
 

YÖNETİCİNİZE SORMANIZ GEREKEN 22 ÖNEMLİ SORU 

Etkili bir yönetici, çalışanlarla açık bir iletişim kanalını teşvik eder. Açık iletişim, daha iyi bilgi dolaşımına 

ve daha verimli iş akışına yol açar. Yöneticinize sorular sormak ilişkinizi geliştirir ve konumunuz 

hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. İyi bilgilendirildiğinizde, bir bütün olarak organizasyon ve 

sektör için bir varlık haline gelirsiniz. Yöneticiniz, sizin pozisyonunuzda olduğu için kariyeriniz hakkında 

fikir verebilir. 

Bu yazıda, bir yöneticiye sormanız gereken 22 soruyu inceliyoruz. 

 

BİR YÖNETİCİYE NASIL BİR ŞEY SORULUR 

Yöneticiniz, konumunuz ve muhtemelen kariyeriniz hakkında zengin bir iç görüye sahiptir. İşe 

alındığınızda, ister ilk işiniz ister beşinci işiniz olsun, onlara önemli sorular sormak, yeni pozisyonunuzda 

başarılı olmanıza ve kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir.  

BİR YÖNETİCİYE HERHANGİ BİR ŞEYİ NASIL SORACAĞINIZA DAİR BİRKAÇ İPUCU: 

SORULAR HAZIRLAYIN 

En yararlı bilgileri elde ettiğinizden emin olmak için tartışmak istediğiniz soruları önceden hazırlayın. 

Çalışma ortamınızla ilgili endişeleriniz varsa, zamanı en verimli şekilde kullanabilmeniz için toplantıdan 

önce örnekler ve veriler toplayın. 

DOĞRUDAN VE KİBARCA SORUN 

Yöneticinizden bir toplantı istemenin en iyi yolu doğrudan ve kibarcadır. Ofiste yalnız birkaç dakikaları 

varsa, onlara yaklaşabilir veya kısa bir e-posta göndermeyi seçebilirsiniz. Toplantının ne hakkında 

olduğunu ve ne kadar süreceğini tahmin ettiğinizi kısaca özetleyin.  

YÖNETİCİNİZE SORMANIZ GEREKEN 22 SORU 

Doğru soruları sormak, değerli bir çalışan olmanıza ve kariyerinizde ilerlemek için gerekli bilgileri 

edinmenize yardımcı olabilir. Yeni işe alım beklentileri, hedef belirleme ve bir yöneticinin başarısındaki 

tersine mühendislikle ilgili soruların tümü, tatmin edici bir kariyere giden yolda size rehberlik edebilir. 



İŞTE BİR YÖNETİCİYE SORULACAK 22 SORU: 

1. BU POZİSYONDA BİR ÇALIŞAN OLARAK BENDEN BEKLENTİLERİNİZ NELERDİR? 

Hedeflere ulaşmak, net niyetler gerektirir. Spesifik beklentileri anlamak, yönetici ve çalışan arasındaki 

ilişkideki her türlü belirsizliği ortadan kaldırır ve rolünüzü net bir şekilde tanımlar. Çalışanlar ve 

yöneticiler, kuruluşa en fazla değeri getiren eyleme geçirilebilir performans hedefleri belirleyebilir. 

2. İDEAL BİR İŞ AKIŞINI NASIL OLUŞTURABİLİRİZ? 

Kişilik farklılıkları, yönetici/çalışan ilişkisine benzersiz yaklaşımlar gerektirir. Bazı yöneticiler sürekli iş 

birliğini tercih edebilirken, diğerleri daha pratik ve esnektir. En iyi nasıl çalıştığınız ile amirinizin en iyi 

nasıl çalıştığı arasındaki farkları anlamak, her iki potansiyelinizi de en üst düzeye çıkaran bir iş akışı 

geliştirmenize yardımcı olacaktır.  

3. HERHANGİ BİR KİTAP VEYA MEDYA ÖNEREBİLİR MİSİNİZ? 

Yöneticinizin başarısını nasıl elde ettiğini ölçmek için bu soruyu sorun. Çoğu zaman, liderlik rollerinde 

olanlar, işlerini iyileştirdiği için iyi okunurlar. Günlük okuma, yeni düşüncelere ilham verir, hafızayı 

geliştirir ve stresi azaltır; bunların tümü, tatmin edici bir kariyer oluşturmak için faydalıdır.  

