekliliği gösterir ve çalışmalarını sürdürür.

Dayanıklılığını korur — Zorlayıcı şartlarda işin gerektirdiği süre boyunca etkin çalışma 
temposunu korur; iş hedeflerine ulaşmak ve sorumluluklarını yerine getirmek için yoğun 
bir çaba sergiler.

  EKİBE KATKIDA BULUNMA

İçinde yer aldığı ekibin hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunmak ve aktif bir ekip 
üyesi olmak.

Ortak hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır — Ekibin önüne çıkan engellerin 
ortadan kaldırılmasına yardımcı olur (önerilerde bulunur, yardım teklif eder vb.).   

Çalışma arkadaşlarının katkılarını alır — İşini yaparken çalışma arkadaşlarının fikirlerini 
alır, deneyimlerinden yararlanır.

Çalışma arkadaşlarıyla bilgi paylaşır — Çalışma arkadaşlarına bilgi aktarır, fikir ve 
deneyimlerini paylaşır.

Ekibe bağlılığını sergiler — Ekibin beklentilerine ve kurallarına bağlı kalır, sorumluluk-
larını yerine getirir, bireysel bağlılık sergiler.
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  HAREKETE GEÇME

Sorunlar ve olası fırsatlar karşısında hızla harekete geçmek; prosedür ve prensipler 
çerçevesinde aksiyon almak; proaktif olmak.

Proaktif davranır — Başkalarının harekete geçmesini veya kendisinden harekete 
geçmesinin istenmesini beklemeden, prosedürler ve prensipler çerçevesinde 
zamanında aksiyon alır.

Hızlı harekete geçer — Bir sorunla karşılaştığı veya sıradışı bir durumun farkına 
vardığı zaman hızla harekete geçer.

  UYGULAYARAK ÖĞRENME

İş ile ilgili yeni bilgileri zamanında edinmek, özümsemek ve uygulayabilmek.

Öğrenmeye açık yaklaşır — Geribildirim alır; öğrenme ihtiyaçlarını kendisi de 
düşünür ve paylaşır. Hataları öğrenme fırsatına dönüştürür. 

Gelişim faaliyetlerine aktif bir biçimde katılır — Gerekli olan öğrenme etkinliklerine, 
bunlardan en iyi yararlanacak biçimde katılır. 

Yeni bilgi, beceri ya da yaklaşımları kolaylıkla edinir — Yeni bilgileri kolaylıkla özümser 
ve anlar, öğrenme deneyimlerinden ve gelişim fırsatlarından yararlanarak yeni beceriler 
geliştirir.

Yeni bilgi ve becerileri kullanır — Yeni bilgi, beceri ve yaklaşımları iş üzerinde 
uygular; pratik yaparak ve geribildirim almaya devam ederek öğrendiklerini pekiştirir.


