
Psikolojik Faktörler

Bireysel Kariyer Planlamada
Etkili Olan Psikolojik Faktörler

Meslek seç�m�, yıllar süren b�r gel�ş�m sürec�n�n sonunda
oluşur. Meslek seç�m� ve kar�yer gel�ş�m� sürec� b�r anda

ver�len karar olmayıp ps�koloj�k ve sosyoloj�k temell� çeş�tl�
faktörlerden etk�len�r.

Meslek seç�m�n�n sağlıklı b�r şek�lde yapılması hayatın akışını
değ�şt�recek, hayatı şek�llend�recek sonuçları doğuracak

olmasından ötürü oldukça öneml�d�r. 

Yetenek1. 2.İlgi 3.Mesleki Değer



YETENEK

Yetenek ve becer� k�m� zaman b�rb�r� yer�ne kullanılsa da farklı
kavramları �fade eder. Yetenek; fazladan çaba göstermeden en
�y�s�n� yaptığınız, doğuştan gelen b�r n�tel�kt�r. Becer� �se  eğ�t�m
ve/veya deney�m yolu �le elde maharett�r.

Herhang� b�r davranışı; b�lg� veya
becer�y� öğreneb�lmek �ç�n doğuştan

sah�p olunan g�z�l gücün;
kapas�ten�n, çevre �le etk�leş�m�

sonucu gel�şt�r�lm�ş ve yen�
öğrenmeler �ç�n hazır hale get�r�lm�ş

kısmıdır.
Kısaca, b�r k�msen�n b�r şey�

öğrenme ve yapab�lme gücüne
den�r. 

K�ş�n�n yatkınlık ve öğren�me
bağlı olarak b�r �ş� başarma ve
b�r �şlem� amaca uygun olarak

sonuçlandırma yeteneğ�,
maharet.

Beceri



Akadem�k başarıyla �l�şk�l� olan
genel zekanın temel

unsurudur.
Okuma, yazma, d�nleme,

konuşmada kel�meler� etk�l�
kullanma yeteneğ�d�r.

YETENEK ALANLARI

Ses�n r�t�m ve tınısına
ayrıca ses�n duygusal

boyutuna duyarlı olmayı
gerekt�ren becer�ler�

kapsar. 

Kinestetik-
Görsel Bedensel Zeka

Sözel-Dilsel Zeka 
Mantıksal Matematiksel

Zeka
Genel zekanın temel
unsurlarından b�r�d�r. 

Müziksel Zeka 

Bu zeka türü bedensel
etk�nl�klerde başarılı olmayı

sağlar. Görsel, bedensel,
sport�f becer�ler� ve d�kkat,

kontrol, çev�kl�k g�b�
özell�kler� kapsayan zeka

türüdür.  

Hesaplama becer�s�,
mantıksal nedensell�k �l�şk�s�
kurma, karmaşık problemler�

çözme becer�ler�n� kapsar.



Bu zeka türü, �nsanın
kend�s�n� b�lmes�n�,

anlamasını sağlar. İnsanın
kend�s�n� takd�r etmes�,

amaç bel�rlemes�, kend�n�
ayarlaması, duygusal ve

b�reysel öz yönet�m�
sağlaması g�b� hayat�
fonks�yonları vardır.

Dünyayı doğru algılamayı
gerekt�ren; c�s�mler�n uzaydak�
b�ç�mler�n� algılama, c�s�mler�

�k� veya üç boyutlu olarak
göreb�lme, geometr�k şek�ller�

farklı açılardan anlama g�b�
yet�ler� kapsar. 

YETENEK ALANLARI

Kişilerarası Zeka

Uzamsal Zeka
Doğa Zekası

B�tk�ler, hayvanlar ve
jeoloj�k doğal varlıklara
empat� duymak, onlara
duyarlı davranmak ve

onları anlamak g�b�
özell�kler doğa zekası

gel�şm�ş b�reyler�n
özell�kler�d�r 

İçsel Zeka

B�rey�n d�ğer �nsanları
anlamasını ve onlarla başarılı
�l�şk�ler kurab�lmes�n� sağlar.

