
MESLEK ERBABI PANELLERİ CEVAP BULACAĞINIZ SORULAR 

Karar ve seçim süreci 

 Çalıştığınız mesleği seçmeye ne zaman karar verdiniz? 

 Neden bu mesleği tercih ettiniz? Bu mesleği mecburiyetten mi yoksa tercihen mi 

seçtiniz? 

 Kendi ilgi ve yeteneklerinizin farkına ne zaman vardınız? 

 Mesleğinizi seçerken hangi kaynaklardan faydalandınız ya da etkilendiniz? 

 Kendi mesleğinizi seçerken size model olan birisi oldu mu? 

 Bu mesleği seçtiğiniz için mutlu musunuz? Mutluysanız neden? Mutsuzsanız neden? 

(Burada amaç bir miktar zorluklarına değinmeye başlamak) 

Meslek Hakkında 

 Özetle mesleğinizi anlatır mısınız? 

 Sizce işinizin zorlukları neler? 

 Sizce işinizin güzel yanları neler? 

 Bu meslek hakkında yanlış bilinen şeyler neler? 

 Bir gününüz nasıl geçiyor? Gün içinde neler yaparak vakit geçiriyorsunuz? 

Mesleğin Gereklilikleri 

 Mesleğiniz hangi ilgi, yetenek ve yetkinlikleri ne kadar gerektiriyor? 

 Hangi kişilik özellikleri bu meslekte daha başarılı olmayı sağlar? 

 Bu meslekte 21. Yüzyıl yetkinliklerinin (liderlik, kritik düşünme, iş birliği, vs…) 

hangilerine sahip olmak fark yaratmaya katkı sağlar? 

 Bu meslekte mutlu olabilmek için hangi isteklerimizin olması gerek? 

 Mesleğinizde ilerleme – yükselme şansımız nelere bağlıdır? 

 İş hayatında kendi sektörünüzle ilgili karşılaştığınız en büyük sorun nedir? Hangi 

yetkinliklere sahip olmak bu sorunların çözümünde yardımcı olur? 

 Bu mesleğe başlamadan önce bilinmesi gereken kitap, program vb şeyler nelerdir? 

 Bu meslekle ilgili farklı eğitimleri almış olmanın hizmet kalitesine ve çalışanın gelirine 

etkisi nasıl? 

 Meslekte üniversitenin etkisi ne oldu? Ne kadar oldu? Kalite anlamında ve işi bulma 

anlamında 

Mesleğin İçeriği ve Çalışma Koşulları 

 Bu meslekte çalışanlar başkalarına faydalı olabilir mi? 

 Mesleğiniz özgürlüğünüzü kısıtlayıp, yaşam biçiminizi etkiliyor mu? 

 İşiniz fiilen veya düşünce olarak aile hayatına (özellikle olumsuz şekilde) yansıyor mu? 

 İşinizde hırslı ve mücadeleci olmak gerekir mi? 

 Mesleğiniz çeşitlilik sağlıyor mu, yoksa tekdüzelik mi hakim? 

 Mesleğinizi yaparken ne kadar beden ne kadar zihin aktivitesi yapılıyor? 

 Kendi işini kurma ya da freelance çalışma imkânı var mı? 

 İşiniz proje bazlı mı devamlılığı olan bir iş mi? 

 Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Çalışma saatleri düzenli mi? Hafta sonları çalışıyor 

musunuz? 



 Bölümünüze yakın bölümler neler? Karşılaştırma yapar mısınız? Benzerlikleri ve 

farklılıkları neler? 

İş İmkânları 

 Bu bölümden mezun olunca ne iş yapılıyor? 

 Mesleğinizdeki yükselme ve çalışma alanlarından bahseder misiniz? 

 Bu alanda özel sektörde çalışma hayatında sizden beklenenler neler? 

 Mezun olanlar nerelerde çalışıyor? 

 Mesleğin yurt dışı bağlantısı ne kadardır? 

 Genelde ne kadar maaşla işe başlanıyor, 30’lu ve 40’lı yaşlarda ne kadar kazanılıyor? 

Tavsiyeler 

 Bu meslek için lise döneminde neler yapılmalı? Ki iş başvurusunda artı katsın? 

 Üniversiteden yeni mezun olmuş olan veya liseden sonra sizin sektörümüzle alakalı 

bölümü okumak isteyen gençlere vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? 


