
ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1415 Adı, Soyadı ALEYNA AKBAŞ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 4 2 4 0 0 20,00

Teknokrat 16 2 4 2 2 2 34,00

Yönetmen 16 2 1 0 4 0 20,00

Sanatçı 16 0 4 4 2 0 28,00

Entelektüel 16 2 2 4 0 0 18,00

Bilge 16 2 4 0 4 2 36,00

Dışa Dönük 16 2 0 2 2 4 36,00

Hümanist 16 0 2 4 2 2 34,00

Denetmen 16 8 4 2 0 0 22,00

Bilişimci-Girişimci 16 0 2 6 0 0 22,00

BİLGE PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde en başta göze çarpan nitelikler; bilginin bilgelikle, deneyin ise deneyimle harmanlanması ve ortaya bütükleşik (holistic) bir
paradigma çıkarılabilmesidir. Bu paradigmanın en önemli sacayakları, objelerin ve olguların objektif ele alınabilmesi, bilişsel zekânın,
duygusal zekâ ile koordineli olarak kullanılabilmesi ve ortaya özgün bir sentez diyebileceğimiz ruhsal zekânın çıkarılabilmesi, karar verme
süreçlerinde ise serin kanlı ve sıradışı davranabilen, ayrıca sakin ve sessiz, ama derin bir gücü temsil eden; farkındalık düzeyi son derece
yüksek, eğiticilik ve rehberlik yönü güçlü olan, çevresinde doğal olarak rol model olarak görülen, dürüstlüğü, gerçekçiliği ve bütüncülüğü
yaşamının ilkesi hâline getirebilmiş olan, heveslerine aslâ yenik düşmeyen ve duygularını son derece güçlü bir şekilde kontrol
edebilmekte fark yaratan niteliklerdir.  

Bu anlamda, problemlerin ve olguların kökenine inerek, tasarlamış veya bulgulamış olduğu çözümlerle kanaat önderi olabilen, fikir
tartışmalarından ve panellerden oldukça hoşlanan, özellikle insan davranışlarının kökeni merak eden ve analiz edebilen, netice itibariyle
sosyal sorumlulukları içeren projelerde gönüllü olarak görev almayı da özellikle tercih eden bir idealist olduğunuz söylenebilir.  

Dahası, dostlarına içten değer veren, koruyucu ve toparlayıcı bir misyona sahip olan, duygu-düşünce ve duruşuyla fark yaratan, politikaya
doğal yatkınlığı olan, yazı dilini ve anadilini çok iyi kullanan ve insanlığın kültürler arası beslenmeyle barış ve mutluluğu
yakalayabileceğine inanan bir yaşam manifestonuz bulunmaktadır.  

Karar verme süreçlerinde dirençli, sağlamcı ve sabırlı olan; özgür ruhlu, her zaman toplumun ve çoğunluğun çıkarını ve yararını düşünen;
sakin, düşünceli, yoğun, derin hislere ve sağgörüye sahip, özellikle vicdanı (süperegosu) gelişmiş olan, detaylar konusunda hassas, ancak
gerektiğinde toptancı da olabilen, uçukluktan hoşlanmayan, soğukkanlı, işbirliğine yatkın, son derece dürüst, özellikle de iyimser ve
hayatında asla karamsarlığa yer vermeyen bir profiliniz vardır denilebilir.  

Son tahlilde, düzenli, ilhâm kaynağı olabilen, ağırbaşlı, yardımsever, güvenilir ve de son derece tutarlı ve ilkeli davranan, doğal
davranabilen ve yapmacıklıktan uzak iletişim kurabilen, yer yer diplomasiye başvuran, zaman zaman mesafeli ve koruyucu da olabilen;
titiz, kararlı, cömert, çok yönlü ve disiplinler arası düşünebilen, asla hırslı olamayan ve devamlı olarak başkalarına destek vermekten
mutluluk duyan bir profil örüntünüz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Hukuk, Kamu Yönetimi, Aktüerya, İnsan Kaynakları, Davranış Bilimleri, Psikiyatri, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık, Sosyolog, Sosyal
Hizmetler Uzmanı, Diyetisyenlik, Yazarlık, Edebiyat, Felsefe, İlahiyat, Eğitim Bilimleri, Siyasal Bilimler, Kriminoloji, Çocuk Gelişimi, Eğitim
Yönetimi, Eğtim Planlaması ve Sosyal Bilimler’le ilgili benzer çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1415 Adı, Soyadı ALEYNA AKBAŞ Sınıf 12H

DIŞA-DÖNÜKLÜK PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde ilk etapta göze çarpan nitelikler, ilişkinin ve de iletişimin temel yaşam deseni olarak sahne alması ve bu özelliğin yaşamın tüm
karelerine yansımadıdır. Bu çerçevede insanları bilgilendirmek, eğitmek, geliştirmek, aydınlatmak, desteklemek, iyileştirmek gibi pozif
amaçlara hizmet eden ve kişiler arası ilşkilerin sürekli tekrar edildiği, netice itibariyle de kelimelerin, anadilin ve özellikle de beden dilinin
etkin bir şekilde kullanıldığı bir niteklikler bağlamı ya da toplamı söz konusudur.  

Bu çerçevede, büyüme çabalarını ve gelişimi destekleyen bir tutumların sergilenmesi, nitelikli konsantrasyon sahibi olunması, hemen her
işe ve sürece atılabilme veya katılımda bulunma istenci, riskten kaçınmayan bir dışa dönüklüğe sahip olunması, ince bir mizah
duygusuyla iletişimin zenginleştirilmesi, ekip çalışmasına yatkın ve işbirliğine açık olunması, mecerası ve özgür bir ruh ile hareket eden
yüksek bir enerjiye sahip olunması, tutkulu olan ve keşfetmekten haz duyan bir kişilik kumaşınızın bulunması dikkat çekici yönleriniz
arasında yer almaktadır.  

Ayrıca, toplumun genelini ilgilediren sosyal konularda da oldukça ilgili olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu anlamda sivil toplum
kuruluşlarında (STK) görev almak konusunda gönüllü, ayrıca sosyal hizmetler, afet ve kriz yönetimlerinde ya da gönüllü kurtarma
ekiplerinde görev almak veya cankurtaranlık gibi misyonları da rahatlıkla benimseyebilmektesiniz.  

Dahası; açık sözlülük, görece sabırsızlık, şakacı, kendi tarzınca çalışmayı seven, seyahat etmeyi özellikle seven, kendini kontrol etmekte
bazen sıkıntılar yaşayan, duyguları güçlü, doğal ve spontan davranan, diplomasiden ve resmilikten hoşlanmayan, kendini her durumda ve
platformda rahatlıkla ifade edebilen, becerikli, iyimser ve pozitif enerji saçan, çok yönlü, zaman zaman hırslı, hemen her konuda meraklı
ve gerektiğinde de içten olabilen bir davranış repertuarınız vardır.  

Bu bağlamda, uluslararası veya şehirler arası konferans, konser veya çalıştaylara istekle katılan, yabancı dil öğrenmeye doğal bir
yatkınlığı olan, turistlerle konuşmaktan hoşlanan, sürekli tarzını yenileyen ve yeni kelimeler öğrenmekten haz duyan, güçlü bir hafızaya
sahip ve temel bir okuma alışkanlığına sahip olan, düşüncelerini etkin bir şekilde gerek yazı dilinde gerekse konuşma dilinde ifade
edebilen, genel kültür konularında ise yetkin olan, ayrıca bir çok sanat dalıyla da yakından ilgilenen bir kişilik profiliniz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Mütercimlik, Yabancı Dil Öğretmenliği, Dil Bilim, Edebiyat, Siyasal Bilimler, Politika, Yazarlık, Turizm ve Otelcilik, İşletmecilik, Sosyal
Hizmet Uzmanı, Gazetecililik, İletişim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, İktisat, Sosyoloji,
Halkla İlişkiler, Pazarlamacı, Sigortacı, Mümessil, Bankacı, Emlakçı, Avukat, STK Yönetici, Anketör, Sosyal Araştırmacı ve Sosyal Bilimler’le
ilgili benzer çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 393 Adı, Soyadı ASLI ŞİRİN KUŞDİL Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 0 0 2 2 2 24,00

Teknokrat 16 2 0 4 0 0 14,00

Yönetmen 16 0 3 0 4 0 22,00

Sanatçı 16 4 2 2 2 0 22,00

Entelektüel 16 4 0 2 2 2 28,00

Bilge 16 0 2 2 4 0 26,00

Dışa Dönük 16 0 2 0 2 4 32,00

Hümanist 16 4 2 2 0 2 24,00

Denetmen 16 4 2 4 2 2 38,00

Bilişimci-Girişimci 16 0 0 2 0 6 36,00

DENETMEN PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde en başta göze çarpan nitelikler; sayılarla barışık olmak, denklemlerle tanışık olmak, çok faktörlü ve değişkenli düşünebilmek,
rakamlar ile gerçeklikler arasında bağ kurabilmek, verilerle çalışmaktan hoşlanmak, her işi detayları ile ele almak, kuralcı olmak ve
kuralları tüm detaylarıyla eksiksiz uygulamak, bilgiyi kesinlik ve nesnellik ilkesi ile nitelikli kullanabilmek, olgularla ve tüm iş süreçleri ile
ilgili kayıt tutmak, bu konularda materyaller üretmek, planlı olmak, toplam kalite yönetimini referans almak ve bu çerçevede verimliliği
desteklemek gibi bir dizi pozitif amaca hizmet eden niteliklerdir.  

