
 

 

 

En beğenmediğin
özelliklerin neler?

En beğendiğin özelliklerin
neler?
01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

Bu özellikler sana ne katıyor?

AD SOYAD:

Kendini en mutlu hissettiğin
anlar?

O anlarda seni mutlu eden asıl
etken ne? Nesi mutlu ediyor?

Kendini en mutsuz hissettiğin
anlar?

Sana huzur veren şeyler
neler?

Sana enerji veren şeyler
neler?

Neden başka şeyler değil de
bunlara değer veriyorsun?

Enerjini emen şeyler neler?

01. 

02. 

03. 

Bunların nesi sana huzur
veriyor?

Huzurunu kaçıran şeyler
neler?

01. 

02. 

03. 

Bize kısaca kendinden bahseder misin? Sen kimsin? Hayatında bugüne kadar
yaptığın her şeyi listele lütfen.
Ne kadar süre ile ve ne zaman
yaptığınla birlikte.

01. 

02. 

03. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

01. 

02. 

03. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

Kendini güçlü hissettiğin, güçlü
hissetmeni sağlayan konular neler?

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

Neden bu konular sana kendini
güçlü hissettiriyor?

Güçsüz hissettiğin, güçsüz hissetmene
neden olan konular neler?

01. 

02. 

03. 

Bu hayatta en değer verdiklerin
neler? Seni tarif eden 5 kelime

01. 

02. 

03. 

04. 

Seni heyecanlandıran şeyler neler?

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

Nesi heyecanlandırıyor seni?

05. 

Neden bunlara değer veriyorsun?

05.

01.

KENDİNİ TANIMA
Bu soruları cevaplamak zor. Ancak kendini tanımadan meslek ve bölüm seçmen doğru değil. Soruları
cevaplarken sadece kendine odaklan, meslekleri düşünme. Bırak, özelliklerine göre hangi meslekte mutlu
olabileceğini düşünerek sana meslek ve bölüm önerisini bir uzman yapsın. Ya da araştırıp bu özelliklere uygun
olup olmadığını kendin bul hedeflediğin mesleklerin.

02.

03.

05.

04.



İnsanlarla olan çalışma ortamın nasıl olsun istersin? Hangisini en iyi yaparsın?İnsanlarla ne kadar iletişim halinde
olan bir iş istersin? (İş yaparken
yanında ekip arkadaşlarının olması
değil, karşında insanların olması)

Nasıl bir çalışma ortamında
çalışmak istersin?

01. 

%80 İnsanlarla, %20 Yalnız

%20 İnsanlarla, %80 Yalnız

%50 İnsanlarla, %50 Yalnız

Yaptığın işin sonucunda ne çıksın
istersin?

Bir şey üretmiş olayım

Var olan bir şeyi geliştireyim

İnsanları mutlu etmiş olayım

Bilimsel çalışmalar olsun

İkna ve pazarlık ederek,
duygu ve düşüncelerimi
aktararak, anlatarak, bilgi
vererek, karşılıklı konuşarak,
topluluk karşısında konuşarak

Dinleyerek, analiz ederek,
anlamaya çalışarak

İnsanlara yardım ederek,
Özel durumu olan insanlara
yardım ederek,
Sorunlarını çözerek

İnceleyerek
Dokunarak

Yöneterek, Koordine ederek

Yalnız çalışırken nasıl bir çalışma şeklini istersin? Hangisini en iyi yaparsın?

Rakamlarla, hesaplarla,
rakamları analiz ederek ve 
ilişkilendirerek,
Bilgisayarda rakamlarla

Bilgisayarda çizim yaparak,
Elle çizim yaparak
Fotoğraf, video çekerek
Renklerle ve şekillerle
Tasarım yaparak

Okuyup araştırarak, 
Analiz ederek ve ilişkilendirerek
Araştırarak, İnceleyerek

Net ve kesin verilerle

El becerisi
Küçük aletlerle

Büyük makinelerle

İnsan bedeni

Hayvan bedeni

Ahşap

Tekstil

Şekiller

Maddeler

Yazarak

Düşünüp fikir üreterek

Birden çok seçeneği işaretleyebilirsin

Hangi derslerle aran iyi, hangileriyle aran kötü

Bu bölümde her bir derse 1 ile 10 arasında puan ver lütfen

Matematik

Geometri

Fizik

Kimya

Biyoloji

Edebiyat

Türkçe

Tarih

Coğrafya

Felsefe

Resim

Spor

Düzenli

Saat fark etmez

Kendi işim olsun

Freelance hizmet vereyim

MüzikDil

Düzensiz

Profesyonel hayatta
maaşlı çalışayım

Devlette çalışayım

Bu konuların hangi kısmında daha başarılısın?
Alt detayına inersen, asıl başarı nerede?

