MESLEĞİMİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

YETENEK

MESLEKİ DEĞERLER

İLGİLER

Bu pano, meslek seçiminde önemli rol oynayan yetenek, ilgi ve mesleki
değerlerin ortaokul seviyesindeki öğrencilere tanıtılması amacıyla
hazırlanmıştır. Öğrencilerin yetenek, ilgi ve mesleki değerlerine uygun doğru
meslek seçimi yapmaları hedeflenmiştir. Panonun şablonu ve hazırlanmış pano
görseli yukarıdaki gibidir.
NOT: Pano hazırlanırken numaralandırılan
konumlandırılmasına dikkat edilmelidir.
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SÖZEL-DİLSEL ZEKÂ
Yetenek Alanındaki Meslekler

Akademik başarıyla ilişkili olan
genel zekânın temel unsurudur.
Okuma, yazma, dinleme,
konuşmada kelimeleri etkili
kullanma yeteneğidir.
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Şairler
Gazetecilik
Öğretmenlik
Psikolog
Psikolojik Danışman

MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKÂ
Yetenek Alanındaki Meslekler

Genel zekânın temel unsurlarından
biridir. Hesaplama becerisi, nedensonuç ilişkisi kurma, karmaşık
problemleri çözme becerilerini
kapsar.
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Mühendislik
Mantık Bilimciler
Felsefeciler
Matematik Öğretmeni

MÜZİKSEL ZEKÂ
Yetenek Alanındaki Meslekler
 Bestekâr
 Piyanist
 Gitarist
 Vokalist
 Baterist

Sesin ritim ve tınısına ayrıca
sesin duygusal boyutuna
duyarlı olmayı gerektiren
becerileri kapsar.
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İÇSEL ZEKÂ
Yetenek Alanındaki Meslekler

Bu zekâ türü, insanın kendisini bilmesini,
anlamasını sağlar. İnsanın kendisini
takdir etmesi, amaç belirlemesi, duygusal
ve bireysel öz yönetimi sağlaması gibi
hayati fonksiyonları vardır.







Pilotluk
Polislik
Yazarlık
Danışmanlık
Öğretmenlik
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GÖRSEL-BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKÂ

Bu zekâ türü bedensel etkinliklerde
başarılı olmayı sağlar. Görsel,
bedensel, sportif becerileri ve
dikkat, kontrol, çeviklik gibi
özellikleri kapsayan zekâ türüdür.
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Yetenek Alanındaki Meslekler
 Aktörlük/ Oyunculuk
 Film Yönetmeni
 Sporcu
 Dansçı
 Beyin Cerrahi
 Elmas Kesici (Tasarımcı )

KİŞİLERARASI ZEKÂ
Yetenek Alanındaki Meslekler

Bireyin diğer insanları anlamasını ve
onlarla başarılı ilişkiler kurabilmesini
sağlar. Bireysel farklılıkları görebilme,
kendini ve diğerlerini motive etme
gibi özellikleri vardır.
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Yöneticilik / Liderlik
Öğretmenlik
Psikolog
Psikolojik Danışman
Satış Danışmanı

DOĞA ZEKÂSI
Yetenek Alanındaki Meslekler

Bitkiler, hayvanlar ve jeolojik doğal
varlıklara empati duymak, onlara
duyarlı davranmak ve onları
anlamak gibi özellikler doğa zekası
gelişmiş bireylerin özellikleridir.
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Çiftçi
Ziraatçı
Doğa Bilimci
Veteriner Hekim

UZAMSAL ZEKÂ
Yetenek Alanındaki Meslekler

Dünyayı doğru algılamayı gerektiren;
cisimlerin uzaydaki biçimlerini algılama,
cisimleri iki veya üç boyutlu olarak
görebilme, geometrik şekilleri farklı
açılardan anlama gibi yetileri kapsar.







