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YETKINLIK
KARTLARI

GÖÇMEN DANIŞMANLIĞI IÇIN YETKINLIK KARTLARI
Neden yetkinlik kartları?

Esnek kullanım olanakları:

Kartlar özel olarak göçmen danışmanlığı için,
göçmenlerin sosyal ve yetkinlik tespitlerinde
destek sunması için geliştirilmiştir.

• Hedef kişinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda esnek
• Mevcut zaman doğrultusunda esnek
• Yetkinlik alanları ve tanımları seçiminde
esnek

Resim ve basit dilde metnin kombinasyonuyla danışanlarla iletişimin kolaylaştırılması ve
dil engellerinin aşılması hedeﬂenmiştir.
MBE danışmanları kartları danışmanlık süreçlerinde kendi ihtiyaçlarına göre esnek olarak da kullanabilir.

Yetkinlik kartlarının sağladıkları:
• Kendi kendini anlatan, kolay kullanım
• Almanca bilgilerinden bağımsız olarak
danışanlarla iletişim
• Meslek kartlarıyla meslek ilgileri veya
tecrübelerinin tespiti için ön hazırlık

Yetkinlik kartları, İşletme Eğitimleri Araştırma Enstitüsü (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung
(f-bb) gGmbH ) tarafından Bertelsmann Vakfının
Herkes için İleri Eğitim (Weiterbildung für Alle,
2013-2016) projesi çerçevesinde geliştirilmiş ve
Yetkinlikler ile Yükselme (Aufstieg durch Kompetenzen, 2017-2021) ilave projesi için genişletilmiştir.
Projelerin uzun vadeli hedeﬁ, aralarında az kaliﬁye
kişiler ve göçmenlerin de bulunduğu kişilere iş pazarı entegrasyonunu iyileştirmektir. Bu, belli bir
eğitim almadan veya bireysel istek doğrultusunda
alınmış eğitimlerle edinilen yetkinlikleri de göz
önüne alan bir potansiyel analiziyle desteklenecektir.
Projelere dair sorularınız olması durumunda proje
çalışanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution ShareAlike 4.0 International license
(CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/
licenses/by-sa/4.0/
To view the full legal code of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
Do you want to share your version of the cards with others? Send us
a short report on your version of the cards and we will publish it on
our blog blog.aus-und-weiterbildung.eu. Alternatively tweet a note
on your cards with the hashtag #bstll.
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PROJE BILGILERI
“Herkes için ileri eğitim ve yetkinlikler ile yükselme”
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These cards were developed by the Bertelsmann Stiftung in cooperation
with the Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (Research Institute for
Vocational Training), the Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (non-state
welfare bodies) and the Bund der Vertriebenen (Federation of Expellees).

1. KARTLARIN YAPISI
Sosyal yetkinlik, kişisel yetkinlik, uzman yetkinlik ve
yöntem yetkinliği adlı üç alana dair 49 yetkinlik kartı,
11 ilgi alanı kartı, ilave bilgilerle ilgili 10 kart ve 3 takviye
kartı bulunmaktadır. Kartlar yetkinlik alanlarına göre ve
kendi içlerinde numaralandırılmıştır.
Her yetkinlik bir resimle görselleştirilmiş, basit dilde bir
cümleyle anlatılmış ve şu sekiz dile tercüme edilmiştir:
İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Türkçe, Rusça, Tigrinyaca, Arapça ve Farsça.
Kartların arka tarafında yetkinlik tanımına dair ilave
açıklamalar ve sorular, birbiriyle bağlantısı olan kartları
daha iyi kavramak için ve ilave materyallere dair bilgiler
bulunmaktadır.
İş ajanslarıyla ve iş kurumlarıyla bağlantı kurabilmenizi
sağlamak için proﬁl çıkarmadaki 20 güçlü yön de kart
setine dahil edilmiştir. Bunlar kırmızı çerçeveyle işaretlenmiştir.

Colour coding:

Kırmızı çerçeve > proﬁl

Takım çalışması becerisi

Tercümeler

Teamfähigkeit

(No. 01_1 ila 01_10 arası)
(No. 02_1 ila 02_19 arası)

(No. I_01 ila I_11 arası)
kler

Numaralandırma

01_10

Yetkinliğin
açıklaması
Yetkinliğe
dair sorular

Takım çalışması becerisi
Bir gruba iyi adapte olabiliyorsunuz. Ortak bir biçimde daha iyi bir
sonuç elde edebiliyorsunuz.

Daha önce başka kişilerle birlikte bir görev üzerinde çalıştınız mı?
Bir örnek verin! Bu esnada kendinizi nasıl hissettiniz?

Daha iyi kavramaya dair bilgi

01_7 İlişki kurma becerisi
02_12 Eleştiriye açık olma

ክእለት ሓቢርካ ምስራሕ

İlave materyallere
dair bilgi

Yetkinliğin
görseli

3. DANIŞMANLIK SÜRECINDE YETKINLIK KARTLARININ
KULLANIMI IÇIN ÖNERILER

 Sosyal yetkinlik

 Kişisel yetkinlik

 Uzman yetkinlik ve yöntem
yetkinliği
(No. 03_1 ila 03_20 arası)
 İlgi alanları

 Proﬁl çıkarmadaki yetkinli İlave materyaller
(NO. W_01 ila W_10 + üç
takviye kartı)
 Eklemeler

Yetkinlik tanımı
Numaralandırma

01_10

Teamwork skills
Capacidad de trabajo en
equipo
Esprit d’équipe
Умение работать в
команде

القدرة عىل العمل ضمن فريق
مهارتهای کار گروهی

Başkalarıyla iyi bir biçimde çalışabiliyor ve görevleri
yerine getirebiliyorum.

Basit dille
açıklaması

1. seçenek: Görüşmeye basit giriş
Kartlar görüşmeye veya yetkinlik tespitine
başlamak için kullanılabilir. Bu özellikle de
az Almanca dil bilgisine sahip danışanlar için
mantıklı olabilir.
Kartlar, aynı zamanda az motivasyonlu
danışanlar veya gelecekte hangi yolda devam

edeceklerini kendileri için henüz netleştirmemiş olanlar için de uygun bir giriş sunar.
Giriş başarıyla gerçekleştiğinde bilindik sosyal analiz ve yetkinlik analizi yöntemleriyle
devam edilebilir veya 2. seçenek buna eklenebilir.

2. seçenek: Tam yetkinlik tespiti
Kart seti belli bir eğitim almadan veya bireysel istek doğrultusunda alınmış eğitimlerle
edinilen yetkinliklerin tespiti için en önemli
üç yetkinlik alanını kapsar. Tam sosyal analizin ve yetkinlik analizinin gerçekleştirilmesi
için çeşitli imkanlar vardır:
1. Danışanlar kartlara bakar ve bunların
arasından kendilerinde güçlü buldukları
10-15 yetkinliği seçerler. Akabinde bu konuda birlikte konuşulur ve daha iyi kavramak için ilave yetkinlik kartları da eklenebilir. Sürecin sonunda mesleki yönelim
konusunda bir ilk değerlendirme edinile-

bilecek ana yetkinliklere dair sonuçlar çıkartılabilir.
2. Kart seti aynı zamanda sadece tek bir
yetkinlik alanında kullanılabilir ve orada
sıralanmış yetkinlikler art arda sorulabilir.
Daha iyi kavramaya dair bilgiler üzerinden
ilgili yetkinlikler genişletilebilir.
3. Kart seti aynı zamanda komple set olarak
da kullanılabilir. Böylece danışanın ilgili
yetkinliklerine dair daha fazla çeşitlilik içeren bir görünüm elde edilir. Burada yöntem 1. ve 2. noktada olduğu gibidir.

3. seçenek: Yeniden kullanım
Yetkinlik kartları danışmanlık sürecinin
başlangıcında potansiyel analizi için bir giriş
olarak kullanılabilir. Bu sırada, öncelikle başka sorunların ele alınması gerektiği saptanırsa kart seti daha ileri bir tarihte yeniden ele

alınabilir ve yetkinlik tespitine devam edilebilir. Bunun için de başlanmış potansiyel
analizinin sonuçlarının kaydedilebileceği belgelendirme şablonunun kullanımı uygundur.

4. seçenek: Proﬁl çıkarma kartları

2. KARTLARLA NASIL ÇALIŞABILIRIM?

Görüşmenin sonuçları danışmanlığın devamı
için belgelendirilebilir. Bunun için kart kutusu içinde uygun şablonlar bulunmaktadır.