Bu bağlamda ekonomik zenginliğe ve yeterliliğe önem veren, tüm harcamaları konusunda bilinçli bir tüketici kimliğiyle öne çıkan, arz-
talep ve piyasa koşullarına karşı duyarlı olan, haftalık veya aylık siyaset-ekonomi-politika konularında süreli ve düzenli bir yayını takip
etmeye özen gösteren, sermayeyi seven ve para piyasalarıyla yakından ilgili olan, hayata ve ilişkilere “Kazan-Kazan” ilkesi ile bakan bir
iletişim gramerinizin olduğu ifade edilebilir.  

Dahası; etkili bir iletişimci olan, zihinin ardalanında hemen her konuda “fayda-maliyet hesabı” yapan, çevrenizce hesapçı-sağlamcı ve
tedbirli olarak tanınan, hemen her konuda bir “B” planına sahip olmayı alışkanlık hâline getirmiş olan, her günü programlı ve etkin zaman
yönetimi ile tüm varoluşsal potansiyelini limitine ve sonuna kadar etkin kullanabilen, hemen her konuda –özellikle de randevülerinde–
dakik olan, tutarlı olan ve hesap alabilir va ya da verebilir olmayı da adeta tüm davranışlarının omurgası hâline getirmiş olan bir
profilinizin olduğu söylenebilir.  

Bu çerçevede; dikkatli, kurnaz, detaycı, soğukkanlı, risksever, risksavar, düzenli, dakik, kontrolcü, tutarlı, titiz, kararlı, yönetmen,
yönergeci, kuralcı, yargılayıcı, tanımlayıcı, hırslı ve meraklı bir kişilik kumaşınızın olduğu da dikkatlerden kaçmamamaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

İktisat, Ekonomi, Maliye, İşletme, Ekonometri, Bankacılık, Finans Uzmanı, Finans Matematiği, Matematik Mühendisliği, Müfettişlik, Maliye
Müfettişi, Mülkiye Müfettiği, Kamu Yönetimi, Muhasebe, İş İdaresi, Aktüerya, İstatistik, Yatırım, Sigartacılık, Eczacılık, Çalışma Ekonımisi ve
Endüstri İlişkileri, Pazarlama, Dış Ticaret, Gümrükleme, Brokerlık, Menkul Kıymetler Uzmanı, Uluslararası Ticaret, İthalat-İhracat,
Emlakçılık, Hesap Uzmanı, Editör, Redaktör, Ulaşım-Lojistik, Yazılımcı-Programcı, Laborant vb. çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1496 Adı, Soyadı AYDIN ÇİFTCİ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 0 2 0 0 0 4,00

Teknokrat 16 2 0 0 0 0 2,00

Yönetmen 16 3 2 0 0 0 7,00

Sanatçı 16 2 0 0 2 0 10,00

Entelektüel 16 4 2 0 0 0 8,00

Bilge 16 4 2 2 0 0 14,00

Dışa Dönük 16 0 0 0 4 0 16,00

Hümanist 16 2 2 0 0 2 16,00

Denetmen 16 4 0 2 4 0 26,00

Bilişimci-Girişimci 16 0 0 2 0 6 36,00

BİLİŞİMCİ-GİRİŞİMCİ PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde en başta göze çarpan nitelikler; belirsiz, hür, sistematize edilmemiş bir şekilde, yani özgür ortamlarda çalışmayı tercih eden,
sanatsal ve sayısal zekânın buluştuğu kavşakta yazılım-bilişim ve programcılık alanlarında özgün ürünler ortaya koymaya çalışan, buna
bağlı olarak hayal gücü yetkin ve derin olan, özellikle de soyut zekâsı nitelikli olan ve derinlikli düşünebilen, uzam-zaman-boyut gibi soyut
bakış açılarıyla olgulara ve nesnelere farklı ve de alternative bakış açılarıyla bakabilen bir dizi özel yeti-yetenek ve de yatkınlık gerektiren
niteliklerdir.  

Bu çerçevede, bilgisayar ya da bilişim dünyası ile mutlu olmak, sayılar, bulmacalar, puzzlelerle dinlenmek, görsel zekânızla mimarî
eserlere faklı perspektiflerden bakabilmek, bilim ve teknik konularındaki yayınları okumayı tercih etmek, bilim dünyasındaki en son
buluşları ya da araştırmaları yakından takip etmek, bu ve benzeri konularla ilgili lansmanları ve fuarları kaçırmamak gibi gizli bir ajandanız
bulunmaktadır.  

Dahası, bir şeyler üretebilmek veya icat edebilmek için sürekli ellerinizin veya zihninizin meşgul olması, mekanik ve elektronik aletlere
karşı özel ilginizin ve merakınızın olması; fiziğe ve astrofiziğa karşı son derece ilgili olmanız, maket yapmak veya alternatif ‘araç-gereç-
eşya-makine’ modellerinin çizimlerini hobi olarak tasarlamak ve karalamak, her kulladığınız metaryeli limitine kadar üst düzeyde
kullanmak veya geliştirmeye çalışmak gibi yaratıcı ve katılımcı bir profile sahip olduğunuz söylenebilir.  

Bu bağlamda; titizlik, beceriklilik, tutarlılık, çalışkanlık, üretkenlik, disiplinler arası düşünebilmek, çok değişkenli çözümler üretebilmek,
kontrol odaklılık, düzenlilik, detaycılık, atılımcılık, yenilikçilik, çözüm odaklılık, objektiflik, nesnelllik, somutluluk, üretkenlik ve sistemlilikle
örülü bir kişilik ve yönelim profiliniz vardır denilebilir.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Bilişim Tekonolojileri, Mekatronik, Sistem Mühendisliği, Elekrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Makine
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Sibernetik Güvenlik, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Güvenliği, İşletme Mühendisliği, Tasarım,
Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık, Silah Sanayi, Metalürji Mühendisliği, Matematik, Fizik,
Meteoroloji Mühendisliği, Genetik, Atom Mühendisliği, Mekatronik, Nükleer Enerji Mühendisliği, İstatistik, Pilotluk ve Web Tasarımcısı vb.
çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1484 Adı, Soyadı AYŞEGÜL YALÇIN Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 4 2 2 4 0 30,00

Teknokrat 16 2 4 2 2 2 34,00

Yönetmen 16 2 2 0 4 0 22,00

Sanatçı 16 0 4 4 0 0 20,00

Entelektüel 16 2 0 2 2 4 36,00

Bilge 16 4 0 0 2 2 22,00

Dışa Dönük 16 0 2 2 2 8 58,00

Hümanist 16 0 2 4 0 0 16,00

Denetmen 16 2 2 0 0 2 16,00

Bilişimci-Girişimci 16 0 6 4 0 0 24,00

DIŞA-DÖNÜKLÜK PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde ilk etapta göze çarpan nitelikler, ilişkinin ve de iletişimin temel yaşam deseni olarak sahne alması ve bu özelliğin yaşamın tüm
karelerine yansımadıdır. Bu çerçevede insanları bilgilendirmek, eğitmek, geliştirmek, aydınlatmak, desteklemek, iyileştirmek gibi pozif
amaçlara hizmet eden ve kişiler arası ilşkilerin sürekli tekrar edildiği, netice itibariyle de kelimelerin, anadilin ve özellikle de beden dilinin
etkin bir şekilde kullanıldığı bir niteklikler bağlamı ya da toplamı söz konusudur.  