Başarılı olduğun konular, en iyi yaptığın -
diğer insanlardan daha iyi yaptığın işler
neler?

En keyifle yaptığın işler neler? Neleri yapmayı çok
seviyorsun? 14 - 15 saat hiç durmadan ne yapsan
sıkılmazsın? Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın
işler neler?

Bu işlerin nesinden keyif alıyorsun?

En keyfini kaçıran ve mecburen yaptığın İşler neler?
Neleri yapmayı sevmiyorsun? Kısa sürede yapmaktan
sıkıldığın işler neler?

En beceremediğin işler neler?

03. 

02. 

01. 

Laboratuar vb.

Ofis ortamı

Büyük bir bina (okul, tesis vb.)

Büyük bir bina (Fabrika, üretim tesisi
vb.)
Açık hava, arazi

İnsan olan her yer

Bilgisayar olan her

AD SOYAD:

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

03. 

02. 

01. 

10 Milyon liran olsa, çalışmak
zorunda olmasan, hayatını ne
yaparak geçirmek istersin?
Neden?

Hiç para kazanmadan, sadece temel
ihtiyaçlarını karşılayarak ne iş yapsan
mutlu olursun?

Çalışma saatlerin nasıl olsun istersin?

Ekip içinde, ekibin bir
parçası olarak

Yazarak, yazışarak, yazılı 
 iletişim kurarak

Lütfen cevapları olmak istediğin kişiye göre değil, sahip olduğun özelliklere ve yeteneklerine göre vermeye
çalış. Elbette isteklerini de göz ardı etme, ancak istediğin ancak yapamadığın konular yerine hem istediğin
hem yapabildiğin konularda daha başarılı olacağını unutma. KENDİNİ TANIMA, HEDEF BELİRLEME

Seçeceğin mesleği nasıl yapmak
istersin?



AD SOYAD:

Özellikle istediğin meslek ve bölüm ne?
5 tane yazabilirsin.

Hedeflediğin bölümler için bugüne
kadar ne yaptın?

Gelecek hedeflerin neler? Ne gibi
projeler / işler yapmayı
düşünüyorsun?

Neden bu proje ve işleri yapmak
istiyorsun? Bu proje ve işlerle neye
ulaşmak istiyorsun?

Bu hedefe seni başka işler / projeler
ulaştıramaz mı?

En çok benzemek istediğin kişiler
kimler?

01. 
02. 

03. 

Neden bu kişilere benzemek istiyorsun?

01.

02. 

03. 

01.

01. 

02. 

03. 

04. 

Neden bu özelliklere sahip olmayı
hedefliyorsun?

20 yıl sonraya baktığında, o gün sahip
olmak istediğin özelliklerin neler?

Bu engelleri kaldırmak için ne yapman
gerekiyor?

Hayallerinin önünde duran engeller
neler?

Türkiye 1.si olsan ne seçerdin? Her
üniversite ve bölüme girebiliyor olsan
ne seçerdin?

10-15 yıl sonrasını hayal et, kendini
nerede ne yaparken görüyorsun?

30-35 yaşında bir günün ne iş
yaparak geçiyor? 
Nasıl bir ortamda, kimlerle, ne iş
yaparak?

45-50 yaşında bir günün ne iş
yaparak geçiyor? 
Nasıl bir ortamda, kimlerle, ne iş
yaparak?

20-25 yıl sonrasını hayal et, kendini
nerede ne yaparken görüyorsun?

05.

Cenazeni hayal et. Senin için neler
söylenmesini, nasıl anılmayı, nasıl bir
hayat yaşamış olmayı isterdin?

Lütfen sorulara cevap verirken herhangi bir mesleği düşünmeden, yapmak istediğin - yapabildiğin "işler" ve
"faaliyetleri" düşünerek cevapla. Ayrıca lütfen yalnızca iş dışı - hafta sonu yapacaklarını düşünerek değil, çalışırken
yapacaklarını da düşünerek soruları cevapla.

HEDEF BELİRLEME

Hangi özelliklerini almak isterdin?

10 yıl sonra hayatında olmasını
istediklerini listeler misin lütfen.
Her biri için nedenlerini düşün.

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

Bu bölümleri isteme sebebin ne? Bu
bölümleri seçmek seni neye ulaştıracak?

01. 

02. 

03. 

04. 

05.