Bu nedenle, kartların ön tarafı yetkinliğin
görselleştirilmesi, cümlenin basit bir dilde olması ve tercümesi öncelikle danışana yöneliktir. Kartlarınarka tarafındaki diğer açıkla-

malar, örnek sorular ve yetkinliğin daha iyi
kavranması için bilgiler ve ilave materyaller
daha ziyade danışmana yöneliktir.

Kartların kullanımı interaktif bir süreçtir, bu
süreçte danışanlar ve danışmanlar sıkı bir
biçimde birlikte çalışırlar.

Kart setinden aynı zamanda iş ajanslarının ve
iş kurumlarının proﬁl çıkarma işlemlerinde
kullanılabilecek şekilde güçlü yönlerin tespit

edilmesi için de faydalanılabilir. Bunun için
kırmızı çerçeveli kartlar özellikle seçilebilir.

MBE (yetişkin göçmenler için göçmenlik danışmanlığı) danışmanları
kartları başka şekilde de kullanabilir mi?
Elbette! Kartlar bir tekliftir. Onların nasıl kullanılacağı MBE danışmanlarına kalmıştır.

01_4

Kültürlerarası yetkinlik

01_3

Yardımseverlik

Готовность помочь

Навыки межкультурного
взаимодействия

Obligeance

Compétences
interculturelles

Buena disposición

Competencia intercultural

Helpfulness

Intercultural competence

االستعداد ملساعدة اآلخرين

مهارات التواصل مع الثقافات
املختلفة

آمادگی برای یاری رسانی

توانایی های میان فرهنگی

Başka kültür ve ülkelerden insanlarla iyi
anlaşabiliyorum.

Interkulturelle Kompetenz
ብቕዓት ምርድዳእ ምስ ዝተፈላለየ
ባህሊ

01_2

Liderlik becerisi

Bir grup insana liderlik edebiliyorum.

Başka insanları destekleyebiliyorum. Başkalarına
yardım edebiliyor ve onların arkasında
durabiliyorum.

01_1

Hilfsbereitschaft
ሓጋዝነት

Duyarlılık becerisi

Отзывчивость/
сопереживание

Лидерские качества

Sensibilité/empathie

Capacités de conduite

Empatía

Capacidad de liderazgo

Sensitivity/empathy

Leadership skills

همدلی/دلسوزی

مهارتهای رهبری

التعاطف مع اآلخرين

القدرة عىل القيادة

Führungsfähigkeit

Kendimi başka insanların yerine kolayca
koyabiliyorum.

ናይ ምምራሕ ክእለት

Einfühlungsvermögen
ርህራሀ/ቡቕባቐ

01_3

01_1

Yardımseverlik

01_4

Kültürlerarası yetkinlik

Başka insanların sorun ve sıkıntılarını tespit edebiliyorsunuz.
İnsanları desteklemek ve onların durumlarını iyileştirmek
istiyorsunuz.

Başka ülkelerden insanlara merakla yaklaşıyorsunuz. Başka
kültürler ilginizi çekiyor ve temas kurmaktan korkmuyorsunuz.

Daha önce hiç zor durumdaki insanlarla karşılaştınız mı? Bunu
nasıl ele aldınız?
Daha önce yardıma muhtaç insanlara yardım ettiniz mi? Bir örnek
verin! Bu esnada kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Başka ülkelerden insanlarla iletişiminiz var mı?
Bir örnek verin! Bu esnada kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

01_1 Duyarlılık becerisi

01_5 İletişim becerisi
03_15 Yabancı dil bilgisi

Duyarlılık becerisi

01_2

Liderlik becerisi

Başka insanların duygularını anlayabiliyorsunuz.

Bir grup içinde liderliği alabiliyorsunuz. Planlama, organizasyon
ve kontrol gibi görevleri başarıyla yerine getirebiliyorsunuz.

Başkalarını teselli edebiliyor musunuz?
Bir örnek verin! Bu esnada kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bir
başka kişinin o anda kendini nasıl hissettiğini biliyor musunuz?

Bir grup içinde diğer kişilere ne yapılacağını söylüyor musunuz
yoksa başka kişilerin söylediklerine uymayı mı tercih ediyorsunuz?

01_3 Yardımseverlik
03_10 Bakım yetkinliği

01_9 Sosyal angajman
02_6 İnisiyatif gösterme
02_7 Karar verme becerisi

02_18 Hedef odaklılık/
sonuç odaklılık
03_8 Organizasyon becerisi
03_14 Bireysel çalışma

01_8

Başkalarını motive etme becerisi

Başkalarını bir şeyler için motive edebiliyorum.
Başkalarını etkileyebiliyorum.

01_7

İlişki kurma becerisi

Коммуникабельность

Способность заражать
энтузиазмом

Facilité à établir des
contacts

Capacité à motiver les
autres

Sociabilidad

Capacidad de motivación

Interpersonal/
networking skills

Motivational skills

مهارت های برقراری ارتباط

توانایی پر شور و حرارت بودن

مهارات بناء العالقات مع اآلخرين

الحامسة

Motivationsfähigkeit

Başkalarına rahatlıkla yaklaşabiliyorum.
İnsanlarla iyi bir şekilde iletişim kurabiliyorum.

Kontaktfähigkeit
ክእለት ርክባት

መተባብዒ ብቕዓት

01_6

Anlaşmazlıkları çözme becerisi

Anlaşmazlıkları iyi çözebiliyorum.

01_5

İletişim becerisi

Навыки общения

Способность к урегулированию конфликтных ситуаций

Capacité de communication

Compétence de résolution
de conflits

Capacidad de
comunicación

Capacidad para resolver
conflictos

Communication skills

Conflict-solving abilities

مهارت های ارتباطی

مهار تهای درگیری زدایی

القدرة عىل التواصل مع اآلخرين

القدرة عىل حل النزاعات

Konfliktlösefähigkeit
ግጭት ናይ ምፍታሕ ክእለት

Başkalarıyla kolaylıkla konuşabiliyorum.
Kendimi anlaşılır biçimde ifade ediyorum.
İnsanları argümanlarla ikna edebiliyorum.

Kommunikationsfähigkeit
ክእለት ዝርርብ

01_7

01_5

İlişki kurma becerisi

01_8

Başkalarını motive etme becerisi

Kendi ağınız var. Tanıdık tanımadık insanlara yaklaşabiliyor,
ilişkiler kurabiliyor ve bu ilişkileri ayakta tutabiliyorsunuz.

Başkalarını bir konuda çalışmaya motive edebiliyorsunuz. Diğer
insanlar sizinle çalışmaktan zevk alıyorlar.

Yardıma ihtiyacınız olduğunda nasıl bir yol izliyorsunuz? Bir örnek
verin! Bu esnada kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Başkalarını sizle çalışmaya ikna edebiliyor musunuz? Daha önce
hiç başka insanları fikirleriniz konusunda ikna ettiniz mi?
Bir örnek verin! Bu esnada kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

01_5 İletişim becerisi
01_10 Takım çalışması becerisi

01_2 Liderlik becerisi

İletişim becerisi

01_6

Anlaşmazlıkları çözme becerisi

Başka insanlara yaklaşabiliyorsunuz. Kendinizi anlaşılır biçimde
ifade edebiliyorsunuz. İletişim arıyorsunuz. Kendi fikrinizi
mantıklı biçimde savunabiliyorsunuz. Dikkatlice dinleyebiliyor ve
duygularınızı aktarabiliyorsunuz.

İlgililerin hiçbirine kendisine kötü davranıldığını hissettirmeden
anlaşmazlıkları çözebiliyorsunuz. Aynı zamanda tartışmaları daha
oluşmadan önce engelleyebiliyorsunuz.

Yabancı insanlarla konuştuğunuzda kendinizi nasıl
hissediyorsunuz? Daha önce başkalarına bir konu hakkında
açıklama yaptınız mı? Örnekler verin!

Daha önce bir tartışmayı çözdünüz mü? Bir örnek verin! Bu
esnada kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

01_7 İlişki kurma becerisi
03_6 Müşteri odaklılık
03_12 Sunum/konu anlatım
becerisi

01_5 İletişim becerisi
01_10 Takım çalışması becerisi
02_12 Eleştiriye açık olma

03_15 Yabancı dil bilgisi
03_17 Müzakere becerisi

02_2

Algı becerisi/kavrama becerisi

Yeni şeyleri hızlıca kavrayabiliyorum.

01_10

02_1

Uyum becerisi

Способность к адаптации

Сообразительность/
способность к восприятию

Capacité d’adaptation

Capacité de compréhension/
vivacité d’esprit

Capacidad de adaptación

Facultad de comprensión

Adaptability

Perceptive faculties/
comprehension skills

هماهنگی پذیری

توانایی و استعداد دریافت

القدرة عىل التكيف

الفطنة/رسعة البديهة
Yeni durumlara hızlıca adapte olabiliyorum.