Bu çerçevede, büyüme çabalarını ve gelişimi destekleyen bir tutumların sergilenmesi, nitelikli konsantrasyon sahibi olunması, hemen her
işe ve sürece atılabilme veya katılımda bulunma istenci, riskten kaçınmayan bir dışa dönüklüğe sahip olunması, ince bir mizah
duygusuyla iletişimin zenginleştirilmesi, ekip çalışmasına yatkın ve işbirliğine açık olunması, mecerası ve özgür bir ruh ile hareket eden
yüksek bir enerjiye sahip olunması, tutkulu olan ve keşfetmekten haz duyan bir kişilik kumaşınızın bulunması dikkat çekici yönleriniz
arasında yer almaktadır.  

Ayrıca, toplumun genelini ilgilediren sosyal konularda da oldukça ilgili olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu anlamda sivil toplum
kuruluşlarında (STK) görev almak konusunda gönüllü, ayrıca sosyal hizmetler, afet ve kriz yönetimlerinde ya da gönüllü kurtarma
ekiplerinde görev almak veya cankurtaranlık gibi misyonları da rahatlıkla benimseyebilmektesiniz.  

Dahası; açık sözlülük, görece sabırsızlık, şakacı, kendi tarzınca çalışmayı seven, seyahat etmeyi özellikle seven, kendini kontrol etmekte
bazen sıkıntılar yaşayan, duyguları güçlü, doğal ve spontan davranan, diplomasiden ve resmilikten hoşlanmayan, kendini her durumda ve
platformda rahatlıkla ifade edebilen, becerikli, iyimser ve pozitif enerji saçan, çok yönlü, zaman zaman hırslı, hemen her konuda meraklı
ve gerektiğinde de içten olabilen bir davranış repertuarınız vardır.  

Bu bağlamda, uluslararası veya şehirler arası konferans, konser veya çalıştaylara istekle katılan, yabancı dil öğrenmeye doğal bir
yatkınlığı olan, turistlerle konuşmaktan hoşlanan, sürekli tarzını yenileyen ve yeni kelimeler öğrenmekten haz duyan, güçlü bir hafızaya
sahip ve temel bir okuma alışkanlığına sahip olan, düşüncelerini etkin bir şekilde gerek yazı dilinde gerekse konuşma dilinde ifade
edebilen, genel kültür konularında ise yetkin olan, ayrıca bir çok sanat dalıyla da yakından ilgilenen bir kişilik profiliniz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Mütercimlik, Yabancı Dil Öğretmenliği, Dil Bilim, Edebiyat, Siyasal Bilimler, Politika, Yazarlık, Turizm ve Otelcilik, İşletmecilik, Sosyal
Hizmet Uzmanı, Gazetecililik, İletişim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, İktisat, Sosyoloji,
Halkla İlişkiler, Pazarlamacı, Sigortacı, Mümessil, Bankacı, Emlakçı, Avukat, STK Yönetici, Anketör, Sosyal Araştırmacı ve Sosyal Bilimler’le
ilgili benzer çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1711 Adı, Soyadı BURAKHAN GÖGCE Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 2 6 2 2 2 38,00

Teknokrat 16 4 6 2 0 2 32,00

Yönetmen 16 0 4 3 0 0 17,00

Sanatçı 16 6 4 2 4 0 36,00

Entelektüel 16 4 2 2 0 0 14,00

Bilge 16 4 4 4 4 0 40,00

Dışa Dönük 16 0 6 0 4 2 38,00

Hümanist 16 2 4 4 0 2 32,00

Denetmen 16 4 4 4 2 0 32,00

Bilişimci-Girişimci 16 0 0 2 2 8 54,00

BİLİŞİMCİ-GİRİŞİMCİ PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde en başta göze çarpan nitelikler; belirsiz, hür, sistematize edilmemiş bir şekilde, yani özgür ortamlarda çalışmayı tercih eden,
sanatsal ve sayısal zekânın buluştuğu kavşakta yazılım-bilişim ve programcılık alanlarında özgün ürünler ortaya koymaya çalışan, buna
bağlı olarak hayal gücü yetkin ve derin olan, özellikle de soyut zekâsı nitelikli olan ve derinlikli düşünebilen, uzam-zaman-boyut gibi soyut
bakış açılarıyla olgulara ve nesnelere farklı ve de alternative bakış açılarıyla bakabilen bir dizi özel yeti-yetenek ve de yatkınlık gerektiren
niteliklerdir.  

Bu çerçevede, bilgisayar ya da bilişim dünyası ile mutlu olmak, sayılar, bulmacalar, puzzlelerle dinlenmek, görsel zekânızla mimarî
eserlere faklı perspektiflerden bakabilmek, bilim ve teknik konularındaki yayınları okumayı tercih etmek, bilim dünyasındaki en son
buluşları ya da araştırmaları yakından takip etmek, bu ve benzeri konularla ilgili lansmanları ve fuarları kaçırmamak gibi gizli bir ajandanız
bulunmaktadır.  

Dahası, bir şeyler üretebilmek veya icat edebilmek için sürekli ellerinizin veya zihninizin meşgul olması, mekanik ve elektronik aletlere
karşı özel ilginizin ve merakınızın olması; fiziğe ve astrofiziğa karşı son derece ilgili olmanız, maket yapmak veya alternatif ‘araç-gereç-
eşya-makine’ modellerinin çizimlerini hobi olarak tasarlamak ve karalamak, her kulladığınız metaryeli limitine kadar üst düzeyde
kullanmak veya geliştirmeye çalışmak gibi yaratıcı ve katılımcı bir profile sahip olduğunuz söylenebilir.  

Bu bağlamda; titizlik, beceriklilik, tutarlılık, çalışkanlık, üretkenlik, disiplinler arası düşünebilmek, çok değişkenli çözümler üretebilmek,
kontrol odaklılık, düzenlilik, detaycılık, atılımcılık, yenilikçilik, çözüm odaklılık, objektiflik, nesnelllik, somutluluk, üretkenlik ve sistemlilikle
örülü bir kişilik ve yönelim profiliniz vardır denilebilir.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Bilişim Tekonolojileri, Mekatronik, Sistem Mühendisliği, Elekrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Makine
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Sibernetik Güvenlik, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Güvenliği, İşletme Mühendisliği, Tasarım,
Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık, Silah Sanayi, Metalürji Mühendisliği, Matematik, Fizik,
Meteoroloji Mühendisliği, Genetik, Atom Mühendisliği, Mekatronik, Nükleer Enerji Mühendisliği, İstatistik, Pilotluk ve Web Tasarımcısı vb.
çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1562 Adı, Soyadı ÇAĞDAŞ GÜLMEZ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 6 4 2 0 0 20,00

Teknokrat 16 2 2 0 2 4 34,00

Yönetmen 16 2 0 0 4 0 18,00

Sanatçı 16 2 6 2 0 0 20,00

Entelektüel 16 4 2 2 0 0 14,00

Bilge 16 4 0 0 4 0 20,00

Dışa Dönük 16 0 2 0 2 8 52,00

Hümanist 16 0 2 2 4 0 26,00

Denetmen 16 6 2 0 0 0 10,00

Bilişimci-Girişimci 16 0 0 6 0 0 18,00

DIŞA-DÖNÜKLÜK PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde ilk etapta göze çarpan nitelikler, ilişkinin ve de iletişimin temel yaşam deseni olarak sahne alması ve bu özelliğin yaşamın tüm
karelerine yansımadıdır. Bu çerçevede insanları bilgilendirmek, eğitmek, geliştirmek, aydınlatmak, desteklemek, iyileştirmek gibi pozif
amaçlara hizmet eden ve kişiler arası ilşkilerin sürekli tekrar edildiği, netice itibariyle de kelimelerin, anadilin ve özellikle de beden dilinin
etkin bir şekilde kullanıldığı bir niteklikler bağlamı ya da toplamı söz konusudur.  

Bu çerçevede, büyüme çabalarını ve gelişimi destekleyen bir tutumların sergilenmesi, nitelikli konsantrasyon sahibi olunması, hemen her
işe ve sürece atılabilme veya katılımda bulunma istenci, riskten kaçınmayan bir dışa dönüklüğe sahip olunması, ince bir mizah
duygusuyla iletişimin zenginleştirilmesi, ekip çalışmasına yatkın ve işbirliğine açık olunması, mecerası ve özgür bir ruh ile hareket eden
yüksek bir enerjiye sahip olunması, tutkulu olan ve keşfetmekten haz duyan bir kişilik kumaşınızın bulunması dikkat çekici yönleriniz
arasında yer almaktadır.  

