
VARK ANKETİ
En İyi Nasıl Öğrenirim?
Tercihinizi en iyi açıklayan yanıtı seçiniz. Tercihinizi bir tek yanıtın karşılamaması durumunda, birden fazla 
seçenek işaretleyiniz. Tercihinizi karşılayan yanıt içermeyen sorularda işaretleme yapmayınız.

1. Yaşadığınız ilin havaalanına, şehir merkezine ya da tren istasyonuna gitmek isteyen birine yardım 
etmek istiyorsunuz.

a. O kişiyi gitmek istediği yere götürürsünüz 
b. O kişiye yolu anlatarak tarif edersiniz.
c. Yol tarifini yazarak yaparsınız.
d. Yolu çizerek tarif edersiniz ya da o kişiye bir yol haritası verirsiniz

2. Bir sözcüğün “ anlıyarak” mı yoksa “anlayarak” mı, “nergis” mi yoksa “nergiz” mi şeklinde yazılması 
gerektiğinden emin değilsiniz.

a. Sözcükleri zihninizde canlandırıp, görünüşe bağlı bir seçim yaparsınız.
b. Sözcükleri kendi kendinize telaffuz edip, uygun geleni seçersiniz.
c. Doğru yazımı bulmak için sözlüğe bakarsınız.
d. Sözcükleri bir kağıda yazıp, doğru görüleni seçersiniz.

3. Bir grup için gezi planlıyorsunuz. Plan hakkında gruptakilerin geribildirimlerini/görüşlerini almak 
istiyorsunuz.

a. Grup üyelerine planı ana hatlarıyla açıklarsınız.
b. Bir harita ya da web sayfası üzerinden gezilecek yerleri grup üyelerine gösterirsiniz
c. Grup üyelerine, gezi güzergahının basılı kopyasını verirsiniz.
d. Grup üyelerine telefonla, faksla ya da e-posta ile bildirisiniz.

4. Ailenize özel bir yemek pişireceksiniz.
a. Tarife gerek duymadan bildiğiniz bir yemek yaparsınız.
b. Arkadaşlarınızın tavsiyelerine başvurursunuz.
c. Fotoğraflarından fikir edinmek için yemek kitabını karıştırırsınız.
d. İyi bir yemek tarifesi olduğunu bildiğiniz bir yemek kitabı kullanırsınız.

5. Bir turist grubu yörenizdeki parklar ve doğal yaşam birikimlerine ilişkin bilgi edinmek istemektedir.
a. Gruba parklardan ya da doğal yaşam birimlerinden söz edersiniz ya da bir söyleşi ayarlarsınız.
b. Bu gruba, internetten resimler, fotoğraflar gösterirsiniz.
c. Grubu bir parka ya da doğal yaşam birimlerine götürür, onlarla birlikte oraları gezersiniz.
d. Gruba, parklar ya da doğal yaşama birimlerine ilişkin bir kitap ya da broşür verirsiniz. 

6. Bir dijital fotoğraf makinesi ya da cep telefonu almak üzeresiniz. Fiyat dışında kararınızı en çok 
etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisi olur?

a. Deneyerek nasıl olduğunu anlama
b. Özelliklerine ilişkin ayrıntıların okunması
c. Modern bir tasarım ve iyi görünüş.
d. Özelliklerine ilişkin satıcının anlattıkları.

7. Yeni bir şeyin nasıl yapıldığını öğrendiğiniz zamanı anımsayın. Bisiklet sürmek gibi fiziksel beceri 
gerektiren bir şey olmasın. En iyi şekilde öğrenmenizi aşağıdakilerden hangisi sağladı?

a. Yapılırken izleme.
b. Anlatan birini dinleme ve sorular sorma.
c. Şekiller ve çizimler-görsel ipuçları.
d. El kitabı benzeri yazılı tarif.



8. Dizinizde bir sorun var. Doktorun aşağıdakilerden hangisini yapmasını tercih edersiniz.
a. Sorunla ilgili okumak için başvuracağınız bir kaynak ( web sayfası gibi) vermesini.
b. Sorunun ne olduğunu göstermede plastik bir diz modeli kullanmasını.
c. Sorunu açıklamasını.
d. Sorunu şekille göstermesini.