ክእለት ምውህሃድ

ቀልጢፍካ ናይ ምቑላብ ተኽእሎ/
ተውህቦ

Anpassungsfähigkeit

Auffassungsfähigkeit/gabe

Takım çalışması becerisi

Başkalarıyla iyi bir biçimde çalışabiliyor ve görevleri
yerine getirebiliyorum.

01_9

Sosyal angajman

Социальная активность

Умение работать в
команде

Engagement social

Esprit d’équipe

Compromiso social

Capacidad de trabajo en
equipo

Commitment to social
welfare

Teamwork skills

تعهد اجتماعی

مهارتهای کار گروهی

االلتزام االجتامعي

القدرة عىل العمل ضمن فريق

Teamfähigkeit

Yardıma muhtaç kişilerle anlaşabiliyorum.

ክእለት ሓቢርካ ምስራሕ

Soziales Engagement
ማሕበራዊ ተወፋይነት

02_1

01_9

Uyum becerisi

02_2

Algı becerisi/kavrama becerisi

Çevrenizdeki değişikliklere uyum sağlayabiliyorsunuz.
Yeni zorluklar veya görevleri iyi biçimde ele alabiliyorsunuz.
Yeni bir durumu hızlıca kabul edebiliyorsunuz.

Yeni şeyleri hızlıca anlayabiliyorsunuz. Yenilikleri içselleştirme
konusunda anlayış ve beceriye sahipsiniz.

Çevrenizdeki değişiklikleri nasıl ele alıyorsunuz?
Bir örnek verin!
Değişimlerde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Yeni şeyleri hızlıca hafızanıza kaydedebiliyor musunuz? Bir
konunun ne olduğunu hızlıca kavrayabiliyor musunuz?
Bir örnek verin!

02_8 Esneklik

02_9 Bütüncül düşünme
02_13 Öğrenme arzusu
03_1 Analitik beceri ve
problem çözme becerisi

Sosyal angajman

01_10

03_11 Mekansal düşünme ve
algılama
03_18 Bilimsel çalışma

Takım çalışması becerisi

Başkaları için devreye giriyorsunuz. Zamanınızı, becerilerinizi ve
bilginizi gönüllü ve ücretsiz olarak kullanıyorsunuz. Bunu kendiniz
için değil, başkalarının iyiliği için yapıyorsunuz.

Bir gruba iyi adapte olabiliyorsunuz. Ortak bir biçimde daha iyi bir
sonuç elde edebiliyorsunuz.

Gönüllü olarak mı görevlisiniz? Bir örnek verin! Neden bu alanda
çalışıyorsunuz?

Daha önce başka kişilerle birlikte bir görev üzerinde çalıştınız mı?
Bir örnek verin! Bu esnada kendinizi nasıl hissettiniz?

01_1 Duyarlılık becerisi
01_3 Yardımseverlik
03_10 Bakım yetkinliği

01_7 İlişki kurma becerisi
02_12 Eleştiriye açık olma

02_6

İnisiyatif gösterme

Başkaları olmadan da eyleme geçebiliyorum.

02_4

02_5

Direnç

Психологическая
устойчивость

Проявление инициативы

Résistance à la pression

Sens de l’initiative

Resiliencia

Iniciativa propia

Resilience

Showing initiative

شکیبایی

نوآوری

القدرة عىل تحمل أعباء العمل

روح املبادرة
Çok işin üstesinden gelebiliyorum.

ህርኩትነት

ውልቃዊ ተበግሶ

Belastbarkeit

Eigeninitiative

Heyecan duyma

02_3

Dayanıklılık

Выносливость

Способность проявлять
энтузиазм

Endurance

Aptitude à s’enthousiasmer

Aguante

Capacidad de entusiasmo

Endurance

Enthusiasm

القدرة عىل تحفيز الذات
واآلخرين

املثابرة

مهارتهای انگیزشی

Yeni şeyler ilgimi çeker ve hemen severek ilgilenirim.

Begeisterungsfähigkeit

پایداری

Uzun bir süre boyunca aynı konuyla
ilgilenebiliyorum.

መተባብዒ ብቕዓት

Ausdauerfähigkeit
ተጻዋርነት

02_5

02_3

Direnç

02_6

İnisiyatif gösterme

Strese karşı yeterince tedbiriniz var. Çok çalışmaya hazırsınız.
İşten kaçmıyorsunuz.

Önce başkalarının ne söylediğini veya yaptığını beklemiyorsunuz.
Bir eylemde ilk adımı atmaya hazırsınız.

Uzun süre ve çok çalışabiliyor musunuz?
Bir örnek verin! Bu esnada kendinizi nasıl hissettiniz?

Size ne yapılacağını söylenmesini mi bekliyorsunuz yoksa kendiniz
işe koyuluyor musunuz? Bir örnek verin!

02_3 Dayanıklılık
02_10 Bedensel direnç

01_2 Liderlik becerisi
02_17 Sorumluluk anlayışı
03_14 Bireysel çalışma

Dayanıklılık

02_4

Heyecan duyma

Uzun bir süre boyunca bir görev üzerinde çalışabiliyorsunuz. Uzun
bir süre boyunca tek bir konu/durum üzerinde kalmak için gerekli
içsel güce sahipsiniz.

Herhangi bir konuda kendinizi motive edebilirsiniz. Bu konuda
eyleme geçmek için enerji ve motivasyona sahipsiniz.

Bir iş biraz daha uzun sürdüğünde bunu nasıl ele alırsınız?
Bir örnek verin!
Bu esnada kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

En son ne zaman bir konuya dahil olmak konusunda ikna
edildiniz?
Bir örnek verin!
Bu esnada kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

02_5 Direnç

02_14 Motivasyon/kararlılık

02_10

Bedensel direnç

Uzun süre ağır işleri iyi biçimde yerine
getirebiliyorum.

02_9

Bütüncül düşünme

Целостное мышление

Физическая выносливость

Réflexion globale

Résistance physique

Pensamiento integral

Resistencia física

Holistic thinking/
circumspection

Physical stamina

اندیشهی جهان شمولی

توانایی بدنی

التفكري الشامل

القدرة عىل تحمل األعباء البدنية

Körperliche Belastbarkeit

Bir şeyi planladığımda veya karar verdiğimde
başkaları veya çevre için olası sorunları da
düşünürüm.

Ganzheitliches Denken
ኩለንተናዊ ኣተሓሳስባ

ኣካላዊ ተጸማምነት

02_8

Esneklik

Yeni durumları iyi ele alabiliyorum.

02_7

Karar verme becerisi

Способность принимать
решения

Гибкость

Capacité de décision

Flexibilité

Capacidad de decisión

Flexibilidad

Decision-making abilities

Flexibility

تواناییتصمیمگیری

انعطافپذیری

القدرة عىل إتخاذ القرار

املرونة
Her zaman bir yol bulabiliyorum.

ውሳኔ ናይ ምውሳድ ክእለት

ተዓጻጻፍነት

Entscheidungsfähigkeit

Flexibilität

02_9

02_7

Bütüncül düşünme

02_10

Bedensel direnç

Plan ve kararlarınızda dolaylı ve uzun vadeli sonuçları da dikkate
alıyorsunuz. Başka insanlara, işlemlere ve çevreye olası etkilerini
dikkate alıyor ve bunları planlamalarınıza
dahil ediyorsunuz.

Uzun süre diz çökebiliyor, ayakta durabiliyor veya
koşabiliyorsunuz.
Her hava koşulunda (aşırı sıcaklar, soğuklar, yağmur)
çalışabiliyorsunuz.

Nereden hangi yemeği satın alacağınıza nasıl karar veriyorsunuz?
Hangi partiyi seçip seçmeyeceğinize hangi kriterleri göz önünde
bulundurarak karar veriyorsunuz?

Fiziksel olarak sağlıklı mısınız? Günde 6-8 saat boyunca (ayakta/
diz çökmüş/dışarıda/eğilmiş olarak) çalışmayı göze alabiliyor
musunuz? Daha önce hafta sonları veya vardiyalı olarak çalıştınız
mı? Bir örnek verin.

01_1 Duyarlılık becerisi
02_2 Algı becerisi/kavrama becerisi
02_17 Sorumluluk anlayışı
03_8 Organizasyon becerisi

02_5 Direnç
03_16 Teknik beceri ve el becerisi

Karar verme becerisi

02_8

Esneklik

Önce çeşitli imkanları birbirleriyle kıyaslıyor ve sonra bir karara
varıyorsunuz. Bu size çok zor gelmiyor.