Ayrıca, toplumun genelini ilgilediren sosyal konularda da oldukça ilgili olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu anlamda sivil toplum
kuruluşlarında (STK) görev almak konusunda gönüllü, ayrıca sosyal hizmetler, afet ve kriz yönetimlerinde ya da gönüllü kurtarma
ekiplerinde görev almak veya cankurtaranlık gibi misyonları da rahatlıkla benimseyebilmektesiniz.  

Dahası; açık sözlülük, görece sabırsızlık, şakacı, kendi tarzınca çalışmayı seven, seyahat etmeyi özellikle seven, kendini kontrol etmekte
bazen sıkıntılar yaşayan, duyguları güçlü, doğal ve spontan davranan, diplomasiden ve resmilikten hoşlanmayan, kendini her durumda ve
platformda rahatlıkla ifade edebilen, becerikli, iyimser ve pozitif enerji saçan, çok yönlü, zaman zaman hırslı, hemen her konuda meraklı
ve gerektiğinde de içten olabilen bir davranış repertuarınız vardır.  

Bu bağlamda, uluslararası veya şehirler arası konferans, konser veya çalıştaylara istekle katılan, yabancı dil öğrenmeye doğal bir
yatkınlığı olan, turistlerle konuşmaktan hoşlanan, sürekli tarzını yenileyen ve yeni kelimeler öğrenmekten haz duyan, güçlü bir hafızaya
sahip ve temel bir okuma alışkanlığına sahip olan, düşüncelerini etkin bir şekilde gerek yazı dilinde gerekse konuşma dilinde ifade
edebilen, genel kültür konularında ise yetkin olan, ayrıca bir çok sanat dalıyla da yakından ilgilenen bir kişilik profiliniz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Mütercimlik, Yabancı Dil Öğretmenliği, Dil Bilim, Edebiyat, Siyasal Bilimler, Politika, Yazarlık, Turizm ve Otelcilik, İşletmecilik, Sosyal
Hizmet Uzmanı, Gazetecililik, İletişim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, İktisat, Sosyoloji,
Halkla İlişkiler, Pazarlamacı, Sigortacı, Mümessil, Bankacı, Emlakçı, Avukat, STK Yönetici, Anketör, Sosyal Araştırmacı ve Sosyal Bilimler’le
ilgili benzer çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 407 Adı, Soyadı DAMLA ARAS Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 6 2 4 2 0 30,00

Teknokrat 16 2 4 4 2 0 30,00

Yönetmen 16 0 0 0 4 3 31,00

Sanatçı 16 0 2 6 2 2 40,00

Entelektüel 16 2 2 4 2 2 36,00

Bilge 16 6 4 0 2 2 32,00

Dışa Dönük 16 0 4 2 2 8 62,00

Hümanist 16 0 2 2 2 0 18,00

Denetmen 16 4 2 2 0 0 14,00

Bilişimci-Girişimci 16 2 0 6 2 0 28,00

DIŞA-DÖNÜKLÜK PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde ilk etapta göze çarpan nitelikler, ilişkinin ve de iletişimin temel yaşam deseni olarak sahne alması ve bu özelliğin yaşamın tüm
karelerine yansımadıdır. Bu çerçevede insanları bilgilendirmek, eğitmek, geliştirmek, aydınlatmak, desteklemek, iyileştirmek gibi pozif
amaçlara hizmet eden ve kişiler arası ilşkilerin sürekli tekrar edildiği, netice itibariyle de kelimelerin, anadilin ve özellikle de beden dilinin
etkin bir şekilde kullanıldığı bir niteklikler bağlamı ya da toplamı söz konusudur.  

Bu çerçevede, büyüme çabalarını ve gelişimi destekleyen bir tutumların sergilenmesi, nitelikli konsantrasyon sahibi olunması, hemen her
işe ve sürece atılabilme veya katılımda bulunma istenci, riskten kaçınmayan bir dışa dönüklüğe sahip olunması, ince bir mizah
duygusuyla iletişimin zenginleştirilmesi, ekip çalışmasına yatkın ve işbirliğine açık olunması, mecerası ve özgür bir ruh ile hareket eden
yüksek bir enerjiye sahip olunması, tutkulu olan ve keşfetmekten haz duyan bir kişilik kumaşınızın bulunması dikkat çekici yönleriniz
arasında yer almaktadır.  

Ayrıca, toplumun genelini ilgilediren sosyal konularda da oldukça ilgili olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu anlamda sivil toplum
kuruluşlarında (STK) görev almak konusunda gönüllü, ayrıca sosyal hizmetler, afet ve kriz yönetimlerinde ya da gönüllü kurtarma
ekiplerinde görev almak veya cankurtaranlık gibi misyonları da rahatlıkla benimseyebilmektesiniz.  

Dahası; açık sözlülük, görece sabırsızlık, şakacı, kendi tarzınca çalışmayı seven, seyahat etmeyi özellikle seven, kendini kontrol etmekte
bazen sıkıntılar yaşayan, duyguları güçlü, doğal ve spontan davranan, diplomasiden ve resmilikten hoşlanmayan, kendini her durumda ve
platformda rahatlıkla ifade edebilen, becerikli, iyimser ve pozitif enerji saçan, çok yönlü, zaman zaman hırslı, hemen her konuda meraklı
ve gerektiğinde de içten olabilen bir davranış repertuarınız vardır.  

Bu bağlamda, uluslararası veya şehirler arası konferans, konser veya çalıştaylara istekle katılan, yabancı dil öğrenmeye doğal bir
yatkınlığı olan, turistlerle konuşmaktan hoşlanan, sürekli tarzını yenileyen ve yeni kelimeler öğrenmekten haz duyan, güçlü bir hafızaya
sahip ve temel bir okuma alışkanlığına sahip olan, düşüncelerini etkin bir şekilde gerek yazı dilinde gerekse konuşma dilinde ifade
edebilen, genel kültür konularında ise yetkin olan, ayrıca bir çok sanat dalıyla da yakından ilgilenen bir kişilik profiliniz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Mütercimlik, Yabancı Dil Öğretmenliği, Dil Bilim, Edebiyat, Siyasal Bilimler, Politika, Yazarlık, Turizm ve Otelcilik, İşletmecilik, Sosyal
Hizmet Uzmanı, Gazetecililik, İletişim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, İktisat, Sosyoloji,
Halkla İlişkiler, Pazarlamacı, Sigortacı, Mümessil, Bankacı, Emlakçı, Avukat, STK Yönetici, Anketör, Sosyal Araştırmacı ve Sosyal Bilimler’le
ilgili benzer çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1419 Adı, Soyadı HİLAL ALTUN Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 6 2 2 2 0 24,00

Teknokrat 16 4 0 0 4 2 30,00

Yönetmen 16 2 3 0 2 2 26,00

Sanatçı 16 0 6 4 0 0 24,00

Entelektüel 16 0 4 4 2 0 28,00

Bilge 16 6 2 0 2 2 28,00

Dışa Dönük 16 2 4 2 0 6 46,00

Hümanist 16 2 6 4 0 0 26,00

Denetmen 16 4 2 4 2 0 28,00

Bilişimci-Girişimci 16 0 2 8 0 0 28,00

DIŞA-DÖNÜKLÜK PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde ilk etapta göze çarpan nitelikler, ilişkinin ve de iletişimin temel yaşam deseni olarak sahne alması ve bu özelliğin yaşamın tüm
karelerine yansımadıdır. Bu çerçevede insanları bilgilendirmek, eğitmek, geliştirmek, aydınlatmak, desteklemek, iyileştirmek gibi pozif
amaçlara hizmet eden ve kişiler arası ilşkilerin sürekli tekrar edildiği, netice itibariyle de kelimelerin, anadilin ve özellikle de beden dilinin
etkin bir şekilde kullanıldığı bir niteklikler bağlamı ya da toplamı söz konusudur.  

Bu çerçevede, büyüme çabalarını ve gelişimi destekleyen bir tutumların sergilenmesi, nitelikli konsantrasyon sahibi olunması, hemen her
işe ve sürece atılabilme veya katılımda bulunma istenci, riskten kaçınmayan bir dışa dönüklüğe sahip olunması, ince bir mizah
duygusuyla iletişimin zenginleştirilmesi, ekip çalışmasına yatkın ve işbirliğine açık olunması, mecerası ve özgür bir ruh ile hareket eden
yüksek bir enerjiye sahip olunması, tutkulu olan ve keşfetmekten haz duyan bir kişilik kumaşınızın bulunması dikkat çekici yönleriniz
arasında yer almaktadır.  