9. Bilgisayarda yeni bir program, beceri ya da oyun öğrenmek istiyorsunuz.
a. Programla birlikte verilen yazılı açıklamaları/talimatları okursunuz.
b. Programa ilişkin bilgisi olan biriyle konuşursunuz.
c. Kontrol kumandalarını ya da klavyeyi kullanırsınız.
d. Konuya ilişkin verilen kitapçıktaki şekilleri izlersiniz.

10.  Sevdiğim web sayfalarının özellikleri.

a. Tıklayabileceğim, değiştirebileceğim ya da deneyebileceğim özelliklere sahip.
b. İlginç tasarım ve görsel özelliklere sahip.
c. İlginç yazılı açıklamalar, betimlemeler ve listelere sahip.
d. Müzik radyo programları ya da söyleşileri dinleyebileceğim ses kanallarına sahip.

11. Bir bilim kurgu kitabı alırken fiyatı dışında, kararınızı aşağıdaki faktörlerden en fazla etkileyen 
hangisidir?

a. Çekici görüntüsü.
b. Bölümlerini hızlı bir şekilde okuma.
c. Bir arkadaşın tavsiyesi.
d. Yaşanana yakın öyküler, deneyimler ve örneklere sahip olması.

12. Yeni dijital fotoğraf makinenizle fotoğraf çekmeyi öğrenmede bir kitapçık, CD yada web sayfası 
kullanıyorsunuz. Kaynağın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmasını istersiniz?

a. Fotoğraf makinesi ve özelliklerine ilişkin konuşma ve soru sorma fırsatı/olanağı.
b. Yapılması gereken şeylerin listesiyle birlikte anlaşılır yazılı talimat.
c. Fotoğraf makinesini ve her bir parçanın ne işe yaradığını gösteren çizimler.
d. İyi ve kötü fotoğraf örnekleri ve bunları geliştirme/iyileştirme yöntemi.

13. Aşağıdakilerden hangilerini kullanan öğretmeni tercih edersiniz?
a. Gösteri, model ya da pratik uygulama.
b. Soru-cevap, konuşma, grup tartışması ya da konuk konuşmacı.
c. Yazılı ders notları, kitap ya da okuma parçaları.
d. Çizim, şekil, grafik.

14. Bir yarışma ya da sınavı bitirdiniz ve performansınıza ilişkin geribildirim almak istiyorsunuz. 
Geribildirimde aşağıdakilerden hangilerinin kullanılmasını istersiniz?

a. Yaptıklarınızdan örnekler verilmesi.
b. Sonuçların yazılı olarak açıklanması.
c. Sizinle ayrıntılı bir şekilde konuşulması.
d. Üstesinden geldiğiniz öğelerin grafiklerle gösterilmesi.

15. Bir lokanta ya da kafede yiyecek seçeceksiniz. Aşağıdakilerden hangisini benimsersiniz?
a. Aynı yerde daha önce yediğiniz yemeği seçme.
b. Garsonu dinleme ya da arkadaşlardan tavsiye isteme.
c. Mönüdeki açıklamalardan seçim yapma.
d. Diğerlerinin yediklerine veya her bir yiyeceğin fotoğraflarına bakma.

16. Bir konferansta veya özellikli bir toplantıda önemli bir konuşma yapmak durumundasınız. Konuşma 
hazırlığını yaparken; aşağıdakilerden hangisini uygularsınız?

a. Konuların açıklığa kavuşturulmasında şekiller çizip grafikler elde etme.
b. Birkaç anahtar sözcüğü yazıp konuşmanın tekrar tekrar provasını yapma.
c. Konuşmayı yazıya döküp birkaç kez okuyarak düzeltmeler yapma.
d. Konuya gerçeklik ve uygulanabilirlik özelliği verecek çok sayıda örnek ve öykü derleme.



The VARK Questionnaire Scoring Chart
Use the following scoring chart to find the VARK category that each of your answers corresponds to. Circle 
the letters that correspond to your answers 
e.g. If you answered b and c for question 3, circle V and R in the question 3 row.

Question a category b category c category d category

3 K V R A

Scoring Chart
Question a category b category c category d category

1 K A R V
2 V A R K
3 K V R A
4 K A V R
5 A V K R
6 K R V A
7 K A V R
8 R K A V
9 R A K V

10 K V R A
11 V R A K
12 A R V K
13 K A R V
14 K R A V
15 K A R V
16 V A R K

Calculating your scores
Count the number of each of the VARK letters you have circled to get your score for each VARK category.

Total number of Vs circled = 

Total number of As circled =

Total number of Rs circled =

Total number of Ks circled =
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