Durumlar bir anda değiştiğinde kolay uyum sağlayabiliyorsunuz.
Çeşitli durumlarda sakin ve sağlam kalabiliyorsunuz.

Birden fazla imkan varsa nasıl bir yol izliyorsunuz? Bu esnada
kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bir örnek verin!

Anlık değişimleri rahat ele alabiliyor musunuz? Bir örnek verin!
Bu esnada kendinizi nasıl hissettiniz?

01_2 Liderlik becerisi
02_18 Hedef odaklılık/sonuç odaklılık

02_1 Uyum becerisi

02_14

Motivasyon/kararlılık

Çok çalışabiliyorum.

02_12

02_13

Öğrenme arzusu

Готовность учиться

Мотивация/
приверженность делу

Disposition à apprendre

Motivation/volonté de
rendement

Disposición para aprender

Motivación/disposición para
el rendimiento

Willingness to learn

Motivation/commitment

گرایش به یادگیری

آمادگی برای اجنام وظیفه/انگیزه

االستعداد للتعلم

االستعداد للعمل/الحامسة
Yeni bilgiler edinebiliyorum.

ድሉውነት ንምህሮ

ምትብባዓዊ ድርኺት/ተወፋይነት

Lernbereitschaft

Motivation/
Leistungsbereitschaft

Eleştiriye açık olma

Eleştiri kaldırabiliyorum.

02_11

Yaratıcılık

Креативность

Умение воспринимать
критику

Créativité

Ouverture à la critique

Creatividad

Capacidad de aceptar
críticas

Creativity

Ability to accept criticism

خالقیت

تواناییهای انتقادپذیری

اإلبداع

القدرة عىل تقبُل النقد
Çok sayıda iyi fikrim var.

መሃዝነት

ተቐባልነት ነቐፌታ

Kreativität

Kritikfähigkeit

02_13

02_11

Öğrenme arzusu

02_14

Motivasyon/kararlılık

Bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Yeni bir şeyleri kendinize
eklemekten hoşlanıyorsunuz.

Hedefleriniz için savaşmaya iyi nedenleriniz var. Elinizden gelenin
en iyisini yapmaktan zevk alıyorsunuz.

En son ne zaman bir şey öğrenmeniz gerekti? Bu esnada kendinizi
nasıl hissettiniz?

Çalışmayı seviyor musunuz? Size keyifli gelen nedir?

02_2 Algı becerisi/kavrama becerisi
03_18 Bilimsel çalışma

02_4 Heyecan duyma

Yaratıcılık

02_12

Eleştiriye açık olma

Daha önce hiçbir şey olmayan bir alanda yeni bir şey
yaratabiliyorsunuz. Sanatsal yetenekleriniz var, veya bir şeye nasıl
yaklaşılması gerektiğine dair fikirlere sahipsiniz. “Yaratıcısınız”.

Başkaların olumsuz geri bildirimlerini iyi ele alabiliyorsunuz.
Eleştiriye karşı açıksınız ve kendinizi geliştirecek noktaları
saptıyorsunuz.

Daha önce en genel kapsamda sanatsal olarak faaliyetleriniz oldu
mu? Bir örnek verin. Bu esnada kendinizi nasıl hissettiniz?
Bir şeyi icat etmek veya tasarlamak size eğlenceli geliyor mu? Bir
örnek verin!

Başkaları size bir hata yaptığınızı söylediğinde bunu nasıl ele
alıyorsunuz?
Bir örnek verin!

03_4 Doğaçlama becerisi
İ_02 Görsel sanatlar
İ_05 El işi, tasarım
İ_07 Müzikalite

01_6 Anlaşmazlıkları çözme becerisi
01_10 Takım çalışması becerisi

İ_10 Tiyatro

02_18

Hedef odaklılık/sonuç odaklılık

02_17

Sorumluluk anlayışı

Чувство ответственности

Целеустремлeнность/
ориентация на результат

Sens des responsabilités

Détermination/Orientation
vers le résultat

Sentido de la
responsabilidad

Determinación/orientación
hacia los resultados

Sense of responsibility

Determination/result
orientation

القدرة عىل تح ُمل املسؤولية

القدرة عىل الوصول إىل الهدف
وتحقيق النتائج املرجوة

احساس مسئولیت

 نتیجه گرایی/ هدف گرایی

Bir hedefe ulaşabiliyorum.

02_16

Başkalarının ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum.

ሓላፍነታዊነት

ዕላማ ምውቃዕ/
ኣንፈት ዘይምስሓት

Verantwortungsbewusstsein

Zielstrebigkeit/
Ergebnisorientierung

Para yönetimi

Tasarrufluyum. Parayı iyi idare edebiliyorum.

02_15

Titizlik/özenlilik

Старательность/Точность

Умение обращаться с
деньгами

Rigueur/précision

Savoir gérer son argent

Esmero/precisión

Manejo del dinero

Diligence/precision

Money handling

دقت/پشتکار

مدیریت مالی

الدقة/الحرص

التعامل مع املال
Özenli ve titiz çalışabiliyorum.

ትግሃት/ልክዕነት

ኣተሓሕዛ ገንዘብ

Sorgfalt/Genauigkeit

Umgang mit Geld

02_17

02_15

Sorumluluk anlayışı

02_18

Hedef odaklılık/sonuç odaklılık

Hangi görevlere sahip olduğunuzu tam olarak biliyor ve bunları
tek başınıza yerine getirebiliyorsunuz. Eylemlerinizin belirli
sonuçları olduğunun bilincindesiniz ve bu konuda kendinizi
sorumlu hissediyorsunuz.

Bir hedefiniz var ve buna ulaşmak istiyorsunuz. Bu hedefe ulaşmak
için dikkatinizi dağıtmadan çalışıyorsunuz.

Kime bakmakla yükümlüsünüz?
Neyin sorumluluğunu taşıyorsunuz? Bu esnada kendinizi nasıl
hissediyorsunuz?

En son ne zaman bir hedefe ulaştığınızı hissettiniz?
Bunu nasıl başardınız?
Bunu sıkça yaşar mısınız?

02_6 İnisiyatif gösterme

01_2 Liderlik becerisi
02_7 Karar verme becerisi

Titizlik/özenlilik

02_16

Para yönetimi

İşinizde düzgün ilerleyebiliyorsunuz. Bu sırada tüm önemli
kurallara ve teknolojik duruma dikkat ediyorsunuz.

Paranızı sorumlu biçimde idare ediyorsunuz. Paranızı iyi biçimde
idare ediyor ve aynı zamanda tasarruflu olabiliyorsunuz. Olmayan
parayı harcamıyorsunuz.

Titiz ve özenli çalışabiliyor musunuz? Bir örnek verin! Bu esnada
kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Parayı iyi şekilde idare edebiliyor musunuz? Para biriktirebiliyor
musunuz?

03_7 Matematik/hesaplama becerisi

03_3

İş planlama

İşlerimi iyi organize edebiliyorum.

03_1

03_2

Bilgisayarda çalışma

Работа на ПК

Планирование рaботы

Travail sur PC

Planification du travail

Trabajo con ordenador

Planificación del trabajo

Computer skills

Work planning

کار با رایانهی شخصی

برنامهریزی کاری

العمل عىل الحاسوب

وضع خطط العمل
Bilgisayar kullanımında iyiyim.

ብኮምፕዩተር ምስራሕ

ውጥን ስራሕ

Arbeiten am PC

Arbeitsplanung

Analitik beceri ve problem çözme becerisi

02_19

Güvenilirlik

Надежность

Аналитический склад ума/
способность решать проблемы

Fiabilité

Capacité d’analyse et de
résolution de problèmes

Fiabilidad

Capacidad de análisis y de
resolución de problemas

Reliability

Analytical and
problem-solving skills

القدرة عىل التحليل وحل
املشكالت

محل ثقة لآلخرين

مهارتهای حتلیلی و حل مشکل

Problemleri kolay tespit edebilir ve çözebilirim.

قابلیت اعتماد

Başka insanlar bana güvenebilir. Randevularıma
zamanında katılıyorum!

ተኣማንነት

ክእለት ትንተናን ኣፈታትሓ
ጸገምን

Zuverlässigkeit

Analyse- und
Problemlösefähigkeit

Nr.
x_x
03_2

XXX
Bilgisayarda çalışma

Nr.
x_x
03_3

XXX
İş planlama

Bilgisayarların nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Yardım olmadan
bilgisayarda çalışabiliyorsunuz ve çeşitli programlar
kullanabiliyorsunuz. Tek başınıza internet üzerinden araştırma
yapabiliyorsunuz.