Eğitim, becerilerinizi geliştirebilir ve alanınızda bir yer açmanıza yardımcı olabilir. 

4. HANGİ PERFORMANS HEDEFLERİNİ BELİRLEMELİYİM? 

Yöneticinize, kuruluşa en fazla değeri sunmak için özellikle hangi hedefleri belirlemeniz gerektiğini 

sorun. Çalışan değerlendirmeleri, performansınızı izlemek ve hedeflerinizi gerektiği gibi ayarlamak için 

harika bir zamandır. Hedeflerinizi takip ettiğinizden emin olmak için düzenli aralıklarla gayri resmi 

toplantılar isteyin. 

5. KİŞİSEL AMAÇLARIM VE HEDEFLERİM DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMAMA NASIL YARDIMCI 

OLABİLİRSİNİZ? 

Yöneticiniz gelecekte tutmayı umduğunuz bir pozisyonda olabilir. Kendi hedeflerinize ulaşma 

konusunda onlardan tavsiye istemek, onları bir akıl hocası olarak kabul eder. Bir akıl hocası, profesyonel 

ve kişisel hedeflerinize olan yolculuğunuzu daha sorunsuz, daha net bir yolculuk haline getirebilir. 

Ayrıca, kişisel hedefleriniz hakkında tavsiye istemek, tüm kariyeriniz boyunca sürecek profesyonel bir 

ilişki kurmanıza yardımcı olur. 

6. KİŞİSEL KARİYER HEDEFLERİNİZ NELERDİR? 

Yöneticinize hedeflerini sormak, felsefeleri ve iş akışları hakkında size daha derin bir fikir verebilir. Terfi 

almak veya kendi işlerini kurmak için kendi yollarında olabilirler. Kısa ve uzun vadeli hedeflerini 

anlamak, işinizi en iyi nasıl yapabileceğinizi belirlemenize yardımcı olabilir. 

7. EN ÇOK GURUR DUYDUĞUNUZ KARİYER BAŞARILARINIZ NELERDİR? 

Hedefleriyle ilgili soru gibi, yöneticinizin geçmişteki başarılarını sormak da size onların liderlik felsefeleri 

hakkında fikir verebilir. Ayrıca, kendi kariyeriniz için atmanız gereken adımlar için size ilham verebilir. 

Başlıca gurur duydukları noktalar, yöneticinizin güçlü yönlerinin neler olduğunu ve bunları nasıl 

kazandıklarını veya kullandıklarını gösterir. 

8. ŞİRKETE NAKİT AKIŞINIZ OLSAYDI, BUNU NASIL HARCARDINIZ? 

Bu soru, yöneticinizin en çok neye değer verdiğini gösterir. Birçok profesyonel ve kişisel proje, ilerlemek 

için parasal bir yatırıma ihtiyaç duyar. Para sorun olmadığında, şirketin ve endüstrinin nereye gittiği 



konusunda öngörü kazanırsınız. Tipik olarak, cevap en büyük ihtiyaç veya potansiyel alanına işaret 

edecektir. Bu, yöneticinizin kendi vizyonlarına göre işle ne elde etmek istediğini size söyleyebilir.  

9. KARİYERİMİN BU NOKTASINDA BANA NE TAVSİYE EDERSİNİZ? 

Kendi kariyer hedefleriniz olsa da sonraki adımları yeterince değerlendiremeyebilirsiniz. Mevcut 

kariyer pozisyonunuzdan geçmiş birine sorarak dışarıdan bir bakış açısı kazanın. Netlik ve yön 

ekleyebilirler ve atmanız gereken eyleme geçirilebilir adımlar sağlayabilirler. Bu, özellikle mevcut 

konumunuzdan yalnızca bir veya iki adım yukarıda olanlar için geçerlidir. Örneğin, giriş düzeyinde bir 

pozisyondaysanız ve bir gün CEO olmayı hedefliyorsanız, oraya ulaşmak için yüzlerce küçük eylem 

gerekir. Bunlar somuttan çok teorik görünebilir. Sizinkine daha yakın bir pozisyon, size üzerinde 

çalışmanız için görünür bir kısa vadeli hedef verir. 

