Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

MESLEK ALANLARINA YÖNELİMİ BELİRLEME ENVANTERİ

(MAYBE)
MESLEKİ EĞİLİME GÖRE YÖNLENDİRME VE KARİYER
REHBERLİĞİ PROJESİ

MESLEK ALANLARINA YÖNELİMİ BELİRLEME ENVANTERİ
YÖNERGESİ
Bu envanter meslek, alan ve dal seçimi konusunda
tercihlerinizi ve eğiliminizi belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Vereceğiniz cevaplar doğru yönlendirilebilmeniz için önemlidir. Bu
yüzden, cevaplarınızı samimi ve içinizden geldiği gibi veriniz.
Ölçekteki ifadeleri okuduktan sonra cevap kâğıdında size uygun
gelen seçeneği işaretleyiniz.

Örnek:
1. Güler yüzlü ve sempatik bir kişiliğe sahibim.
Evet

O

Hayır O

1

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Değerlendirme Ölçütleri
Elektronik aletlere merak duyarım.
Binaların nasıl yapıldığını merak ederim.
Yaratıcı, farklı fotoğraflar çekmeyi severim.
Düşündüklerimi düzgün bir şekilde yazıyla ifade edebilirim.
Radyo, televizyon ve bilgisayarların çalışma sistemini merak
ederim.
Çalışırken içinde şekil ve resimlerin çok olduğu materyalleri
tercih ederim.
Farklı kültürlere ait yemekleri tatmaktan hoşlanırım.
Bilgisayarda farklı çizim ve tasarımlar yapmayı severim.
Renklerin uyumuna dikkat ederim.
Mekanik eşyaların nasıl çalıştığını merak ederim.
Ellerimi hızlı bir şekilde kullanabilirim.
Evdeki küçük tamir ve bakım işlerini severek yaparım.
Gerektiğinde gürültülü ortamlarda da çalışabilirim.
Çocuklarla iletişimim her zaman iyidir.
İlk defa gördüğüm yeni teknolojik cihazı kolaylıkla kullanabilirim.
İncelik ve hassasiyet gerektiren işleri (saat, cep telefonu tamiri
gibi) yapabilirim.
Düzgün ve hızlı not tutabilirim.
Mobilya tanıtım fuarlarını gezmekten hoşlanırım.
Metal ürünlerin nasıl yapıldığını merak ederim.
Kas gücü gerektiren işleri rahatlıkla yapabilirim.
Bir ustayı çalışırken seyretmek hoşuma gider.
Arabaların çalışma sistemlerini merak ederim.
Evdeki musluk bozulduğunda tamir edebilirim.
Afiş, broşür, davetiye gibi ürünlerin tasarımları ilgimi çeker.
Bir ürünü kurulum kılavuzuna bakarak monte edebilirim.
Giydiklerimin uyumlu olmasına dikkat ederim.
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No
Değerlendirme Ölçütleri
27 Çevre koruma faaliyetlerinin gerekli olduğunu düşünüyorum.
28 Çamurdan ya da oyun hamurundan değişik şekiller veya eşyalar
yapmak hoşuma gider.
29 Binaların mimari yapıları ilgimi çeker.
30 Yeni araba modellerini takip ederim.
31 Mutfak işlerinde tertip, düzen ve temizliğe önem veririm.
32 Günlük hayatı kolaylaştıracak eşyaları tasarlamak hoşuma gider.
33 El becerisi gerektiren işleri özenle yaparım.
34 Elektronik cihazları söker takarım.
35 Eşyalarda ahşap motifli, ahşaptan yapılmış ürünleri tercih
ederim.
36 İsimleri aklımda rahatlıkla tutabilirim.
37 Farklı yazı stillerini araştırmak ve bunlarla yazı yazmak bana
eğlenceli gelir.
38 Çizim yapmak ve grafik hazırlamak hoşuma gider.
39 Sanatın toplumun gelişmesi için önemli olduğuna inanıyorum.
40 Müzik aletlerinin yapımı ilgimi çeker.
41 Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışmak hoşuma gider.
42 Yaşlı insanların kişisel bakımlarını yapabilirim.
43 Kendi kendime değişik elbise modelleri çizmeye çalışırım.
44 Kültürel değerlerle ilgili sanat eserleri ilgimi çeker.
45 Çizgi, biçim, doku, renk gibi unsurları, resim teknikleri ile
uygulamaya istekliyimdir.
46 Kumaşlarla uğraşmak hoşuma gider.
47 Basit matematiksel işlemleri zihinden kolayca yaparım.
48 Pasta ve/veya yemek yapmak hoşuma gider.
49 Kumaş mağazaları dikkatimi çeker ve buralara gitmekten
hoşlanırım.
50 Hesap işlerinde çok dikkatliyimdir.
51 Şarkıların ritim ve seslerini kolayca hatırlayabilirim.
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No
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Değerlendirme Ölçütleri
Sayılarla uğraşmaktan hoşlanırım.
Ekonomik gelişmeleri takip ederim.
Arkadaşlar arasındaki bir tartışmayı yatıştırmayı başarabilirim.
Markette alışveriş yaparken fiyat karşılaştırması yaparım.
Gerektiğinde insanları kolayca ikna edebilirim.
Alışveriş merkezlerinde ilk gittiğim yer teknoloji mağazalarıdır.
Çocuklara karşı sabırlıyımdır.
Yapacağım işleri geleceği düşünerek yaparım.
Demir, çelik gibi metal malzemelerden bir şeyler yapmak hoşuma
gider.
Bilgisayarda yazı yazmak hoşuma gider.
Ders kitaplarım ve defterlerim tertipli, düzenlidir.
Moda dergileri ve moda programları ilgimi çeker.
Farklı lezzetler oluşturmak hoşuma gider.
Güvenilir birisiyim, iyi sır saklarım.
Temiz, düzenli ve zevkli bir giyim tarzım vardır.
Bilimsel faaliyetlere, projelere, yarışmalara katılmak hoşuma
gider.
Herhangi olumsuz durumla karşılaştığımda soğukkanlı
davranabilirim.
Kan görmek beni etkilemez.
Aldığım ürünün etiket özelliklerine dikkat ederim.
Yeni girdiğim bir ortama kolaylıkla uyum sağlayabilirim.
Ne istediğini ve ne yaptığını bilen birisiyimdir.
Gıda üretimiyle ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederim.
Parçalara ayrılmış bir bütünü yeniden birleştirmeyi kolayca
yapabilirim.
Dantel ve yün örmek, dikiş dikmek gibi el becerisi gerektiren
işleri severim.
Televizyondaki yemek programlarını izlemeyi severim.
4