B�reysel farklılıkları
göreb�lme, kend�n� ve

d�ğerler�n� mot�ve etme g�b�
özell�kler� vardır. 



YETENEK ALANLARINA GÖRE
MESLEKLER 

Sözel-Dilsel Zeka 
•Şa�r
•Gazetec�
•Öğretmen
•Ps�kolog
•Ps�koloj�k Danışman

Mantıksal Matematiksel
Zeka

•Matemat�k Öğretmen� 
•Mühend�sler 
•Mantık B�l�mc�ler 
•Felsefec�ler

Müziksel Zeka

•Bestekarlık
•P�yan�st
•G�tar�st
•Vokal�st
•Bater�st

Kinestetik-Görsel Bedensel
Zeka

•Oyuncu
•F�lm Yönetmen�
•Sporcu
•Dansçı
•Bey�n Cerrahı



YETENEK ALANLARINA GÖRE
MESLEKLER 

Uzamsal Zeka 
•İç M�mar
•Görsel Tasarımcı
•Graf�k Tasarımı 
•Har�ta Mühend�sl�ğ�
•Araba Tam�rc�s� 

Doğa Zekası

•Ç�ftç�
•Z�raatç�
•Veter�ner Hek�m
•Doğa B�l�mc�

•P�lot 
•Pol�s 
•Yazar
•Danışman
•Öğretmen

İçsel Zeka 

Kişilerarası Zeka
•Yönet�c�
•L�der
•Satış Danışmanı
•Öğretmen
•Ps�kolog
•Ps�koloj�k Danışman



İLGİ
B�rey�n b�r faal�yetten
hoşlanma ve haz alma

(doyum sağlama); faal�yet�
sev�p - sevmeme;

dereces�d�r.

İlg�ler �ş doyumunu etk�leyen
öneml� b�r faktördür, bundan dolayı
�lg�lerle uyumlu olarak kar�yer
seç�m� yapmak çok öneml�d�r.
İlg� duyulan, sev�len b�r �ş yapıldığı
takd�rde hem �şten sağlanan
doyum hem de �ş performansı
artacaktır.
Sağlıklı kar�yer seç�m� �ç�n
yeteneklere ek olarak �lg�ler�n de
bel�rlenmes� gerekmekted�r.

İlgilerin oluşumundaiçsel dinamikler kadaraile yapısı, sosyal sınıf,kültür ve çevre gibi faktörlerin de etkiliolduğu söylenebilir.

İfade Edilen İlgiler

Gözlemlenen İlgiler Envanterlerle Ölçülen İlgiler

Testlerle Ölçülen İlgiler



Çeş�tl� alet ve mak�neler�
üretmek, çalıştırmak veya

onarmaktan hoşlanmak g�b�
davranışları kapsayan �lg�

alanlarını �fade eder.

Fen b�l�mler�n�n konusu olan
doğa olaylarını �ncelemek,

matemat�k konuları �le
uğraşmak g�b� davranışlarda

kend�n� gösteren b�r �lg�
alanıdır.

İLGİ ALANLARI

İkna İlgisi

Temel Bilimler İlgisi

Sosyal Bilimler İlgisi
Sosyal olayları �ncelemek
ve nedenler�n� araştırmak

g�b� davranışları �fade
eden �lg� alanıdır.

Mekanik İlgisi

Duygu ve düşünceler�
başkalarına �letme �steğ� ve
bell� b�r amaca ulaşmak �ç�n

�nsanları etk�leme g�b�
davranışları �çeren �lg�

alanıdır.

Bu alana �lg�s� olan
k�ş�ler; tıp, veter�nerl�k,

mühend�sl�k g�b�
uygulamalı alanlarda

b�l�msel çalışmalar
yapmaktan doyum

alab�l�rler.