Hangi görevleri önce ve hangilerini sonra yapacağınızı önceden
planlıyorsunuz.

Bir bilgisayarınız / laptopunuz var mı? Bilgisayarınızla / laptopunuzla ne
yapıyorsunuz? Daha önce internetten araştırma yaptınız mı? Bir örnek
verin! Bilgisayar üzerinde bir mektup yazabiliyor / bir Excel tablosu
oluşturabiliyor / bir PowerPoint sunusu oluşturabiliyor, bir veritabanı
oluşturabiliyor veya kullanabiliyor musunuz? SAP bilginiz var mı?

İşinizi nasıl planlıyorsunuz?
Eğer çok işiniz varsa nasıl bir yol izliyorsunuz?
Randevularınızı nasıl planlıyorsunuz?

03_19 Bilgi yönetimi

03_8 Organizasyon becerisi

XXX

XXX
M_01 Bilgisayarda çalışma

02_19

Güvenilirlik

03_1

Analitik beceri ve problem çözme becerisi
Analytical and
problem-solving skills

Başka insanlar size güvenebiliyor. Anlaşmalarınıza uyuyorsunuz.
Söylediklerinizi yapıyorsunuz.

Capacidad de análisis y de
resolución de problemas
Capacité d’analyse et de
résolution de problèmes

Başkaları size güvenebilir mi? Bir örnek verin!

Аналитический склад ума/
способность решать проблемы

القدرة عىل التحليل وحل
املشكالت

مهارتهای حتلیلی و حل مشکل

Problemleri kolay tespit edebilir ve çözebilirim.

Analyse- und
Problemlösefähigkeit
ክእለት ትንተናን ኣፈታትሓ
ጸገምን

03_7

Matematik/hesaplama becerisi

03_6

Müşteri odaklılık

Ориентированность на
потребности клиентов

Склонность к математике/
вычислениям

Orientation vers le client

Compétences en
mathématiques/calcul

Orientación al cliente

Habilidades matemáticas/
de cálculo

Customer orientation

Mathematics/numeracy

القدرة عىل فهم رغبات العمالء
والتعامل معهم

القدرة/مهارات الرياضيات
الحسابية

مشتری مداری

توانایی محاسبه/ریاضیات

İyi hesap yapabiliyorum. Sayılarla aram iyi.

03_5

Müşterilerin isteklerine iyi şekilde cevap
verebiliyorum. Müşterilerle iyi anlaşabiliyorum.

ኣድህቦ ናብ ዓማዊል

ቁጽሪ/ ሒሳብ

Kundenorientierung

Mathematik-/
Rechenfähigkeit

Çocuk bakımını organize edebilme

03_4

Doğaçlama becerisi

Умение импровизировать

Умение организовать
присмотр за детьми

Capacité d’improvisation

Organisation de la garde
des enfants

Capacidad de improvisación

Organizar el cuidado
de los niños

Ability to improvise

Organising childcare

تنظيم رعاية األطفال

القدرة عىل التعامل مع املواقف
غري املألوفة

سازماندهی نگاهداری از کودکان

Çocuklarıma bakacak birini bulabilirim.

توانایی ابتکار

Alışılmadık durumlarla başa çıkabiliyorum.

ክእለት ምጥባብ

ውደባ ክንክን ህጻናት

Improvisationsfähigkeit

Kinderbetreuung
organisieren

Nr.
x_x
03_6

XXX
Müşteri odaklılık

Nr.
x_x
03_7

XXX
Matematik/hesaplama becerisi

Müşterilerin ne istediğini biliyorsunuz ve müşterilerle
görüşmekten hoşlanıyorsunuz. Danışmanlık edebiliyor, satış
yapabiliyor veya şikayetleri işleme alabiliyorsunuz.

Birimleri (ağırlıklar, kurlar, uzunluklar) kolay
dönüştürebiliyorsunuz.
Hızlıca kafada hesap yapabiliyorsunuz

Daha önce satış yaptınız mı? Bir örnek verin! Bu esnada kendinizi
nasıl hissettiniz?

120’nin %10’u nedir?
Daha önce başkalarına hesap yapmakta yardım ettiniz mi?
Mesleğinizde matematiği nasıl kullanıyorsunuz?

01_5 İletişim becerisi

02_16 Para yönetimi
03_1 Analitik beceri ve problem çözme becerisi

XXX

XXX
M_06 Matematik/hesaplama yeteneğini belirlemek için
alıştırmalar

Nr.
x_x
03_4

XXX

XXX
Doğaçlama becerisi

Nr.
x_x
03_5

XXX
Çocuk bakımını organize edebilme

Bir şeyi, ön hazırlık olmadan doğrudan yapabiliyorsunuz. Daha
öncesinde uzun planlama yapmadan hızlı tepki verebiliyorsunuz.
Bu sırada daha önce bilmediğiniz bir duruma yöneliyorsunuz.

Çalıştığınızda çocuklarınıza bakılmasını sağlayabiliyorsunuz. Evde
olmadığınızda çocuklarınızın bakımında size yardımcı olacak
insanlar veya kurumlara erişiminiz var.

Daha önce bir şeyi tamir etmek zorunda kaldığınız ancak doğru
alet veya malzemeye sahip olmadığınız durumlar oldu mu? Bunu
nasıl ele aldınız?
Değişmiş bir duruma tepki verebiliyor musunuz? Bir örnek verin!

Şimdi bir işiniz olsaydı çocuklarınıza nerede bakılıyor olacaktı?
Bir şeyi tek başınıza halletmeniz gerektiğinde çocuklarınızı
gönderme imkanına sahip misiniz?

02_11 Yaratıcılık

03_8 Organizasyon becerisi
XXX

03_11

Mekansal düşünme ve algılama

03_10

Bakım yetkinliği

Навыки оказания помощи

Пространственное и
образное мышление

Compétences en soins

Intelligence et capacité de
représentation spatiales

Competencia en cuidados

Percepción y razonamiento
espacial

Caring skills

Spatial thinking/sense

مهارات الرعاية

القدرة عىل تخيل املساحات
واملسافات واألحجام

مهارتهای پرستاری

تواناییتفکروتخیلمکانمند

Mekanları, mesafeleri ve boyutları rahat tasvir
edebiliyorum.

03_9

Yardıma muhtaç insanlarla iyi anlaşabiliyorum.

ብቕዓት ኣተኣላልያ ሰብ

ናይ ስፍሓት ግመታ /
ክእለት ዕቅን

Pflegekompetenz

Räumliches Denk-/
Vorstellungsvermögen

Pedagojik yetkinlik

Çocuklara bir şeyler öğretebiliyorum.

03_8

Organizasyon becerisi

Организаторские
способности

Педагогические навыки

Capacité d’organisation

Compétences
pédagogiques

Capacidad de organización

Competencia pedagógica

Organisational skills

Pedagogical skills

مهارتهای سازماندهی

مهارتهای آموزشی

القدرة التنظيمية

مهارة تعليم األطفال

Pädagogische Kompetenz

Süreçleri iyi yönlendirebiliyor ve işlemleri kontrol
edebiliyorum.

ብቕዓት ኣመሃህራ

Organisationsfähigkeit
ክእለት ውደባ

Nr.
x_x
03_10

XXX
Bakım yetkinliği

XXX

XXX
Mekansal düşünme ve algılama

Başka insanların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve onlara
bakabiliyorsunuz. Hasta veya yaşlı insanlarla temas kurmaktan
kaçınmıyorsunuz. Bakımlarında nelerin önemli olduğunu
biliyorsunuz.

Oryantasyonunuz iyi.
Teknik çizimleri okuyabiliyorsunuz.

Daha önce hiç hasta veya çok yaşlı biriyle ilgilendiniz mi? Bir
örnek verin! Bu esnada neler yaptınız? Bu esnada kendinizi nasıl
hissettiniz?

Başka insanlara rahat yol tarif edebiliyor musunuz?
Lütfen buraya geliş yolunuzu tarif edin.
Bu cisim kaç alandan oluşmaktadır?
Bu ofise sizce kaç taşınma kolisi sığar?

01_1 Duyarlılık becerisi
01_9 Sosyal angajman

02_2 Algı becerisi/kavrama becerisi
02_9 Bütüncül düşünme

XXX

Nr.
x_x
03_8

Nr.
x_x
03_11

XXX

XXX
Organizasyon becerisi

Nr.
x_x
03_9

XXX
Pedagojik yetkinlik

İyi organize edebiliyorsunuz. Görevlerinizi ve bunlara dair
süreçleri iyi anlayabiliyorsunuz. Görevlerinizi iyi şekilde
ayarlayabiliyor ve görevlerinizin (başkalarının da olası katılımıyla)
yerine getirilmesini sağlayabiliyorsunuz.