İç Mimarlar
Görsel Tasarımcı
Grafik Tasarımı
Harita Mühendisi
Araba Tamircisi
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EKONOMİK KAZANÇ

Seçilen mesleğin, çok para
kazanmaya ve yüksek hayat
standartlarında yaşamaya
elverişli olmasıdır.
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TOPLUMSAL SAYGINLIK

Toplumda saygın bir yer
edinme, yaptıklarından ötürü
onurlandırılma, statü ve itibar
sahibi olmaktır.
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SOSYAL GÜVENCE

İşsiz kalmama veya gelecekte
kendini güvende hissedebilecek
gelire veya emeklilik gibi
olanaklara sahip olmaktır.

4
İşin, tehlikelerden uzak,
güvenli ortam ve
koşullarda yapılmasıdır.

GÜVENLİK

MESLEKTE İLERLEME
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Bilgi ve becerileri geliştirerek
meslekte ilerleme olanakları
bulmaktır.
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ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ
Çalışma saatlerini bireyin

kendisinin belirleyebilmesi,
gerektiğinde ofise gelmeden de
çalışma imkânının olmasıdır.
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ÜNİFORMA GİYME

Üniforma giyilen bir iş
sahibi olmak.(Subaylık,
hâkimlik, doktorluk)
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DEĞERLERLE UYUŞMA

Yapılan işin bireyin inanç,
değer ve düşünceleriyle
uyuşmasıdır.

TEMEL BİLİMLER İLGİSİ
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Temel bilim ilgisi Fizik, Kimya, Biyoloji gibi bilimlerin
konularını oluşturan doğal olayları incelemek,
Matematik konuları ile uğraşmak gibi davranışlarda
kendini gösteren bir ilgi alanıdır. Bu alana ilgisi yüksek
olan insanların Tıp, Veterinerlik, Mühendislik gibi
uygulamalı alanlarda da çalışmaları doyum
sağlayabilir.

SOSYAL BİLİMLER İLGİSİ
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Sosyal olayları incelemek ve nedenlerini
araştırmak gibi davranışlarda ifadesini bulan bir
ilgi alanıdır. Bu ilgisi yüksek olan kimseler
Hukuk, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih, Psikoloji,
İlahiyat gibi alanlarda çalışmaktan mutlu
olabilirler.

MEKANİK BİLİMLER İLGİSİ
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Mekanik bilimler ilgisi yüksek olan kimseler çeşitli alet
ve makineler yapmak, işletmek ve onarmak gibi
faaliyetlerden hoşlanırlar. Bu ilgiye sahip olanlar
Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Gemi İnşaatı, Uçak Mühendisliği, Tekstil
Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültesi gibi teknik
alanlarda başarılı olabilirler.

İKNA İLGİSİ
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Başkalarına düşüncelerini aktarma, belli bir amacı
gerçekleştirmek için başkalarını etkileme gibi
davranışları içeren bir ilgi alanıdır. Bu ilgi alanı ile
ilgili meslekler arasında Yazarlık, Gazetecilik,
Diplomatlık, Yöneticilik, İşletmecilik, Din Görevlisi,
Öğretmenlik, Avukatlık, Halkla İlişkiler, Sigortacılık,
sinema-TV gibi meslekler gelmektedir.

TİCARET İLGİSİ
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Alım satım işleri ile uğraşma, ticaret yolu ile
kar elde etme, bir malı müşteriye tanıtma ve
satma gibi faaliyetlerde ifadesini bulan
ticaret ilgisi Pazarlama ve Reklamcılık ile
yakından ilgilidir. Ancak ticarete ilgi duyan
insanlar hangi meslekten olursa olsunlar,
meslekleri ile ilgili bir ticarete yönelebilirler.