Sosyal b�l�mlere �lg�s�
olan k�ş�ler hukuk,
s�yaset b�l�mler�,

sosyoloj�, ps�koloj�,
�lah�yat g�b� alanlarda
ver�m alarak çalışab�l�r

Çeş�tl� mühend�sl�kler (elektr�k,
elektron�k, mak�ne...)bu alana

�lg� duyan k�ş�ler�n doyum
alarak çalışab�leceğ�

alanlardandır.
Yazarlık,

gazetec�l�k,
d�plomatlık, d�n

görevl�l�ğ�...bu �lg�
alanının

kapsamında
sayılab�lecek

mesleklerdend�r.



Ticaret İlgisi

İş Ayrıntıları İlgisi
Küçük ayrıntılara d�kkat edeb�lme ve

bu ayrıntılar üzer�nde çalışmaktan
hoşlanma olarak �fade ed�leb�l�r. 

Müziksel İlgisi
Müz�k d�nleme, müz�k

alet� çalma, parça
besteleme g�b�

davranışlarla kend�n�
gösteren �lg� alanıdır.

Edebiyat İlgisi
Akıcı konuşma ve yazma, ş��r okuma,

k�tap okumaktan zevk alma, edeb� eser
üretmeye �lg� duyma g�b� davranışlar

bu kapsamdadır.

İLGİ ALANLARI

Alım-satım �şler�yle
uğraşma, b�r malı

müşter�ye
tanıtma/satma g�b� g�b�

faal�yetler� kapsayan
�lg� alanıdır. Reklamcılık

ve pazarlama �le
yakından �lg�l�d�r.

Muhasebe, sekterl�k g�b�
meslekler bu alana �lg�

duyan k�ş�ler�n 
 çalışab�leceğ� alanlardandır.

İlg�l� olan k�ş�ler; Türkçe-
edeb�yat

alanında, basın-yayın
sektöründe uyumlu b�r şek�lde

çalışab�l�rler.

Müz�kle �lg�lenen
k�ş�ler

konservatuvarın
müz�k

bölümünde
eğ�t�m alab�lerler



Güzel Sanatlar İlgisi

Res�m, heykel g�b� plast�k sanatlar
ve el sanatları �le �lg�l� eserler�

�ncelemek / bu tür eseler ortaya
koymak g�b� davranışlarla kend�s�n�

göster�r.

Sosyal Yardım İlgisi

İLGİ ALANLARI

Zayıf, yoksul, özel
gereks�n�ml� ve hasta

�nsanlara yardım etme
veya �nsanların

sıkıntılarını
azaltmayı sağlamaya,
problemler�n� çözmeye

çalışma g�b� davranışları
�fade eder.

Sosyal h�zmetler, rehberl�k ve
ps�koloj�k danışmanlık, ps�koloj�, tıp,

çocuk gel�ş�m� … bu �lg� alanıyla
uyumlu meslekler olarak

sıralanab�l�r.

Sosyal Yardım İlgisi



MESLEK DEĞERLERİ
B�r mesleğ� b�rey �ç�n değerl�
kılan özell�klere �se meslek

değerler� den�r.

İşs�z kalmama veyagelecekte kend�n�güvendeh�ssedeb�lecekgel�re veya emekl�l�kg�b� olanaklarasah�p olma.

Meslek değerleri; bir mesleğe girme sonucunda o mesleğin getirilerinden elde edilen
doyumdur

Ekonomik Kazanç
Çok para kazanma ve yüksek
hayat standartlarında yaşama.

Toplumsal Saygınlık 
Toplumda saygın b�r yer ed�nme,

yaptıklarından ötürü onurlandırılma,
statü ve �t�bar sah�b� olma.

Sosyal Güvenlik 

Güvenlik 
İş�n  tehl�kelerden uzak, güvenl�

ortam ve 
koşullarda yapılması.