Ayrıca, toplumun genelini ilgilediren sosyal konularda da oldukça ilgili olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu anlamda sivil toplum
kuruluşlarında (STK) görev almak konusunda gönüllü, ayrıca sosyal hizmetler, afet ve kriz yönetimlerinde ya da gönüllü kurtarma
ekiplerinde görev almak veya cankurtaranlık gibi misyonları da rahatlıkla benimseyebilmektesiniz.  

Dahası; açık sözlülük, görece sabırsızlık, şakacı, kendi tarzınca çalışmayı seven, seyahat etmeyi özellikle seven, kendini kontrol etmekte
bazen sıkıntılar yaşayan, duyguları güçlü, doğal ve spontan davranan, diplomasiden ve resmilikten hoşlanmayan, kendini her durumda ve
platformda rahatlıkla ifade edebilen, becerikli, iyimser ve pozitif enerji saçan, çok yönlü, zaman zaman hırslı, hemen her konuda meraklı
ve gerektiğinde de içten olabilen bir davranış repertuarınız vardır.  

Bu bağlamda, uluslararası veya şehirler arası konferans, konser veya çalıştaylara istekle katılan, yabancı dil öğrenmeye doğal bir
yatkınlığı olan, turistlerle konuşmaktan hoşlanan, sürekli tarzını yenileyen ve yeni kelimeler öğrenmekten haz duyan, güçlü bir hafızaya
sahip ve temel bir okuma alışkanlığına sahip olan, düşüncelerini etkin bir şekilde gerek yazı dilinde gerekse konuşma dilinde ifade
edebilen, genel kültür konularında ise yetkin olan, ayrıca bir çok sanat dalıyla da yakından ilgilenen bir kişilik profiliniz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Mütercimlik, Yabancı Dil Öğretmenliği, Dil Bilim, Edebiyat, Siyasal Bilimler, Politika, Yazarlık, Turizm ve Otelcilik, İşletmecilik, Sosyal
Hizmet Uzmanı, Gazetecililik, İletişim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, İktisat, Sosyoloji,
Halkla İlişkiler, Pazarlamacı, Sigortacı, Mümessil, Bankacı, Emlakçı, Avukat, STK Yönetici, Anketör, Sosyal Araştırmacı ve Sosyal Bilimler’le
ilgili benzer çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1437 Adı, Soyadı HÜSEYİN GENÇ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 6 4 2 2 0 28,00

Teknokrat 16 2 8 2 2 2 42,00

Yönetmen 16 4 5 0 2 2 32,00

Sanatçı 16 0 6 4 6 0 48,00

Entelektüel 16 0 2 8 2 2 46,00

Bilge 16 6 4 0 4 2 40,00

Dışa Dönük 16 0 4 2 4 6 60,00

Hümanist 16 2 6 4 0 2 36,00

Denetmen 16 6 4 2 0 0 20,00

Bilişimci-Girişimci 16 2 4 6 2 2 46,00

DIŞA-DÖNÜKLÜK PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde ilk etapta göze çarpan nitelikler, ilişkinin ve de iletişimin temel yaşam deseni olarak sahne alması ve bu özelliğin yaşamın tüm
karelerine yansımadıdır. Bu çerçevede insanları bilgilendirmek, eğitmek, geliştirmek, aydınlatmak, desteklemek, iyileştirmek gibi pozif
amaçlara hizmet eden ve kişiler arası ilşkilerin sürekli tekrar edildiği, netice itibariyle de kelimelerin, anadilin ve özellikle de beden dilinin
etkin bir şekilde kullanıldığı bir niteklikler bağlamı ya da toplamı söz konusudur.  

Bu çerçevede, büyüme çabalarını ve gelişimi destekleyen bir tutumların sergilenmesi, nitelikli konsantrasyon sahibi olunması, hemen her
işe ve sürece atılabilme veya katılımda bulunma istenci, riskten kaçınmayan bir dışa dönüklüğe sahip olunması, ince bir mizah
duygusuyla iletişimin zenginleştirilmesi, ekip çalışmasına yatkın ve işbirliğine açık olunması, mecerası ve özgür bir ruh ile hareket eden
yüksek bir enerjiye sahip olunması, tutkulu olan ve keşfetmekten haz duyan bir kişilik kumaşınızın bulunması dikkat çekici yönleriniz
arasında yer almaktadır.  

Ayrıca, toplumun genelini ilgilediren sosyal konularda da oldukça ilgili olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu anlamda sivil toplum
kuruluşlarında (STK) görev almak konusunda gönüllü, ayrıca sosyal hizmetler, afet ve kriz yönetimlerinde ya da gönüllü kurtarma
ekiplerinde görev almak veya cankurtaranlık gibi misyonları da rahatlıkla benimseyebilmektesiniz.  

Dahası; açık sözlülük, görece sabırsızlık, şakacı, kendi tarzınca çalışmayı seven, seyahat etmeyi özellikle seven, kendini kontrol etmekte
bazen sıkıntılar yaşayan, duyguları güçlü, doğal ve spontan davranan, diplomasiden ve resmilikten hoşlanmayan, kendini her durumda ve
platformda rahatlıkla ifade edebilen, becerikli, iyimser ve pozitif enerji saçan, çok yönlü, zaman zaman hırslı, hemen her konuda meraklı
ve gerektiğinde de içten olabilen bir davranış repertuarınız vardır.  

Bu bağlamda, uluslararası veya şehirler arası konferans, konser veya çalıştaylara istekle katılan, yabancı dil öğrenmeye doğal bir
yatkınlığı olan, turistlerle konuşmaktan hoşlanan, sürekli tarzını yenileyen ve yeni kelimeler öğrenmekten haz duyan, güçlü bir hafızaya
sahip ve temel bir okuma alışkanlığına sahip olan, düşüncelerini etkin bir şekilde gerek yazı dilinde gerekse konuşma dilinde ifade
edebilen, genel kültür konularında ise yetkin olan, ayrıca bir çok sanat dalıyla da yakından ilgilenen bir kişilik profiliniz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Mütercimlik, Yabancı Dil Öğretmenliği, Dil Bilim, Edebiyat, Siyasal Bilimler, Politika, Yazarlık, Turizm ve Otelcilik, İşletmecilik, Sosyal
Hizmet Uzmanı, Gazetecililik, İletişim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, İktisat, Sosyoloji,
Halkla İlişkiler, Pazarlamacı, Sigortacı, Mümessil, Bankacı, Emlakçı, Avukat, STK Yönetici, Anketör, Sosyal Araştırmacı ve Sosyal Bilimler’le
ilgili benzer çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1765 Adı, Soyadı İLKNUR ÇEKER Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 4 0 2 0 6 40,00

Teknokrat 16 0 6 4 2 0 32,00

Yönetmen 16 0 3 0 4 2 32,00

Sanatçı 16 0 2 2 6 2 44,00

Entelektüel 16 2 0 4 4 0 30,00

Bilge 16 4 4 0 2 2 30,00

Dışa Dönük 16 0 2 2 2 8 58,00

Hümanist 16 4 2 2 2 2 32,00

Denetmen 16 2 2 0 0 2 16,00

Bilişimci-Girişimci 16 0 4 6 2 0 34,00

DIŞA-DÖNÜKLÜK PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde ilk etapta göze çarpan nitelikler, ilişkinin ve de iletişimin temel yaşam deseni olarak sahne alması ve bu özelliğin yaşamın tüm
karelerine yansımadıdır. Bu çerçevede insanları bilgilendirmek, eğitmek, geliştirmek, aydınlatmak, desteklemek, iyileştirmek gibi pozif
amaçlara hizmet eden ve kişiler arası ilşkilerin sürekli tekrar edildiği, netice itibariyle de kelimelerin, anadilin ve özellikle de beden dilinin
etkin bir şekilde kullanıldığı bir niteklikler bağlamı ya da toplamı söz konusudur.  

Bu çerçevede, büyüme çabalarını ve gelişimi destekleyen bir tutumların sergilenmesi, nitelikli konsantrasyon sahibi olunması, hemen her
işe ve sürece atılabilme veya katılımda bulunma istenci, riskten kaçınmayan bir dışa dönüklüğe sahip olunması, ince bir mizah
duygusuyla iletişimin zenginleştirilmesi, ekip çalışmasına yatkın ve işbirliğine açık olunması, mecerası ve özgür bir ruh ile hareket eden
yüksek bir enerjiye sahip olunması, tutkulu olan ve keşfetmekten haz duyan bir kişilik kumaşınızın bulunması dikkat çekici yönleriniz
arasında yer almaktadır.  