No
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
99
97
98
99

Değerlendirme Ölçütleri
Giysilerimin ütülü olmasına özen gösteririm.
Televizyondaki yemek programlarını izlemeyi severim.
Giysilerimin ütülü olmasına özen gösteririm.
Sanatsal faaliyetlere katılmak hoşuma gider.
Pastanelerdeki pastalar ve pasta süslemeleri ilgimi çeker.
Güler yüzlü ve sempatik bir kişiliğe sahibim.
Çanta yapımı, takı tasarımı, elbise süsleme gibi konulara ilgim
vardır.
Çocukları görünce sarılmak, öpmek, sevmek isterim.
Bir bisküvi, çikolata gibi gıdaların yapım aşamalarını merak
ederim
Bilgisayarın farklı programlarını öğrenmek için araştırma
yaparım.
Deney yapmak gibi keşfedici faaliyetleri severim.
Bir işin sonuçlanmasını kararlılıkla beklerim.
Farklı kimyasal kokuların olduğu ortamlarda çalışmaktan
rahatsızlık duymam.
Sayıları, tarihleri aklımda kolayca tutabilirim.
Alışveriş merkezlerine gittiğimde önce tekstil ürünleri satan
mağazaları gezmeye çalışırım.
Tozlu ortamlarda çalışmak beni rahatsız etmez.
Söküklerimi dikebilirim.
Modayı yakından takip ederim.
Ütü yapmayı severim.
Huzurevlerinde veya rehabilitasyon merkezlerinde gönüllü
çalışmak isterim.
Kıyafetlerime değişik malzemelerle süsleme yapmaktan
hoşlanırım.
Gıda maddesi alırken son kullanma tarihine dikkat ederim.
Cetvel kullanarak ölçülü çizimler yapabilirim.
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No
100
101
102
103
104

Değerlendirme Ölçütleri
Mağazalarda kozmetik reyonlarını gezmeyi severim.
Yaptığım yemek veya pastaları misafirlere sunmaktan zevk alırım.
El işine yönelik hazırlanmış dergileri okumayı severim.
Bir kere gittiğim bir adresi bir dahaki sefere kolayca bulabilirim.
Kumaş, yün, dantel gibi malzemelerle değişik çalışmalar
yapmaktan hoşlanırım.