Çocukların bir şeyleri öğrenmesini sağlayabiliyorsunuz. Çocuklara
ödevlerinde yardım edebiliyor, etüt dersleri verebiliyor veya derste
bir şeyler öğretebiliyorsunuz.

Daha önce çeşitli görevleri birbirlerine paralel olarak yerine getirdiniz
mi? Bunu nasıl ele aldınız? Daha önce karmaşık bir görevin çözülmesine
katkı sağladınız mı? Bu sırada nasıl davrandınız? Süreçleri iyi organize
edebiliyor musunuz? Bir örnek verin!

Daha önce çocuk baktınız mı? Bir örnek verin! Çocuklar kaç
yaşındaydı ve onlara ne kadar süreyle baktınız? Çocuklarla
ödevlerini de yaptınız mı? Bu esnada kendinizi nasıl hissettiniz?

01_2 Liderlik becerisi
03_3 İş planlama
03_5 Çocuk bakımını organize edebilme
03_20 Zaman yönetimi

XXX

03_15

Yabancı dil bilgisi

Sadece ana dilinize değil, ayrıca en az bir başka dile
daha hakimsiniz. Sözlü ve yazılı dil bilginiz var.

03_14

Bireysel çalışma

Самостоятельное
выполнение задач

Знание иностранных
языков

Autonomie dans le travail

Connaissances de langues
étrangères

Trabajo independiente

Conocimientos de idiomas

Independent work

Foreign language skills

استقالل در کار

آشنایی با زبانهای بیگانه

القدرة عىل العمل بشكل مستقل

املهارات اللغوية

Sprachkenntnisse

Ne yapmam gerektiğine kendim karar verebiliyorum.

Yazma becerisi

Selbstständiges Arbeiten
ኣብ ካልኦት ዘይምርኮስ ዕዮ

ቋንቋ ወጻኢ ናይ ምምላኽ ክእለት

03_13

03_12

Sunum/konu anlatım becerisi

Умение подавать материал/
навыки преподавания

Навыки написания
текстов

Capacité à faire des
exposés, des présentations

Compétences
rédactionnelles

Capacidad de dar discursos

Capacidad de redacción

Presentation/public
speaking skills

Writing skills

مهارات الكتابة

القدرة عىل مواجهة الجمهور
وإلقاء املحارضات

مهارتهای نوشتاری

Rahatlıkla uzun metinler yazabiliyorum.

Schreibkompetenz

سخنرانی/مهارتهای ارائه

Çok sayıda insanın karşısında rahat
konuşabiliyorum.

ጽሕፈታዊ ክእለት

Referieren,
Vortragstätigkeit
መግለጺ ምሃብ/
ብቕዓት ኣስተምህሮ

Nr.
x_x
03_14

XXX
Bireysel çalışma

Nr.
x_x
03_15

XXX
Yabancı dil bilgisi

Hangi görevlere sahip olduğunuzu ve bunlar için hangi adımları
gerçekleştirmeniz gerektiğini biliyorsunuz. İşinizi yardım almadan
hallediyorsunuz.

Sadece ana dilinize değil, ayrıca en az bir başka dile daha
hakimsiniz. Sözlü ve yazılı dil bilgileriniz var.

Ne yapılması gerektiğini kendiniz saptayabiliyor ve tüm gerekli
eylemleri kendiniz yapabiliyor musunuz? Bir örnek verin!
Daha önce hiç tek başınıza bir görevi yerine getirdiniz mi? Bunu
nasıl ele aldınız?

Hangi dilleri konuşuyorsunuz?
... dilini ne kadar iyi konuşabiliyorsunuz? ... dilinde bir gazete
okuyabiliyor musunuz? ... dilinde bir şeyi açıklayabiliyor
musunuz?

01_2 Liderlik becerisi
02_6 Inisiyatif gösterme

01_4 Kültürlerarası yetkinlik
01_5 İletişim becerisi

XXX

XXX
M_04 Dil testleri

Nr.
x_x
03_12

XXX

XXX
Sunum/konu anlatım becerisi

Nr.
x_x
03_13

XXX
Yazma becerisi

Büyük bir grup insanın karşısında sorunsuzca konuşabiliyorsunuz.
Sunumlar ve konuşmalar yapabiliyorsunuz. İnsanlar bu sırada sizi
memnuniyetle dinliyor.

Bir metnin rahat okunur ve karmaşık olmaması için nasıl
oluşturulması gerektiğini biliyorsunuz. Yazmaktan keyif
alıyorsunuz.

Daha önce çok sayıda insanın karşısında konuştunuz mu? Bu
esnada kendinizi nasıl hissettiniz?
İnsanlar sizi dinlemekten hoşlanıyor mu? Bir örnek verin!

Daha önce hiç uzun bir metin yazdınız mı? Bir örnek verin!
Metinleri kaleme almaktan keyif alıyor musunuz?

01_5 İletişim becerisi

03_2 Bilgisayarda çalışma
03_15 Yabanci dil bilgisi
XXX

03_19

Bilgi yönetimi

Bilgi bulmakta iyiyim. Araştırma yapabiliyorum.

03_18

Bilimsel çalışma

Научная работа

Управление знаниями

Travail scientifique

Gestion des connaissances

Trabajo científico

Gestión del conocimiento

Academic work

Knowledge management

کار علمی

مدیریت دانش

العمل األكادميي

إدارة جمع املعلومات والبحث

Wissensmanagement

İyi araştırma yapabiliyor ve bağlamları tespit
edebiliyorum.

Wissenschaftliches
Arbeiten
ስነፍልጠታዊ ዕዮ

ምሕደራ ፍልጠት

03_17

Müzakere becerisi

Görüşmelerde kendi fikirlerimi kabul ettirebiliyor
ama aynı zamanda orta noktada da buluşabiliyorum.

03_16

Teknik beceri ve el becerisi

Технические и
ремесленные навыки

Умение вести переговоры

Aptitudes techniques et
manuelles

Capacités de négociation

Habilidades técnicas y
manuales

Capacidad de negociación

Technical and manual skills

Negotiation skills

مهارتهای فنی و دستی

مهارتهای مذاکره

املهارات التقنية والحرفية

املهارة التفاوضية

Verhandlungsgeschick

Ellerimle iyi çalışabiliyorum.
Teknolojiyle iyi çalışabiliyorum.

ክእለት ምርድዳእ

Technische und
handwerkliche Fertigkeiten
ተክኒካውን ኢደ-ጥበባውን
ብቕዓት

Nr.
x_x
03_18

XXX

Nr.
x_x
03_16

XXX
Bilimsel çalışma

Nr.
x_x
03_19

XXX
Bilgi yönetimi

Bilimsel bir çalışmayı nasıl planlamak, uygulamak ve tamamlamak
gerektiğini biliyorsunuz. Araştırma yapabiliyor, inceleme
yapabiliyor, bilimsel yazabiliyor ve alıntılayabiliyorsunuz.

Büyük miktarda bilgileri yönetebiliyorsunuz. Rakamları, verileri
ve bilgileri bulabiliyor, düzenleyebiliyor, kaydedebiliyor ve
yeniden bulabiliyorsunuz. Karmaşık bilgi işlem sistemleriyle
çalışabiliyorsunuz.

Bir üniversitede okudunuz mu? Hangi bölümde okudunuz?
Sistematik bir biçimde bir uzmanlık alanında bilgi elde edebiliyor
musunuz? Daha önce bilimsel bir konuyla uğraştınız mı? Bir örnek
verin! Daha önce araştırmada çalıştınız mı?

Bir şeyi bilmediğinizde ne yaparsınız? Bilgilere nasıl ulaşırsınız?
Bilgileri nasıl yönetirsiniz? Bilgileri nasıl aklınızda tutarsınız?

02_2 Algı becerisi/kavrama becerisi
02_13 Öğrenme arzusu
03_19 Bilgi yönetimi

03_2 Bilgisayarda çalışma
03_18 Bilimsel çalışma

XXX
Teknik beceri ve el becerisi

XXX

Nr.
x_x
03_17

XXX
Müzakere becerisi

Teknik ve el işleri bakımından yeteneklisiniz. Makinelerin nasıl
kullanıldığını ve basit onarımların nasıl yapıldığını anlıyorsunuz.
Ellerinizle bir şeyler üretebiliyorsunuz.

(Mesleki veya özel hayatta) iyi müzakere yapabiliyorsunuz. En iyi sonucu
elde etmek için ne kadar ileriye gidebileceğinizi biliyorsunuz. Kendi
fikirlerinizi temsil edebiliyor ve savunabiliyorsunuz ama aynı zamanda
başka insanları anlayabiliyor ve orta yolda da buluşabiliyorsunuz.