Meslekte İlerleme
B�lg� ve becer�ler� gel�şt�rerek

meslekte 
�lerleme olanakları bulma



İş�n başkalarını �kna ed�p,
onları etk�leyerek bell�

eylemlere yöneltme olanağı
tanıması

İş�n bazı tehl�keler�n�
göze alarak daha çok
kazanç sağlama veya

daha üst düzeyde
konuma ulaşma

Düzenlilik

Risk Alma

Değişiklik
İşler�n çeş�tl� olması, sıkça
değ�ş�k görev ve etk�nl�kler

yapab�lme olanağı
tanıması.

İkna

İş�n sıkça seyahat etmey�
gerekt�rmes�

MESLEK DEĞERLERİ

Rekabet
İş�n yarışarak
başkalarından üstün
olduğunu kanıtlama
olanağı tanıması.

Çalışma saatler�n�n ve 
yapılan �şler�n rut�n ve 

düzenl� olması.

Seyahat

Tanınma
Çevres�nde b�l�nen b�r k�ş� olma, adını

duyurma. 

Sorumluluk Alma
İş�n öneml� oranda sorumluluk

üstlenmey� gerekt�rmes�.



Yalnız Çalışma
Arkadaşlık

İş arkadaşlarıyla dostane
�l�şk�ler�n olduğu b�r �şte

çalışma.

Yaratıcılık
İş�n yen�l�klere açık

olması, özgün şeyler ve
düşünceler keşfetme,
tasarlama ve bunları

uygulayab�lme olanağı
bulması

Yetenekleri Kullanma
B�rey�n sah�p

olduğu yetenek ve
becer�ler� �ş�nde

kullanab�lme
olanağı bulması

MESLEK DEĞERLERİ

İş�n yalnız başına
çalışmayı gerekt�rmes� 

İş Birliği
İş�n başkalarıyla �şb�rl�ğ�

yapma ve 
sorumluluğu onlarla
paylaşma olanağı 

tanıması



Bağımsızlık
Bağımsız olab�lme, �ş�n� başkalarına

bağımlı olmadan �sted�ğ� g�b�
yapab�lme. 

Esnek Çalışma Saatleri 
Çalışma saatler�n� b�rey�n

kend�s�n�n
bel�rleyeb�lmes�,

gerekt�ğ�nde of�se
gelmeden de çalışma

�mkanının olması

İş�n �crasının �nsanlarla �l�şk�
kurmayı ve onlara yardım etmey�

gerekt�rmes�. 

Yardım

MESLEK DEĞERLERİ

Güç ve Otorite - Liderlik 
Başkalarını yönetecek ve

denetleyecek b�r konumda olma.

Estetik
İş�n �crasının güzel� bulma ya da 
yapma faal�yetler�nde bulunmayı 

gerekt�rmes�.

Özel Yaşam
İş�n k�ş�n�n özel yaşamına zaman

ayırab�lme olanağı tanıması



MESLEK DEĞERLERİ
İş Sükûneti 

Ün�forma g�y�len b�r�ş sah�b� olma.(Subaylık, hak�ml�k,doktorluk)

Sayılarla Çalışma  
İş�n �crasının sayılarla ve ver�lerle
çalışmayı gerekt�rmes�.

Üniforma Giyme

Alet ve Makine Kullanma
İş�n �crasının öneml� oranda alet

ve mak�ne kullanmayı
gerekt�rmes�

El Becerisi ile Çalışma
İş�n el ve parmak
becer�s� gerekt�rmes�. 

İş�n sak�n ve huzurlu b�r ortamda; stres
ve gerg�nl�kten uzak b�r ortamda �cra
ed�lmes�.

Değerlerle Uyuşum 
Yapılan �ş�n b�rey�n �nanç, değer ve

düşünceler�yle uyuşması.

Macera 
İş�n tehl�kel�, �lg�nç ve çetref�ll� durumlarla

karşılaşab�lme olanağı tanıması.

Fiziksel Etkinlikler  

İş�n öneml� oranda f�z�ksel etk�nl�kler
yapmayı, bedensel olarak çalışmayı

gerekt�rmes�. 


