
 

KONFOR ALANINIZDAN ÇIKMAK İÇİN 7 İPUCU 

Kariyeriniz boyunca konfor alanınızdan çıkmanız ve bazı riskler almanız gereken durumlarla 

karşılaşabilirsiniz. 

Konfor bölgesi, kendinizi rahat ve/veya güvende hissettiğiniz düşük stresli bir durum veya yerdir. 

Konfor alanınızda kalmak çekicidir çünkü riskten kaçınır. Kendinizi tanıdık olmayanlara açmak genellikle 

daha zordur, ancak potansiyel yeni deneyimlere, becerilerin gelişmesine ve hem profesyonel hem de 

kişisel gelişim için fırsatlara izin verir. 

Konfor Alanınızdan Çıkmak Neden Önemli? 

Konfor bölgenizde kalmak tutarlılık sağlayabilir, ancak bunun dışına çıkmak iş performansınızı 

iyileştirmeye yardımcı olabilir. 

İş’te konfor alanınızdan çıkmanın neden iyi olabileceği ise, 

Üretkenliğinizi artırır: Yeni bir mücadeleye girmeye veya tanıdık bir şeye farklı bir yaklaşım denemeye 

karar verdiğinizde, üretkenliği artırmak için koşullar yaratabilirsiniz. Sınırlarınızı zorlayarak gerçek 

potansiyelinizi daha iyi anlayabilir ve daha fazla sorumluluk üstlenme ve daha iyi sonuçlar verme 

konusunda kendinize güvenebilirsiniz. 

Değişime uyum sağlama yeteneğinizi geliştirir: Tanıdık olmayanlarla baş etmede daha ustalaştıkça, 

yeni bir meydan okuma ortaya çıktığında sakin ve odaklanmış kalabilirsiniz. Bu, karar verme 

yeteneğinizi geliştirebilir ve sizi hatalara daha az eğilimli hale getirebilir. 

Büyümeyi destekler: Sonuç ne olursa olsun, konfor alanınızdan çıktığınızda deneyiminizi, bilginizi ve 

becerilerinizi genişletebilirsiniz. Bu, profesyonel ve kişisel gelişime yol açabilir. 

KONFOR ALANINDAN NASIL ÇIKILIR 

İlk başta konfor alanınızdan çıkmaktan korkabilirsiniz, ancak birkaç adım tanıdık olmayanlara 

hazırlanmanıza yardımcı olabilir: 

1. MEYDAN OKUMA HAKKINDA DAHA FAZLASINI KEŞFEDİN 

İlk olarak, konfor alanınızdan çıkmak ne anlama geliyor? Yeni bir zorluk veya durum hakkında ne kadar 

çok şey bilirseniz, o kadar az korkutucu olur. Neye bulaştığınızı öğrenerek bilinmeyen korkunuzu 

yenebilirsiniz. Öğreticileri ve makaleleri çevrimiçi olarak gözden geçirmek, konuyla ilgili kitaplar 

okumak ve konu uzmanlarıyla konuşmak, herhangi bir belirsizliği azaltmaya yardımcı olabilir. Yeterli 

bilgiyi topladıktan sonra, görevi yerine getirmeye hazırlanırken daha net beklentilere ve daha iyi bilgiye 

sahip olacaksınız. 



2. BİR PLAN TASARLAYIN 

Ardından, sınırlarınızı genişletmek için bir eylem planı oluşturmak isteyeceksiniz. Bu yeni zorlukla 

karşılaşacağınız başlıca engelleri ve bunların üstesinden gelmek için ne yapacağınızı belirleyerek 

başlayın. Ardından, en kolay görevden başlayarak konfor alanınızdan çıkmak için atacağınız her adımı 

yazın. İlerlemenizi izlemek için kıyaslamalar veya mini hedefler de oluşturabilirsiniz. 

3. KÜÇÜK ADIMLAR ATIN 

Konfor alanınızın dışında küçük adımlar atmak, yeni bir duruma yavaş yavaş alışmanızı ve hedefinize 

ulaşmak için gereken güveni kazanmanızı sağlar. Ana hedefinizi daha küçük, daha kolay yönetilebilir 

görevlere bölün, böylece çok bunaltıcı görünmeyecektir. 

4. SORUMLULUK ORTAKLARI BULUN 

Konfor alanınızdan çıkma niyetinizi beyan etmek, planınıza bağlı kalmanız için ihtiyacınız olan desteği 

almanıza yardımcı olabilir. Aile üyelerinize ve arkadaşlarınıza hedefinizden bahsedin. İşle ilgili ve 

uygunsa, yöneticinize veya profesyonel bir danışmana söyleyin. Bu, sizi başkalarına karşı sorumlu 

tutacak ve buna bağlı kalma olasılığınız daha yüksek olacaktır. 

5. POZİTİF KALIN 

Konfor alanınızdan ayrılmaya çalışırken, hedefinize ulaşmanızı engelleyebilecek olumsuz duyguları 

görmezden gelmeniz veya daha da iyisi üstesinden gelmeniz gerekir. Kendinizi olumsuz durumlarla 

yüzleşmeye hazırlamanız gerekirken, olumlu kalmaya çalışın ve olumsuz sonuçlarla başa 

çıkabileceğinize kendinizi ikna edin. Olumsuz durumları, konfor alanınızdan nasıl kurtulacağınızı 

öğrenmek için fırsatlar olarak görün. 

6. KONFOR ALANINIZI GENİŞLETMEYE DEVAM EDİN 

Daha fazla korkunun üstesinden gelmek için sürekli olarak kendinize meydan okumak önemlidir. Sizi 

sinirlendiren diğer durumları veya görevleri belirleyin ve bunları da aşmaya çalışmak için yukarıdaki 

tavsiyemize uyun. Güvensizliklerinizle birer birer yüzleşmek, daha zor durumlarda kendinizi rahat 

hissetme yeteneğinizi geliştirebilir. 