Daha önce hiç bir şeyleri onardınız mı? Bir örnek verin!
Makine kullanabiliyor musunuz? Bir örnek verin!
Ellerinizle çalışmaktan hoşlanıyor musunuz?
Daha önce elle üretim yaptınız mı?

Daha önce iş çevrenizde iş ortaklarıyla müzakere yapmak zorunda
kaldınız mı? Bir örnek verin! Bu esnada kendinizi nasıl hissettiniz?

02_10 Bedensel direnç

01_5 İletişim becerisi
XXX

XXX
M_02 Malzemeler

İ_03

Aile

Ailemi destekleyebilirim.

İ_01

İ_02

Görsel sanatlar

Изобразительное
искусство

Семья

Arts visuels

Famille

Artes plásticas

Familia

Visual arts

Family

هنرهای جتسمی

خانواده

اإلبداع الفني يف الرسم والتلوين

القدرة عىل دعم األرسة
İyi resim yapabiliyor ve çizebiliyorum. Yaratıcıyım.

ስእላዊ ስነ-ጥበብ

ስድራ-ቤት

Bildende Kunst

Familie

Genel kültür

Her şeyle ilgileniyorum ve aklımda çok şey
tutabiliyorum.

03_20

Zaman yönetimi

Организация рабочего
времени

Эрудированность

Gestion du temps

Connaissances générales

Gestión del tiempo

Conocimientos generales

Time management

General knowledge

مدیریت زمان

دانش عمومی

إدارة الوقت

املعرفة العامة
Zamanımı iyi ayarlayabiliyorum. Dakik biriyim.

Allgemeinwissen
ሓፈሻዊ ፍልጠት

Zeitmanagement
ምሕደራ ግዜ

Nr.
İ_02x_x

XXX
Görsel sanatlar

Nr.
İ_03x_x

XXX
Aile

Resim çizmek ve yapmaktan hoşlanıyorsunuz.
Çeşitli materyallerle çalışıyorsunuz.

Aile üyelerinizin iyi ve kötü günlerinde hep yanındasınız. Ailenize
yardım ediyorsunuz ve birbirinize destek oluyorsunuz.

Resim çizmek ve yapmaktan keyif alıyor musunuz? Neler çiziyor
ve yapıyorsunuz?
Farklı materyallerle yaratıcı olmaktan hoşlanıyor musunuz?

Aileniz var mı? Ailenizi destekliyor musunuz? Bir örnek verin! Bu
esnada kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

İ_06 Hobiler
02_11 Yaratıcılık

01_1 Duyarlılık becerisi

XXX

XXX
M_03 Bu ilgi alanlarıyla hangi alanlarda çalışabilirim?

Nr.
x_x
03_20

XXX

XXX
Zaman yönetimi

Nr.
İ_01x_x

XXX
Genel kültür

Zamanınızı planlayabiliyorsunuz. İşinizi (ve boş zamanlarınızı)
zaman baskısı yaşamayacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bir
görevin ne kadar zaman alacağını biliyorsunuz. Dakiksiniz.
Randevu planlamada sorun yaşamıyorsunuz.

Geniş bir genel kültüre sahipsiniz. Birçok konu hakkında bilginiz
var. Haberler ve güncel konularla ilgileniyorsunuz. Aklınızda çok
şey tutabiliyorsunuz.

Bir randevunuz olduğunda dakik misiniz?
Görevlerinizi planlanan tarihlere kadar yetiştirebiliyor musunuz?
Bir örnek verin!

Hangi konulara ilgi duyuyorsunuz?
Çok televizyon izliyor, okuyor veya internette çok bulunuyor
musunuz? Birçok konuya ilginiz var mı? Her şeyi aklınızda
tutabiliyor veya tutmak istiyor musunuz?

03_8 Organizasyon becerisi

İ_06 Hobiler
02_13 Öğrenme arzusu
XXX

İ_07

Müzikalite

Müzik yapmaktan hoşlanıyorum.
Bir enstrüman çalabiliyorum.

İ_06

Hobiler

Хобби

Музыкальность

Hobbys

Musicalité

Aficiones

Habilidades musicales

Hobbies

Musicality

سرگرمیها

ذوق موسیقی

الهوايات

املوهبة املوسيقية
Boş zamanlarımda şunlarla ilgileniyorum...

Musikalität

Hobbys
ተውህቦኣዊ ዝንባለታት

ሙዚቃዊ ወኒ

İ_05

El işi, tasarım

El işleri yapmaktan hoşlanıyorum.

İ_04

Bahçıvanlık, çiftçilik

Садоводство, земледелие

Рукоделие, дизайнерские
навыки

Jardin, agriculture

Travail manuel, mise en
forme

Jardinería, agricultura

Trabajo manual, diseño

Gardening, farming

Handicrafts, design

 کشاورزی،باغبانی

 طراحی،صنایع دستی

 الزراعة،البستنة

 التصميم،العمل اليدوي
Bahçede veya açık alanda çalışmaktan keyif alıyorum.

ስራሕ ጀርዲን፡ ሕርሻ

ኢደ-ስራሓት፡ ንድፊ

Garten, Landwirtschaft

Handarbeit, Gestalten

Nr.
İ_06x_x

XXX
Hobiler

Nr.
İ_07x_x

XXX
Müzikalite

Boş zamanlarınızda yaptığınız belirli şeyler var. Hobilerinizi
gerçekleştirmek için kendinize zaman ayırıyorsunuz.

Müzik dinlemekten ve yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Bir
veya birden fazla enstrüman çalabiliyorsunuz. İyi şarkı
söyleyebiliyorsunuz.

Hobileriniz var mı? Hangileri?

Müzik dinlemeyi seviyor musunuz? Müzik yapmayı seviyor
musunuz? Bir enstrüman çalabiliyor musunuz? Hangisini?

bkz.
İ_01, İ_02, İ_03, İ_04, İ_05

İ_06 Hobiler
02_11 Yaratıcılık

XXX

XXX
M_03 Bu ilgi alanlarıyla hangi alanlarda çalışabilirim?
M_05 Müzik aletleri

Nr.
İ_04x_x

XXX
Bahçıvanlık, çiftçilik

Nr.
İ_05x_x

XXX
El işi, tasarım

Çiçekleri, bitkileri, sebzeleri seviyorsunuz. Çeşitli bitkileri nasıl
yetiştirmek gerektiğini biliyorsunuz.

Ellerinizle çalışmaktan hoşlanıyorsunuz. Kendi başınıza bir şeyler
üretmeyi seviyorsunuz.

Daha önce bir bahçede çalıştınız mı? Daha önce kendiniz bitki
yetiştirdiniz mi?

El işleri yapmaktan hoşlanıyor musunuz? Ne tür?

03_16 Teknik beceri ve el becerisi

İ_06 Hobiler
02_11 Yaratıcılık
03_16 Teknik beceri ve el becerisi

XXX

XXX
M_03 Bu ilgi alanlarıyla hangi alanlarda çalışabilirim?

M_03 Bu ilgi alanlarıyla hangi alanlarda çalışabilirim?

İ_11

Hayvan sevgisi

Hayvanlarla aram iyi.

İ_09

İ_10

Tiyatro

Театр

Любовь к животным

Théâtre

Amour des animaux

Teatro

Amor por los animales

Theatre

Love of animals

تئاتر

دوستی با حیوانات

املرسح

حب الحيوانات
Tiyatroyla ilgileniyorum.

ትያትር

ፍቕሪ እንስሳታት

Theater

Tierliebe

Spor

Spor yapmaktan hoşlanıyorum.

İ_08

Siyaset

Политика

Спорт

Politique

Sport

Política

Deporte

Politics

Sport

سیاست

ورزش

السياسة

الرياضة
Siyasetle ilgileniyorum.
Siyasi anlamda faalim/faaldim.

Sport
ስፖርት

Politik
ፖለቲካ

Nr.
İ_10x_x

XXX
Tiyatro

Nr.
İ_11x_x

XXX
Hayvan sevgisi

Tiyatroya gitmekten hoşlanıyorsunuz. Kendiniz de tiyatroda
oynamaktan hoşlanıyorsunuz.

Hayvanları seviyorsunuz. Evcil hayvanlarınız var veya hayvanlara
bakmaktan keyif alıyorsunuz.

Tiyatroda oynamaktan hoşlanıyor musunuz?
Tiyatroya gitmekten hoşlanıyor musunuz?