105
106
107
108
109
110
111

Yöresel el sanatları ilgimi çeker.
Etnografya ( kültür) müzelerini gezmeyi severim.
Çeşitli malzemelerden oyuncaklar yapmaktan hoşlanırım.
Televizyonda sağlıkla ilgili programları takip etmeye çalışırım.
Halı ve kilim motiflerinin desenlerini çizebilirim.
Seyahat etmekten hoşlanırım.
Çocuklarla değişik oyunlar oynamayı, şarkılar söylemeyi ve onlara
hikâyeler anlatmayı severim.
Yaşlı insanlarla sohbet etmekten hoşlanırım.
Yaşadığım ortamın temiz ve düzenli olmasını önemserim.
Ailemden biri hastalandığında onun ilaçlarını düzenli bir şekilde
almasına yardımcı olabilirim.
Başkalarının saçına şekil vermeyi severim.
Çocuk filmlerini izlemeyi severim.
Konuşmam düzgün ve akıcıdır.
Bir evin dekorasyonu ya da bulunduğum ortamların tertip
düzeniyle ilgilenmek hoşuma gider.
Çevremdeki insanlara yardımcı olmak beni mutlu eder.
Oyuncak mağazalarını/reyonlarını dolaşmaktan hoşlanırım.
İnsanların duruşundan, yüz ifadelerinden ne hissettiğini
anlayabilirim.
Laboratuvar ortamlarında uzun süre çalışmaktan rahatsızlık
duymam.
El sanatlarıyla ilgili mağaza, fuar, kermes gibi yerlere gitmekten
hoşlanırım.

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
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No
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Değerlendirme Ölçütleri
Kritik durumlarda en uygun kararı verebilirim.
Sınıf arkadaşlarımla kolayca iş birliği yapabilirim.
Genelde dinleyici olmayı tercih ederim.
Yaşlı insanlara hoşgörülü ve sabırlı davranabilirim.
Lokantalarda, otellerde gördüğüm yemek masasının tertip ve
düzenleri dikkatimi çeker.
Çoğu zaman yaptığım işi en kısa zamanda bitirmeye çalışırım.
Bilgisayarı eğlence dışı amaçlar için de kullanırım.
Çocukların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek hoşuma gider.
Gerektiğinde risk almaktan kaçınmam.
Yaralı bir kişiye yardım etmek gerektiğinde soğukkanlı
davranabilirim.
Düzenli olarak spor yaparım.

