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Hard Skil ls ve Sof t Skil ls

Adobe Photoshop
Microsoft Office
İngilizce Yeterliliği

iş ile ilgili teknik
bilgi ve beceriler ile

ilgiliyken;

Hard Skil ls

Zaman Yönetimi
İletişim Becerileri
Grup Çalışması

liderlik, iletişim, 
zaman yönetimi gibi 
kişilik özellikleri ile

ilgilidir.

Sof t Skil ls

Bu kavramları aslında teknik ve teknik olmayan beceriler şeklinde de adlandırabiliriz.
Çoğu işte başarılı olmak ve ilerlemek için bu iki tür beceri de gereklidir.
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olarak adlandırılır?
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Etkili İletişim:
Kendinizi sözlü olarak nasıl ifade edebileceğinizi ve 
beden dilinizi nasıl kullanmanız gerektiğini iyi bilmek.

Liderlik:
Ekip arkadaşlarınızı değerlendirebilmek, motive etmek, 
sorunları çözebilmek.

Problem çözme:
Duygularınızı kontrol altına alıp, sorunlara mantıklı ve
etkili çözümler getirebilmek.

Ekip çalışmasına yatkınlık:
Ekip arkadaşlarınızın fikir ve isteklerine saygı göstererek 
iş birliği yapabilmek.

Zaman Yönetimi:
Görevler arasında önceliklendirmeyi doğru yapıp, 
görevleri zamanında teslim etmek.

Yaratıcılık:
Bilgilerinizi olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneğiniz ile 
birleştirip, yeni ve farklı fikirler üretmek.
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Ise alımlarda
.
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Soft skills
%61 oranında
önemli.

Hard skills:
%39 oranında

önemliyken,
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Grup Çalışması : %57Grup Çalışması : %57

Zaman Yönetimi: %56Zaman Yönetimi: %56

Etkili İletişim: %55Etkili İletişim: %55

Problem Çözme : %45Problem Çözme : %45

Yaratıcılık: %44Yaratıcılık: %44

Liderlik: %40Liderlik: %40

Organizsayon Becerileri: %34Organizsayon Becerileri: %34

Duygusal Zeka: %33Duygusal Zeka: %33

Karar Verme: %28Karar Verme: %28

Stres Yönetimi: %15Stres Yönetimi: %15

Temel
Soft Skilleri
öğrenin

Hangi Soft Skillleri
geliştirmeniz
gerektiğine
karar verin.

Zaman içinde
öğrenmek ve pratik
yapmak için
harekete geçin