Ayrıca, toplumun genelini ilgilediren sosyal konularda da oldukça ilgili olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu anlamda sivil toplum
kuruluşlarında (STK) görev almak konusunda gönüllü, ayrıca sosyal hizmetler, afet ve kriz yönetimlerinde ya da gönüllü kurtarma
ekiplerinde görev almak veya cankurtaranlık gibi misyonları da rahatlıkla benimseyebilmektesiniz.  

Dahası; açık sözlülük, görece sabırsızlık, şakacı, kendi tarzınca çalışmayı seven, seyahat etmeyi özellikle seven, kendini kontrol etmekte
bazen sıkıntılar yaşayan, duyguları güçlü, doğal ve spontan davranan, diplomasiden ve resmilikten hoşlanmayan, kendini her durumda ve
platformda rahatlıkla ifade edebilen, becerikli, iyimser ve pozitif enerji saçan, çok yönlü, zaman zaman hırslı, hemen her konuda meraklı
ve gerektiğinde de içten olabilen bir davranış repertuarınız vardır.  

Bu bağlamda, uluslararası veya şehirler arası konferans, konser veya çalıştaylara istekle katılan, yabancı dil öğrenmeye doğal bir
yatkınlığı olan, turistlerle konuşmaktan hoşlanan, sürekli tarzını yenileyen ve yeni kelimeler öğrenmekten haz duyan, güçlü bir hafızaya
sahip ve temel bir okuma alışkanlığına sahip olan, düşüncelerini etkin bir şekilde gerek yazı dilinde gerekse konuşma dilinde ifade
edebilen, genel kültür konularında ise yetkin olan, ayrıca bir çok sanat dalıyla da yakından ilgilenen bir kişilik profiliniz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Mütercimlik, Yabancı Dil Öğretmenliği, Dil Bilim, Edebiyat, Siyasal Bilimler, Politika, Yazarlık, Turizm ve Otelcilik, İşletmecilik, Sosyal
Hizmet Uzmanı, Gazetecililik, İletişim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, İktisat, Sosyoloji,
Halkla İlişkiler, Pazarlamacı, Sigortacı, Mümessil, Bankacı, Emlakçı, Avukat, STK Yönetici, Anketör, Sosyal Araştırmacı ve Sosyal Bilimler’le
ilgili benzer çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1281 Adı, Soyadı İSMAİL ÇAĞİNLİ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 2 2 0 2 2 24,00

Teknokrat 16 2 2 4 0 0 18,00

Yönetmen 16 0 4 1 0 0 11,00

Sanatçı 16 4 0 2 2 0 18,00

Entelektüel 16 4 0 2 2 0 18,00

Bilge 16 6 2 4 4 0 38,00

Dışa Dönük 16 0 2 6 2 0 30,00

Hümanist 16 4 4 2 0 2 28,00

Denetmen 16 4 2 2 2 4 42,00

Bilişimci-Girişimci 16 2 0 6 2 4 48,00

BİLİŞİMCİ-GİRİŞİMCİ PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde en başta göze çarpan nitelikler; belirsiz, hür, sistematize edilmemiş bir şekilde, yani özgür ortamlarda çalışmayı tercih eden,
sanatsal ve sayısal zekânın buluştuğu kavşakta yazılım-bilişim ve programcılık alanlarında özgün ürünler ortaya koymaya çalışan, buna
bağlı olarak hayal gücü yetkin ve derin olan, özellikle de soyut zekâsı nitelikli olan ve derinlikli düşünebilen, uzam-zaman-boyut gibi soyut
bakış açılarıyla olgulara ve nesnelere farklı ve de alternative bakış açılarıyla bakabilen bir dizi özel yeti-yetenek ve de yatkınlık gerektiren
niteliklerdir.  

Bu çerçevede, bilgisayar ya da bilişim dünyası ile mutlu olmak, sayılar, bulmacalar, puzzlelerle dinlenmek, görsel zekânızla mimarî
eserlere faklı perspektiflerden bakabilmek, bilim ve teknik konularındaki yayınları okumayı tercih etmek, bilim dünyasındaki en son
buluşları ya da araştırmaları yakından takip etmek, bu ve benzeri konularla ilgili lansmanları ve fuarları kaçırmamak gibi gizli bir ajandanız
bulunmaktadır.  

Dahası, bir şeyler üretebilmek veya icat edebilmek için sürekli ellerinizin veya zihninizin meşgul olması, mekanik ve elektronik aletlere
karşı özel ilginizin ve merakınızın olması; fiziğe ve astrofiziğa karşı son derece ilgili olmanız, maket yapmak veya alternatif ‘araç-gereç-
eşya-makine’ modellerinin çizimlerini hobi olarak tasarlamak ve karalamak, her kulladığınız metaryeli limitine kadar üst düzeyde
kullanmak veya geliştirmeye çalışmak gibi yaratıcı ve katılımcı bir profile sahip olduğunuz söylenebilir.  

Bu bağlamda; titizlik, beceriklilik, tutarlılık, çalışkanlık, üretkenlik, disiplinler arası düşünebilmek, çok değişkenli çözümler üretebilmek,
kontrol odaklılık, düzenlilik, detaycılık, atılımcılık, yenilikçilik, çözüm odaklılık, objektiflik, nesnelllik, somutluluk, üretkenlik ve sistemlilikle
örülü bir kişilik ve yönelim profiliniz vardır denilebilir.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Bilişim Tekonolojileri, Mekatronik, Sistem Mühendisliği, Elekrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Makine
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Sibernetik Güvenlik, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Güvenliği, İşletme Mühendisliği, Tasarım,
Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık, Silah Sanayi, Metalürji Mühendisliği, Matematik, Fizik,
Meteoroloji Mühendisliği, Genetik, Atom Mühendisliği, Mekatronik, Nükleer Enerji Mühendisliği, İstatistik, Pilotluk ve Web Tasarımcısı vb.
çalışma alanlarıdır.  

                                                1 / 1



ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 0 Adı, Soyadı KÜBRA BALÇIK Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 2 0 2 4 2 34,00

Teknokrat 16 0 2 2 0 4 30,00

Yönetmen 16 6 0 0 2 0 14,00

Sanatçı 16 0 4 2 2 0 22,00

Entelektüel 16 0 2 6 0 0 22,00

Bilge 16 4 2 0 4 0 24,00

Dışa Dönük 16 0 2 2 2 6 48,00

Hümanist 16 0 2 2 2 0 18,00

Denetmen 16 4 2 0 0 0 8,00

Bilişimci-Girişimci 16 0 0 6 0 2 28,00

DIŞA-DÖNÜKLÜK PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde ilk etapta göze çarpan nitelikler, ilişkinin ve de iletişimin temel yaşam deseni olarak sahne alması ve bu özelliğin yaşamın tüm
karelerine yansımadıdır. Bu çerçevede insanları bilgilendirmek, eğitmek, geliştirmek, aydınlatmak, desteklemek, iyileştirmek gibi pozif
amaçlara hizmet eden ve kişiler arası ilşkilerin sürekli tekrar edildiği, netice itibariyle de kelimelerin, anadilin ve özellikle de beden dilinin
etkin bir şekilde kullanıldığı bir niteklikler bağlamı ya da toplamı söz konusudur.  

Bu çerçevede, büyüme çabalarını ve gelişimi destekleyen bir tutumların sergilenmesi, nitelikli konsantrasyon sahibi olunması, hemen her
işe ve sürece atılabilme veya katılımda bulunma istenci, riskten kaçınmayan bir dışa dönüklüğe sahip olunması, ince bir mizah
duygusuyla iletişimin zenginleştirilmesi, ekip çalışmasına yatkın ve işbirliğine açık olunması, mecerası ve özgür bir ruh ile hareket eden
yüksek bir enerjiye sahip olunması, tutkulu olan ve keşfetmekten haz duyan bir kişilik kumaşınızın bulunması dikkat çekici yönleriniz
arasında yer almaktadır.  

Ayrıca, toplumun genelini ilgilediren sosyal konularda da oldukça ilgili olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu anlamda sivil toplum
kuruluşlarında (STK) görev almak konusunda gönüllü, ayrıca sosyal hizmetler, afet ve kriz yönetimlerinde ya da gönüllü kurtarma
ekiplerinde görev almak veya cankurtaranlık gibi misyonları da rahatlıkla benimseyebilmektesiniz.  