135
136
137
138
139
140
141

Değişik kozmetik ürünler dikkatimi çeker.
Makine tamir işlerini izlemek hoşuma gider.
Masraflarımın düzenli kaydını tutarım.
İnternette el işine yönelik hobi sitelerinde dolaşmayı severim.
Gördüğüm bir saç modelini kendim uygulayabilirim.
Şarkı sözlerini kolayca ezberleyebilirim.
Fıkralar ve hikâyeler anlatarak insanları eğlendirmekten
hoşlanırım.
142 Dosyalama, kayıt tutma, arşivleme gibi işleri yapmaktan
sıkılmam.
143 Hukuk ile ilgili kavramları öğrenmekten keyif alırım.
144 Hızlı klavye kullanabilmek gibi becerileri edinmek isterim.
145 Ev işlerinde tertipli ve düzenliyimdir.
146 Güler yüzlü ve sempatik bir yapım vardır.
147 Geri dönüşümün gerekli olduğuna inanıyorum.
148 Engelli bireylere yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.
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No
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Değerlendirme Ölçütleri
Sokak çocuklarının hikâyelerini merak ederim.
Yaşanan olumsuzluklarda insanları teselli edebilirim.
Yaşlı bireylerin anılarını dinlemeyi severim.
Başkalarına kitap, gazete, masal vb. okumayı severim.
İnsanlara ve olaylara genelde önyargısız, tarafsız bakarım.
İnsanlar ile kolay empati kurabilirim.
Başkasına da olsa yapılan haksızlıklara karşı müdahale ederim.
Ayakkabının nasıl yapıldığını merak ederim.
Farklı malzemelerden yapılmış çanta ve kemerler hoşuma gider.
Değişik ayakkabı modelleri tasarlayabilirim.
Bilgisayarda resim, video düzenleme programlarını
kullanabilirim.
Bilgisayar oyunlarının nasıl programlandığını merak ederim.
Led ışık, kayan yazı levhalarının nasıl yapıldığını merak ederim.
Yabancı dille ilgili kelimeleri kolaylıkla aklımda tutarım.
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurarım.
Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederim.
Tıbbi alet ve cihazlar dikkatimi çeker.
İnsan vücudunun yapısını ve çalışmasını merak ederim.
Çocuklarla vakit geçirmeyi severim.
Sakin ve sabırlıyımdır.
Gemi yaşamını merak ederim.
Gemiyle yolculuk etmek ilgimi çeker.
Denizci üniformasını giymek isterim.
Sevdiklerimden, ailemden uzun süre ayrı kalabilirim.
Olayların gidişatına bakarak sonucu tahmin ederim.
Denizin ruh halimi rahatlattığını düşünürüm.
Küçüklükten beri hep denizci olmak istemişimdir.
Gemi kullanmayı merak ederim.
Hikaye, öykü veya senaryo yazmayı severim.
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No
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Değerlendirme Ölçütleri
İnce ayrıntıları algılayabilirim.
Başkaları ile iş birliği içinde çalışabilirim.
Sorumluluk sahibiyimdir.
Fen bilimleri, matematik, bilgisayar ve yabancı dil bilgisi
konularında başarılıyım.
Hızlı ve pratik birşekilde hareket edebilirim.
Elektronik cihazları söküp takmaya meraklıyımdır.
Soyut düşünebilme yeteneğine sahibim.
Makinaların çalışma şekillerini merak ediyorum.
Bilgisayar paket programlarını inceleyerek sistemini çözmeye
çalışırım.
Duygu ve düşüncelerimi yazıyla ifade edebilirim.
Gözlemlediğim olayları rahatlıkla ifade edebilirim.
Anlık olayları fotoğraflamayı severim.
Uzun süre çalışmayı başarabilirim.
Dünyada ve ülkemde meydana gelen değişmeleri takip ederim.
Kamera ve fotoğraf makinesi gibi cihazları kullanmaktan zevk
alırım.
Dergi ve gazetelerin sayfa düzenlerine dikkat ederim.
Deniz araçları dikkatimi çeker.
Gemilerin nasıl yapıldığını merak ederim.
Gemi yapımında çalışmak isterim.
Gemi yapımı ile ilgili belgesel, video izler, gemi resimleri
incelerim.
Bir gemi gördüğümde dikkatli bir şekilde incelerim
Gemi çizimleri, model gemi tasarımı yaparım.
Gemi maketi yaparım.
Geometri sorularını çözmeyi severim.
Herhangi bir alanın kuş bakışı resmini çizmeyi severim.
Her türlü doğa şartlarında çalışabilirim.
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No
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Değerlendirme Ölçütleri
Haritaların hazırlanmasını merak ederim.
Yeryüzü şekilleri ilgimi çeker.
GPS, navigasyon gibi yer ve konum belirten cihazlar ilgimi çeker.
Uydu fotoğrafları ilgimi çeker.
İçerisinde bulunduğum ortamı yeniden düzenlemek veya
tasarlamak hoşuma gider.
Ev maketi yapmak hoşuma gider.
Ev inşaatlarını veya televizyondaki ilgili programları takip etmek
hoşuma gider.
Dikkat çekici, sıra dışı; evler, binalar tasarlamayı severim.
Tarihi yapıların restorasyon (yenileme) işlerinde çalışmak isterim.
Yükseklik korkum yoktur.
Çok sıcak ortamda çalışmak beni rahatsız etmez.
Uzun süre çalışmayı başarabilirim.
Kapalı alan korkum yoktur.
İnsanlara hizmet etmekten hoşlanırım.
Erken kalkma alışkanlığım var.
Günlük hayatta yaşadığım sıkıntıları çevreme yansıtmam.
Öğrendiğim yabancı kelimeleri kolayca aklımda tutarım.
Sorunları çözmede hızlı ve doğru karar verebilirim.
Uyandığımda yatağımı düzeltip kahvaltıyı öyle yaparım.
Eski eşya ve oyuncaklarımı satardım.
Arkadaş çevremde yönlendirici etkim vardır.
Ev temizliğinde aileme yardımcı olurum.
Geniş ve ferah ortamlarda bulunmayı severim.
Kimyasal maddelere karşı allerjim yoktur.
Dış görünümüme dikkat ederim.
Renkler arasındaki ton farklarını ayırt edebilirim.
Takıların yapılış şeklini merak ederim.
Değerli metallerin işlenmesi dikkatimi çeker.
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No
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Değerlendirme Ölçütleri
Kuyumculuk mesleğini severek yapabilirim.
Takı fuarlarını takip ederim.
Elde veya bilgisayarda altın, gümüş gibi takıların tasarılarını
yapmaktan hoşlanırım.
Mikroskopla çalışma yapmayı isterim.
Labarotuvar ortamında beyaz önlükle çalışmayı isterim.
Toprağın ve suyun kimyasal yapısını merak ederim.
Aşıların canlıları nasıl koruduğunu merak ederim.
Canlıların anatomik yapısı ve işleyişi ilgimi çeker.
Hayvanların dışkılarından ve salgılarından rahatsız olmam.
Doğadaki nesnelerine bakarak benzerliklerini yapmaya çalışırım.
Maddelerin nasıl eritildiğini merak ederim.
Sıcaklığa dayanıklıyımdır.
Toprak, kum, kar vb. alanlarda gezmeyi, üzerinde izler
oluşturmayı severim.
Bankada çalışmak isterim.
Harçlığımı planlı harcarım.
Kapalı ortamlarda (büro, ofis vb.) çalışmaktan hoşlanırım.
Şirket unvanlarını ilgimi çeker.
Döviz kurlarındaki değişmeleri merak ederim.
Uzun süre ayakta durabilirim.
Hazır cevap ve pratik zekaya sahibimdir.
Lokomotiflerin nasıl çalıştığını merak ederim.
Trenlerin nasıl çalıştığını merak ederim.
Hızlı trenlerin çalışma sistemleri ilgimi çeker.
Demir yolu trafiğinin nasıl işlediğini merak ederim.
Bayılan bir insan gördüğümde yardım etmeye çalışırım.
Gerektiğinde çok hızlı hareket edebilirim.
Kusmuk, idrar, gaita gibi insan atıklarından tiksinmem.
Söz verdiğim saatte ve yerde mutlaka zamanında bulunurum.
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No
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