10. EN BÜYÜK İLHAM KAYNAĞINIZ KİMLER? 

Yöneticinizin kimi örnek aldığı ve davranışlarını örnek aldığı kişiler, kişilikleri ve motivasyonları hakkında 

çok şey ortaya çıkarabilir. Ayrıca mentor olarak benimseyebileceğiniz yeni bir liderler listesine de maruz 

kalıyorsunuz. Yöneticinizin en sevdiği yazarı, iş profesyonelini veya şovmenini öğrenmek, kendi 

kariyeriniz için ilham alabileceğiniz saatlerce materyale yol açabilir. 

11. KİŞİSEL BAŞARI TANIMINIZ NEDİR? 

Başarı nitel veya nicel terimlerle tanımlanabilir. Bu soru, yöneticinizin neden motive olduğu konusunda 

başka bir fikir verir. Onlara nasıl başarılı olacaklarını sormadan önce, onların başarı tanımlarının 

sizinkinden nasıl farklı olduğu konusunda net bir fikir edinin. Yöneticinizi bu şekilde anlamak, onların 

liderlik tarzlarını ve kişisel felsefelerini anlamanıza yardımcı olur. 

12. NE TÜR BECERİLER VE EĞİTİMLER ARAMALIYIM?  

Endüstriler değişip büyüdükçe, yeni teknoloji ilerlemek için becerilerin edinilmesini gerekli kılacaktır. 

Yeni beceriler kazanmak, işyerindeki değerinizi artıracak ve işinize farklı bir bakış açısı kazandırabilir. 

Yöneticiniz, sektörünüzde hangi becerilere değer verildiği konusunda daha derin bir kavrayışa sahip 

olabilir ve kariyerinizin önümüzdeki birkaç yılını şekillendirmenize yardımcı olabilir. 

13. İŞ-YAŞAM DENGESİ KONUSUNDA BANA NE GİBİ TAVSİYELERDE BULUNABİLİRSİNİZ? 

24 saat iş ve bilgi mevcudiyeti, kişisel yaşamı profesyonel görevlerle dengelemeyi zorlaştırabilir. 

Kariyerinizde ne kadar yükselirseniz, denge bulma konusunda o kadar stratejik olmanız gerekir. Yaşlı 

meslektaşların tipik olarak aileleri vardır ve bu zorlukla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Size yeni 

bir bakış açısı ve iyileştirilmiş bir iş akışı konusunda tavsiyeler sunabilirler. 

14. İŞİNİZİ DAHA İYİ YAPMANIZA NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM? 

Performans hedeflerinin ne olduğunu öğrenerek yöneticinizin işini daha iyi yapmasına yardımcı olun. 

Bu ortak hedef, şirkette daha etkin çalışmanıza yardımcı olabilir. Başarılarındaki rolünüzü bilmek, 

konumunuzu daha büyük bir resmin parçası olarak görmenize yardımcı olur. 

15. GERİ BİLDİRİM VEYA FİKİR SUNMANIN EN İYİ YOLU NEDİR? 

Bu soru, endişeleriniz olduğunda yöneticinizle iletişime geçmenin en iyi yolunu anlamanıza yardımcı 

olacaktır. Açık iletişim hatları, ekip çalışması ve olumlu bir şirket kültürü oluşturur. Yöneticinizin kişiliği 

ve liderlik tarzı, açık kapı politikasına sahip olup olmadıklarını veya soruların e-posta yoluyla 

gönderilmesini tercih edeceklerini belirleyecektir. Bunu baştan anlamak, sonuç alan işlevsel bir ilişki 

kurmanıza yardımcı olur. 



16. İŞİNİZLE İLGİLİ EN ÇOK NEYİ SEVİYORSUNUZ? 

Bir organizasyon, ortak bir amaç doğrultusunda çalışan kişilikler, meslekler ve çalışma tarzlarının bir 

toplamıdır. Yöneticinizin işe olan tutkusu hakkında bilgi edinmek, onların kişiliği ve motivasyonları 

hakkında fikir verir. Bu, şirketin vizyonunu daha net hale getirebilir ve işinizi daha iyi yapmanıza 

yardımcı olabilir. 