İŞ AYRINTILARI İLGİSİ

6

Ayrıntılarla uğraşmaktan hoşlanma, her işi günü
gününe yapma, bir yazı veya hesabı inceden inceye
kontrol etme, her şeyi düzenli tutma gibi
davranışlarda kendini gösteren bu ilgi alanı
Muhasebe, Sekreterlik, İşletme, İktisat, Maliye,
İstatistik, Mimarlık, Tasarım ve Çizim, Haritacılık,
Kütüphanecilik, Arşiv ve benzeri kendini gösterir.

EDEBİYAT İLGİSİ
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Her türlü edebi eseri incelemek, eleştirmek ve
edebi eserler yazmak gibi davranışlarda ifadesini
bulan ilgi alanıdır. Edebiyat, Diller (Filoloji),
Basın-Yayın, Gazetecilik, Yazarlık, Şairlik vb. bu
ilgi alanında yapılabilecek mesleklerdir.

GÜZEL SANATLAR İLGİSİ
Bu ilgi alanı daha çok resim, heykel ve el sanatları ile ilgili
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eserleri incelemek veya bu tür eserler ortaya koymakla
ifadesini bulur. Ressam, heykeltıraş bu ilgi alanındaki
mesleklerden bazılarıdır. Bu ilgi alanı için Güzel Sanatlar
Fakültesi en uygun eğitim programıdır.

MÜZİK İLGİSİ
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Müzik aleti çalmak, müzik dinlemek, beste yapmak
gibi davranışlarla kendisini gösterir. Müzisyen,
bestekar, vokalist, piyanist bu ilgi alanındaki
mesleklerden bazılarıdır. Konservatuarlar bu ilgi
alanı için en uygun eğitim alanıdır.

SOSYAL YARDIM İLGİSİ
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Sosyal yardım ilgisi, hasta, yoksul ve sakat
insanlara yardım etme ve onların sıkıntılarını
azaltma gibi davranışlarda ifadesini bulur. Bu
ilgi alanındaki meslekler Tıp, Psikoloji, Sosyal
Hizmetler, Hemşirelik, Psikolojik Danışmanlık,
Özel Eğitim Öğretmenliğidir.

YETENEK
Bir kimsenin bir şeyi öğrenme ve yapabilme gücüne denir.
Yeteneklerimiz, anne babamızdan genetiksel olarak
kromozomlarla bize aktarılan; doğuştan sahip olduğumuz aynı
zamanda çevresel koşulların etkisiyle ve eğitimle geliştirilebilen
özelliklerimizdir.
İnsan zekâsının tek bir boyutu yoktur. İnsan beyni, 8 temel zekâ
(yetenek) alanından oluşur.

MESLEKİ DEĞERLER
Bir mesleği bizim için değerli kılan özelliklere
‘mesleki değerler’ denir.
Meslek değerlerimizle uyumlu bir mesleği seçmek,
yaptığımız işten doyum sağlamak işin sürdürülebilirliği
açısından oldukça önemlidir.
Her mesleğe atfedilen değer bireyden bireye değişir.

İLGİ
Bireyin bir faaliyetten hoşlanma ve haz alma; faaliyeti
sevip -sevmeme; derecesidir.
Birçok faaliyet arasından belirli birkaç faaliyeti sıklıkla
tercih ediyorsak, bu aktiviteler ve faaliyetlere ilgi
duyuyoruz demektir.
İlgi alanları 10 maddede sıralanmıştır:

Meslek seçiminin sağlıklı bir şekilde
yapılması hayatımızın akışını
değiştirecek; hayatımızı şekillendirecek
sonuçları olmasından dolayı oldukça
önemlidir.
Yetenek, mesleki ilgi ve değerler ise
meslek seçim sürecinde önemli rol
oynayan unsurlardır.

Bireyin seçeceği meslek;
yetenekleri, mesleki ilgi ve
değerleri, kişilik özellikleri ile
uyuşursa kişi yapacağı işten çok
yüksek olasılıkla mutluluk duyar,
doyum sağlar. Böylelikle birey,
kendisi için en doğru mesleği seçmiş
olur.