Dahası; açık sözlülük, görece sabırsızlık, şakacı, kendi tarzınca çalışmayı seven, seyahat etmeyi özellikle seven, kendini kontrol etmekte
bazen sıkıntılar yaşayan, duyguları güçlü, doğal ve spontan davranan, diplomasiden ve resmilikten hoşlanmayan, kendini her durumda ve
platformda rahatlıkla ifade edebilen, becerikli, iyimser ve pozitif enerji saçan, çok yönlü, zaman zaman hırslı, hemen her konuda meraklı
ve gerektiğinde de içten olabilen bir davranış repertuarınız vardır.  

Bu bağlamda, uluslararası veya şehirler arası konferans, konser veya çalıştaylara istekle katılan, yabancı dil öğrenmeye doğal bir
yatkınlığı olan, turistlerle konuşmaktan hoşlanan, sürekli tarzını yenileyen ve yeni kelimeler öğrenmekten haz duyan, güçlü bir hafızaya
sahip ve temel bir okuma alışkanlığına sahip olan, düşüncelerini etkin bir şekilde gerek yazı dilinde gerekse konuşma dilinde ifade
edebilen, genel kültür konularında ise yetkin olan, ayrıca bir çok sanat dalıyla da yakından ilgilenen bir kişilik profiliniz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Mütercimlik, Yabancı Dil Öğretmenliği, Dil Bilim, Edebiyat, Siyasal Bilimler, Politika, Yazarlık, Turizm ve Otelcilik, İşletmecilik, Sosyal
Hizmet Uzmanı, Gazetecililik, İletişim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, İktisat, Sosyoloji,
Halkla İlişkiler, Pazarlamacı, Sigortacı, Mümessil, Bankacı, Emlakçı, Avukat, STK Yönetici, Anketör, Sosyal Araştırmacı ve Sosyal Bilimler’le
ilgili benzer çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1500 Adı, Soyadı MEHMET ALİ GÜL Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 6 4 2 0 4 40,00

Teknokrat 16 2 6 0 2 2 32,00

Yönetmen 16 4 1 2 4 0 28,00

Sanatçı 16 2 4 2 0 2 26,00

Entelektüel 16 4 2 4 0 2 30,00

Bilge 16 4 4 0 4 2 38,00

Dışa Dönük 16 0 2 2 2 6 48,00

Hümanist 16 0 4 4 6 2 54,00

Denetmen 16 4 2 4 0 4 40,00

Bilişimci-Girişimci 16 0 0 8 2 2 42,00

HÜMANİST PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde ilk etapta göze çarpan nitelikler; sevgi, empati, özgecilik (başkasını kendine tercih etmek), sadâkat, dostluk, yardımlaşmak,
ortak değerlerde ve üst-anlatılarda buluşmak, esenlik, esneklik, dünya barışı, kardeşlik, idealizm, insana yatırım, koşulsuz ve karşılıksız
sevgi ya da insan sevgisi, adanmışlık, fedakârlık, sabır, sebat, yurtseverlik, vicdân sahibi olmak, merhamet, iyimserlik gibi bir dizi pozitif
amaçlı ve odaklı niteliklerdir.  

Bu bağlamda profilinizde insanı yücelten bir idealizm söz konusu olduğu için, sağlık kuruluşlarında çalışmak, yardımcı ve şifacı olmak,
kaza geçiren insanlara ve yoksullara veya düşkünlere yardımcı olmak için sürekli gözetleyici olmak, huzur evlerini ve yetiştirme yurtlarını
düzenli ziyaret etmek, bu alandaki sivil toplum kuruluşlarına maddî-mânevî destek vermek gibi insana hizmeti ve faydalı olmayı temel ilke
edinmiş davranış repertuarınız dikkatlerden kaçmamaktadır.  

Aynı şekilde tüm canlılara karşı zinde bir empati ve merhamet duymak gibi samimi bir içtenliğiniz de vardır. Hayvanlara, bitkilere, kısaca
doğaya ve tüm varlıklara karşı, kardeşlik veya akrabalık bağı gibi güçlü bağlarla bağlanıp, onları gözetmek ve korumak gibi asil bir
misyonun sahibi olmaya eğilimlisiniz denilebilir.  

Özellikle, hizmet sektörü ve memnuniyete dayalı meslekî olanlarda hem maddî hem de mânevî tatmin sağlayacağınızdan, bu kulvardaki
kariyer planlamasıyla hem özünüzdeki idealizmi ve tolerans kültürünü hayata geçirebilir, hem de saygın bir meslekte çalışıyor olmanın
haklı gururunu da yaşayabilirsiniz.  

Son tahlilde, insan-varlık-doğa sevgisine dayanan ve içsel referanslarınızın ise sizi, daima bu üç mucizeyi keşfetmeye, anlamaya ve
sürekli onlarla temas eden bir meslek dalında uzmanlaşmaya yönlendirdiği bir profiliniz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Doktorluk, Hemşirelik, Hasta Bakıcılık, Öğretmenlik, Sosyal Hizmet Sorumlusu, Özel Eğitim Uzmanı, Çocuk Gelişimi Öğretmenliği, Okul
Öncesi Eğitimi, Antropoloji, Psikoloji, Rehberlik, Psikolojik Danışmanlık, Avukat, Savcı, Kamu Yönetimi, Diş Hekimliği, Doğum Uzmanı,
Veterinerlik, Polis, Çevre Mühendisliği, Gazetecilik, Psikoterapistlik, Koçluk, Turizm Rehberliği, Pedagog, Halk Bilimci, Kütüphaneci,
Arkeolog, Biyolog, Zoolog, Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Botanik, Tabiat Bilimi, Gıda Mühendisi, Sosyolog,
Fizik Tedavi Uzmanı, Fizyoterapist, Diyetisyenlik, Hukuk, Eczacılık, Sanat Yönetimi, İlkokul Öğretmenliği, Sağlık Hizmetleri Yöneticiliği ve
Sosyal Bilimler’le ilgili olan benzer çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1529 Adı, Soyadı MERVE ARTİK Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 0 4 0 2 2 26,00

Teknokrat 16 2 4 0 0 0 10,00

Yönetmen 16 0 2 3 0 0 13,00

Sanatçı 16 2 2 2 4 0 28,00

Entelektüel 16 4 0 2 0 2 20,00

Bilge 16 0 2 4 2 4 44,00

Dışa Dönük 16 0 2 2 2 0 18,00

Hümanist 16 4 0 2 0 2 20,00

Denetmen 16 2 2 4 2 0 26,00

Bilişimci-Girişimci 16 2 0 2 2 8 56,00

BİLİŞİMCİ-GİRİŞİMCİ PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde en başta göze çarpan nitelikler; belirsiz, hür, sistematize edilmemiş bir şekilde, yani özgür ortamlarda çalışmayı tercih eden,
sanatsal ve sayısal zekânın buluştuğu kavşakta yazılım-bilişim ve programcılık alanlarında özgün ürünler ortaya koymaya çalışan, buna
bağlı olarak hayal gücü yetkin ve derin olan, özellikle de soyut zekâsı nitelikli olan ve derinlikli düşünebilen, uzam-zaman-boyut gibi soyut
bakış açılarıyla olgulara ve nesnelere farklı ve de alternative bakış açılarıyla bakabilen bir dizi özel yeti-yetenek ve de yatkınlık gerektiren
niteliklerdir.  

Bu çerçevede, bilgisayar ya da bilişim dünyası ile mutlu olmak, sayılar, bulmacalar, puzzlelerle dinlenmek, görsel zekânızla mimarî
eserlere faklı perspektiflerden bakabilmek, bilim ve teknik konularındaki yayınları okumayı tercih etmek, bilim dünyasındaki en son
buluşları ya da araştırmaları yakından takip etmek, bu ve benzeri konularla ilgili lansmanları ve fuarları kaçırmamak gibi gizli bir ajandanız
bulunmaktadır.  

Dahası, bir şeyler üretebilmek veya icat edebilmek için sürekli ellerinizin veya zihninizin meşgul olması, mekanik ve elektronik aletlere
karşı özel ilginizin ve merakınızın olması; fiziğe ve astrofiziğa karşı son derece ilgili olmanız, maket yapmak veya alternatif ‘araç-gereç-
eşya-makine’ modellerinin çizimlerini hobi olarak tasarlamak ve karalamak, her kulladığınız metaryeli limitine kadar üst düzeyde
kullanmak veya geliştirmeye çalışmak gibi yaratıcı ve katılımcı bir profile sahip olduğunuz söylenebilir.  