Değerlendirme Ölçütleri
Hastane ortamında uzun süre kalabilirim.
Sağlık haber ve programlarını takip ederim.
Farklı malzemeleri bir araya getirerek yeni bir şey yapmak
hoşuma gider.
Tehlike arz eden işlerle uğraşmak hoşuma gider.
Camın nasıl yapıldığını merak ederim.
Tasarladığım ürünlerin maketini/modelini yapabilirim.
Farklı alanlarda yapılmış olan tasarımlar ilgimi çeker.
Hava araçları ile ilgili maket/model yapmayı severim.
Havacılık ile ilgili yayınları takip ederim.
Uçak bakımı ve onarımı işinde çalışmak isterim.
Ticarete merak duyarım.
Taşıma ve ulaştırma hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünü öğrenmek
isterim.
Kargo şirketlerinin nasıl çalıştığını merak ederim.
Film izlerken sahnelerin nasıl çekildiğini merak ederim.
Kamera arkasında neler olduğunu merak ederim.
Duygu ve düşüncelerimi görselleştirmek isterim.
El ve parmaklarımı ustalıkla kullanabilirim.
Çevremdeki insanlar eğlenceli bir insan olduğumu düşünür.
İnsanları eğlendirmeyi severim.
Mutlu insanlar, mutlu yüzler görmeyi severim.
Arkadaş arasında zaman geçirmek için çeşitli oyunlara katılırım.
Tiyatrolarda rol alırım.
Rol kabiliyetim yüksektir.
Robotların yapımını merak ediyorum.
Isı, ses, ışık, mesafe, basınç gibi sensörlerin nasıl çalıştığını merak
ederim.
Fabrikalardaki otomasyon (seri üretim) sistemlerinin çalışma
mantığını merak ederim.
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No
Değerlendirme Ölçütleri
286 Uzaktan kumanda cihazlarının nasıl çalıştığını, nasıl algıladığını
merak ederim.
287 Robot fuarları ve yarışmalarına karşı ilgi duyarım.
288 Robotların yapımını merak ediyorum.
289 Isı, ses, ışık, mesafe, basınç gibi sensörlerin nasıl çalıştığını merak
ederim.
290 Fabrikalardaki otomasyon (seri üretim) sistemlerinin çalışma
mantığını merak ederim.
291 Uzaktan kumanda cihazlarının nasıl çalıştığını, nasıl algıladığını
merak ederim.
292 Ağır çalışma koşullarına uyum sağlayabilirim
293 Binalardaki ısıtma soğutma ve su tesisatları sistemlerini merak
ederim.
294 Müzik aletlerini sesinden tanıyabilirim.
295 Mevsim değişikliklerinin toprak ve bitkiler üzerindeki etkileri
ilgimi çeker.
296 Bitki türleriyle ilgili yayınlar ilgimi çeker.
297 Meyve sebze yetiştirmek hoşuma gider.
298 Park, cadde ve bahçelerdeki çiçek süslemeleri hoşuma gider.
299 Televizyondaki tarım ile ilgili programları takip ederim.
300 İleri teknoloji tarım makineleri ilgimi çeker.
301 Farklı nesneleri kullanarak melodiler oluşturabilirim.
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