17. İŞİN EN SEVMEDİĞİN YANI NEDİR? 

Önceki soru gibi, yöneticinize işle ilgili en az neyi sevdiğini sormak, kişiliği ve motivasyonları hakkında 

sizi bilgilendirmeye yardımcı olur. Örneğin, müşterilere paralarının karşılığını en iyi şekilde vermeyi ve 

çalışanların başarılı olmasına yardımcı olmayı seven, ancak mikro yönetimden veya disipline etmekten 

hoşlanmayan bir yönetici, işleri sezgiyle işlediklerini ve esnek, uygulamalı bir yaklaşımdan 

hoşlandıklarını gösterebilir.  

Dışa dönük bir CEO'nun topluluk önünde konuşma korkusu olduğunu öğrenmek, kariyerlerinde 

ilerlemek için neyi başarmaları gerektiği konusunda size bir bakış açısı verebilir. 

18. BİREBİR GÖRÜŞMELERİ NE SIKLIKLA YAPMALIYIZ? 

Bir yöneticiden alacağınız bire bir görüşmenin miktarı, onların programına, iş yüküne ve kişisel liderlik 

tarzına göre değişecektir. Bazı yöneticiler sizinle düzenli, gayri resmi toplantılar yaparken, diğerleri 

ihtiyaç duyduklarında bunu tercih eder. Performans hedeflerinizi takip etmek için yöneticinize zaman 

ayırdığınızdan emin olmak için bu soruyu önceden sorun. 

19. BAZI AĞ OLUŞTURMA ETKİNLİKLERİ VE ORGANİZASYONLARI ÖNEREBİLİR MİSİNİZ? 

İlişkiler kurmak, liderlik becerilerinizi geliştirmede önemli bir adımdır. Bağlantılar, kariyer alanınız 

hakkında fikir edinmenize ve daha fazla sorumluluk gerektiren pozisyonlara geçmenize yardımcı olur. 

Yöneticiniz, iş dışında alanınızda yeni insanlarla tanışabileceğiniz yerler hakkında bilgi sahibi olabilir. 

Kuruluşunuzun, ağ oluşturmak ve etkili insanlarla tanışmak için harika fırsatlar sunan mevsimlik, 

zorunlu olmayan etkinliklere ev sahipliği yaptığını keşfedebilirsiniz. 

20. GÜNÜ NASIL GEÇİYOR? 

Bu soru, yöneticinizi herkes gibi zorluklarla ve zaferlerle yüzleşen bir insan olarak tanır. Bunu sormak, 

daha güçlü bir ilişki kurmanıza yardımcı olur ve açık bir konuşma akışını teşvik eder. Bunun gibi gerçek 

anlar, olumlu bir iş kültürünün büyümesi için bir temel oluşturur. 

21. BENİ İŞE ALMANIZA NE SEBEP OLDU? 

Bu sorunun cevabı, amirlerinizin güçlü yönleriniz olarak neyi kabul ettiğini anlamanıza yardımcı olabilir. 

Bunları bilmek, onları geliştirmenize ve daha fazla niyetle keşfetmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, 

kuruluşunuza değer katmak için güçlü yönlerinizi en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi belirlemenize 

yardımcı olurlar.  

22. BENİ BİR SONRAKİ SEVİYEYE TAŞIMAK İÇİN NELERİ GELİŞTİREBİLİRİM? 

Performansınız için yapıcı geri bildirim, bir sonraki seviyeye geçmenin ve hedeflerinize ulaşmanın 

anahtarıdır. Bir zayıflığı ortaya çıkarmak, eğitim ve ileri eğitim aramanız gerekip gerekmediğini 

gösterebilir. Örneğin, geri bildiriminiz toplantılarda daha fazla konuşmanız gerektiği yönündeyse, bu 

topluluk önünde konuşma konusunda kişisel korkunuza işaret edebilir. Topluluk önünde konuşma 

kursları almak bu korkuyu güçlü bir beceriye dönüştürebilir. 



Performans değerlendirmenizde ve amirinizle yapılan resmi olmayan toplantılarda yaptığınız 

iyileştirmeler hakkında konuşun. 