Hayvanları seviyor musunuz?
Evcil hayvanlarınız var mıydı veya var mı?

İ_06 Hobiler
02_11 Yaratıcılık
XXX

XXX
M_03 Bu ilgi alanlarıyla hangi alanlarda çalışabilirim?

Nr.
İ_08x_x

XXX

XXX
Siyaset

M_03 Bu ilgi alanlarıyla hangi alanlarda çalışabilirim?

Nr.
İ_09x_x

XXX
Spor

Güncel siyasi sorunsallar hakkında bilginiz var. Kendiniz de siyasi
konularda faalsiniz.

Sporla ilgileniyorsunuz. Bir veya birden fazla spor türünü
gerçekleştiriyorsunuz.

Siyasetle ilgileniyor musunuz?
Kendiniz de siyasi olarak faal misiniz?

Sporla ilgileniyor musunuz?
Kendiniz spor yapıyor musunuz?
Hangi spor türlerini yapıyorsunuz?
Futbol, koşma, bisiklet, dans, yüzme...? Ne sıklıkla?

İ_01 Genel kültür
01_5 İletişim becerisi
01_7 İlişki kurma becerisi

İ_06 Hobiler

M_03 Bu ilgi alanlarıyla hangi alanlarda çalışabilirim?

XXX
M_03 Bu ilgi alanlarıyla hangi alanlarda çalışabilirim?

M_04

Bilgilendirme kartı

M_03

(Kaynak://berufenet.arbeitsagentur.de/):

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Faaliyet alanları

Dil testleri
International English Language Testing System (IELTS)

Bilgilendirme kartı

İnşaat, mimari, ham maddeler ❙ Kimya, eczacılık, doğa bilimleri laboratuvar analizi ❙
Satın alma, depo, lojistik, nakliye ❙ Elektrik, enerji, tedarik ve imha ❙ Araştırma, geliştirme, konstrüksiyon, teknik resim ❙ Otelcilik, turizm, etkinlik yönetimi, ev idaresi ❙ Sağlık,
spor, vücut bakımı ❙ Ahşap, kağıt, plastik, boya ve vernikler, tekstil ❙ Bilgi-işlem, bilgisayar, veri toplama, veri toplama analizi ❙ Tarım, çevre, gıda ❙ Medya, kültür, tasarım, sanat
❙ Metal, makine ve araç yapımı ❙ Üretim planlama ve kontrol, kalite güvencesi, bakım ❙
Hukuk, vergi, ekonomik denetim ❙ Koruma ve güvenlik, temizlik ❙ Sosyal, pedagoji ❙
Ekonomi, idare, diller

DELF-DALF-Programı (Fransızca)
DELE (İspanyolca)
HSK (Çince)
Alman yüksek eğitime giriş dil yeterlilik sınavı (DSH)
CELPE-Bras dil testi (Portekizce)
UNIcert (uzmanlık alanlı bilgilerle)

M_02

Bilgilendirme kartı

Malzemeler

M_01

Bilgilendirme kartı

Bilgisayarda çalışma

Metaller (örn. demir, çelik, bakır, alüminyum)
Ametaller (örn. grafit, karbon)
Organik malzemeler (örn. ahşap, plastik)
İnorganik ametal malzemeler (örn. seramik, cam)
Yarı iletken (örn. silikon)
Kompozitler (örn. fiber kompozitler, katmanlı kompozitler, penetrant kompozitler)

İşletim sistemi (MS Windows, Android, iOS, macOS)
Metin düzenleme (MS Word, OpenWriter, Apple Pages, LaTeX)
Tablo hesaplama (MS Excel, OpenCalc, Apple Numbers)
Sunular (MS Powerpoint, OpenImpress, Apple Keynote)
Veritabanı yönetimi (MS Access, OpenBase)
Proje yönetimi (MS Project, OpenProject)
Web tarayıcı (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome)
Personal Information Manager (kişisel bilgi yöneticisi) (MS Outlook, Mozilla
Thunderbird, Apple iCal)
İstatistik ve analiz (SPSS, Stata, r, SAS)
Literatür yönetimi (Endnote, RefWorks, Zotero, Citavi, JabRef)
Resim düzenleme (Adobe Photoshop, Gimp, IrfanView)
Masaüstü yayıncılık (Desktop-Publishing) (Adobe InDesign, QuarkXPress)
Grafik ve çizim programı (Adobe Illustrator, Coral Draw)
Programlama dilleri (Java, C, C++, C#, Python, PHP, JavaScript, Visual Basic .NET, Perl,
Ruby)

M_06

Bilgilendirme kartı

Matematik/hesaplama yeteneğini
belirlemek için alıştırmalar

M_05

Bilgilendirme kartı

Müzik aletleri
Üflemeli çalgılar (örn. trompet, tuba, flüt, yan flüt)
Vurmalı çalgılar (örn. bateri, perküsyon)

Temel işlemler
3 + (12-6) x 1,5 = ?

Yaylı çalgılar (örn. keman, çello)

Bölme işlemi
4/5 : 3/8 = ?

Tuşlu çalgılar (örn. piyano, org)
Telli çalgılar (örn. Gitar, bas gitar)

Birim dönüştürme
17,5 desimetreküp kaç litredir (l)?
Yüzde hesaplama
25.000 avronun yüzde 7'si ne kadardır?
Geometri
3 metre çapında bir dairenin A yüz ölçümü kaçtır?

Nr.

Çözümler
3 + (12-6) x 1,5 = 12
4/5 : 3/8 = 32/15
17,5 desimetreküp kaç litredir (l)? 17,5 l
25.000 avronun yüzde 7'si ne kadardır? 1.750 €
3 metre çapında bir dairenin A yüz ölçümü kaçtır?
Formül: Yüz ölçümü = Pi * Yarıçap²
A = π * 1,5²
A = 7,069 m²

Infokarte





Güçlendirme kartı

Güçlendirme kartı

Güçlendirme kartı



+

++

+++

_________________________________

Yetkinlik kartları ile çalışmak için belgeler
Müşterinin adı:

Numara Terim
Sosyal yetkinlikler
01_1
Duyarlılık becerisi
01_2
Liderlik becerisi
01_3
Yardımseverlik
01_4
Kültürlerarası yetkinlik
01_5
İletişim becerisi
01_6
Anlaşmazlıkları çözme becerisi
01_7
İlişki kurma becerisi
01_8
Başkalarını motive etme becerisi
01_9
Sosyal angajman
01_10
Takım çalışması becerisi
Kişisel yetkinlikler
02_1
Uyum becerisi
02_2
Algı becerisi / kavrama becerisi
02_3
Dayanıklılık
02_4
Heyecan duyma
02_5
Direnç
02_6
İnisiyatif gösterme
02_7
Karar verme becerisi
02_8
Esneklik
02_9
Bütüncül düşünme
02_10
Bedensel direnç
02_11
Yaratıcılık
02_12
Eleştiriye açık olma
02_13
Öğrenme arzusu
02_14
Motivasyon / kararlılık
02_15
Titizlik/Özenlilik
02_16
Para yönetimi
02_17
Sorumluluk anlayışı
02_18
Hedef odaklılık/sonuç odaklılık
02_19
Güvenilirlik
Uzman ve yöntemsel yetkinlik
03_1
Analitik beceri ve problem çözme
becerisi
Bilgisayarda çalışma
İş planlama
Doğaçlama becerisi
Çocuk bakımını organize edebilme
Müşteri odaklılık
Matematik / hesaplama becerisi
03_2
03_3
03_4
03_5
03_6
03_7

Notlar

03_8
Organizasyon becerisi
03_9
Pedagojik yetkinlik
03_10
Bakım yetkinliği
03_11
Mekansal düşünme ve
algılama
03_12
Sunum / konu anlatım becerisi
03_13
Yazma yetkinliği
03_14
Bireysel çalışma
03_15
Yabancı dil bilgisi
03_16
Teknik beceri ve el becerisi
03_17
Müzakere becerisi
03_18
Bilimsel çalışma
03_19
Bilgi yönetimi
03_20
Zaman yönetimi
İlgi alanları
I_01
Genel kültür
I_02
Görsel sanatlar
I_03
Aile
I_04
Bahçıvanlık, çiftçilik
I_05
El işi, tasarım
I_06
Hobiler
I_07
Müzikalite
I_08
Siyaset
I_09
Spor
I_10
Tiyatro
I_11
Hayvan sevgisi

Sonraki adım:

____________________________

 İstihdam Bürosu / Jobcenter
 Daha fazla yetkinlik teşhisi
 Denklik danışmanlığı
 Başvuru
 __________________________

Danışman adı:

Kurum adı ve kaşesi: _____________________________