Bu bağlamda; titizlik, beceriklilik, tutarlılık, çalışkanlık, üretkenlik, disiplinler arası düşünebilmek, çok değişkenli çözümler üretebilmek,
kontrol odaklılık, düzenlilik, detaycılık, atılımcılık, yenilikçilik, çözüm odaklılık, objektiflik, nesnelllik, somutluluk, üretkenlik ve sistemlilikle
örülü bir kişilik ve yönelim profiliniz vardır denilebilir.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Bilişim Tekonolojileri, Mekatronik, Sistem Mühendisliği, Elekrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Makine
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Sibernetik Güvenlik, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Güvenliği, İşletme Mühendisliği, Tasarım,
Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık, Silah Sanayi, Metalürji Mühendisliği, Matematik, Fizik,
Meteoroloji Mühendisliği, Genetik, Atom Mühendisliği, Mekatronik, Nükleer Enerji Mühendisliği, İstatistik, Pilotluk ve Web Tasarımcısı vb.
çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1573 Adı, Soyadı RAMAZAN DİNAR Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 4 4 0 2 2 30,00

Teknokrat 16 2 2 2 2 2 30,00

Yönetmen 16 1 2 0 0 2 15,00

Sanatçı 16 2 4 2 4 0 32,00

Entelektüel 16 8 2 2 4 0 34,00

Bilge 16 2 0 4 4 0 30,00

Dışa Dönük 16 0 2 2 0 6 40,00

Hümanist 16 6 2 0 0 2 20,00

Denetmen 16 2 4 2 2 4 44,00

Bilişimci-Girişimci 16 2 4 4 0 4 42,00

DENETMEN PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde en başta göze çarpan nitelikler; sayılarla barışık olmak, denklemlerle tanışık olmak, çok faktörlü ve değişkenli düşünebilmek,
rakamlar ile gerçeklikler arasında bağ kurabilmek, verilerle çalışmaktan hoşlanmak, her işi detayları ile ele almak, kuralcı olmak ve
kuralları tüm detaylarıyla eksiksiz uygulamak, bilgiyi kesinlik ve nesnellik ilkesi ile nitelikli kullanabilmek, olgularla ve tüm iş süreçleri ile
ilgili kayıt tutmak, bu konularda materyaller üretmek, planlı olmak, toplam kalite yönetimini referans almak ve bu çerçevede verimliliği
desteklemek gibi bir dizi pozitif amaca hizmet eden niteliklerdir.  

Bu bağlamda ekonomik zenginliğe ve yeterliliğe önem veren, tüm harcamaları konusunda bilinçli bir tüketici kimliğiyle öne çıkan, arz-
talep ve piyasa koşullarına karşı duyarlı olan, haftalık veya aylık siyaset-ekonomi-politika konularında süreli ve düzenli bir yayını takip
etmeye özen gösteren, sermayeyi seven ve para piyasalarıyla yakından ilgili olan, hayata ve ilişkilere “Kazan-Kazan” ilkesi ile bakan bir
iletişim gramerinizin olduğu ifade edilebilir.  

Dahası; etkili bir iletişimci olan, zihinin ardalanında hemen her konuda “fayda-maliyet hesabı” yapan, çevrenizce hesapçı-sağlamcı ve
tedbirli olarak tanınan, hemen her konuda bir “B” planına sahip olmayı alışkanlık hâline getirmiş olan, her günü programlı ve etkin zaman
yönetimi ile tüm varoluşsal potansiyelini limitine ve sonuna kadar etkin kullanabilen, hemen her konuda –özellikle de randevülerinde–
dakik olan, tutarlı olan ve hesap alabilir va ya da verebilir olmayı da adeta tüm davranışlarının omurgası hâline getirmiş olan bir
profilinizin olduğu söylenebilir.  

Bu çerçevede; dikkatli, kurnaz, detaycı, soğukkanlı, risksever, risksavar, düzenli, dakik, kontrolcü, tutarlı, titiz, kararlı, yönetmen,
yönergeci, kuralcı, yargılayıcı, tanımlayıcı, hırslı ve meraklı bir kişilik kumaşınızın olduğu da dikkatlerden kaçmamamaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

İktisat, Ekonomi, Maliye, İşletme, Ekonometri, Bankacılık, Finans Uzmanı, Finans Matematiği, Matematik Mühendisliği, Müfettişlik, Maliye
Müfettişi, Mülkiye Müfettiği, Kamu Yönetimi, Muhasebe, İş İdaresi, Aktüerya, İstatistik, Yatırım, Sigartacılık, Eczacılık, Çalışma Ekonımisi ve
Endüstri İlişkileri, Pazarlama, Dış Ticaret, Gümrükleme, Brokerlık, Menkul Kıymetler Uzmanı, Uluslararası Ticaret, İthalat-İhracat,
Emlakçılık, Hesap Uzmanı, Editör, Redaktör, Ulaşım-Lojistik, Yazılımcı-Programcı, Laborant vb. çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 258 Adı, Soyadı SDLİN KESKİN Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 4 2 4 0 2 30,00

Teknokrat 16 0 6 0 2 2 30,00

Yönetmen 16 2 1 0 4 0 20,00

Sanatçı 16 0 2 2 2 0 18,00

Entelektüel 16 4 2 4 0 2 30,00

Bilge 16 2 2 2 2 0 20,00

Dışa Dönük 16 0 4 2 2 2 32,00

Hümanist 16 0 4 4 0 0 20,00

Denetmen 16 2 2 0 2 2 24,00

Bilişimci-Girişimci 16 0 0 4 0 0 12,00

DIŞA-DÖNÜKLÜK PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde ilk etapta göze çarpan nitelikler, ilişkinin ve de iletişimin temel yaşam deseni olarak sahne alması ve bu özelliğin yaşamın tüm
karelerine yansımadıdır. Bu çerçevede insanları bilgilendirmek, eğitmek, geliştirmek, aydınlatmak, desteklemek, iyileştirmek gibi pozif
amaçlara hizmet eden ve kişiler arası ilşkilerin sürekli tekrar edildiği, netice itibariyle de kelimelerin, anadilin ve özellikle de beden dilinin
etkin bir şekilde kullanıldığı bir niteklikler bağlamı ya da toplamı söz konusudur.  

Bu çerçevede, büyüme çabalarını ve gelişimi destekleyen bir tutumların sergilenmesi, nitelikli konsantrasyon sahibi olunması, hemen her
işe ve sürece atılabilme veya katılımda bulunma istenci, riskten kaçınmayan bir dışa dönüklüğe sahip olunması, ince bir mizah
duygusuyla iletişimin zenginleştirilmesi, ekip çalışmasına yatkın ve işbirliğine açık olunması, mecerası ve özgür bir ruh ile hareket eden
yüksek bir enerjiye sahip olunması, tutkulu olan ve keşfetmekten haz duyan bir kişilik kumaşınızın bulunması dikkat çekici yönleriniz
arasında yer almaktadır.  

Ayrıca, toplumun genelini ilgilediren sosyal konularda da oldukça ilgili olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu anlamda sivil toplum
kuruluşlarında (STK) görev almak konusunda gönüllü, ayrıca sosyal hizmetler, afet ve kriz yönetimlerinde ya da gönüllü kurtarma
ekiplerinde görev almak veya cankurtaranlık gibi misyonları da rahatlıkla benimseyebilmektesiniz.  

Dahası; açık sözlülük, görece sabırsızlık, şakacı, kendi tarzınca çalışmayı seven, seyahat etmeyi özellikle seven, kendini kontrol etmekte
bazen sıkıntılar yaşayan, duyguları güçlü, doğal ve spontan davranan, diplomasiden ve resmilikten hoşlanmayan, kendini her durumda ve
platformda rahatlıkla ifade edebilen, becerikli, iyimser ve pozitif enerji saçan, çok yönlü, zaman zaman hırslı, hemen her konuda meraklı
ve gerektiğinde de içten olabilen bir davranış repertuarınız vardır.  

Bu bağlamda, uluslararası veya şehirler arası konferans, konser veya çalıştaylara istekle katılan, yabancı dil öğrenmeye doğal bir
yatkınlığı olan, turistlerle konuşmaktan hoşlanan, sürekli tarzını yenileyen ve yeni kelimeler öğrenmekten haz duyan, güçlü bir hafızaya
sahip ve temel bir okuma alışkanlığına sahip olan, düşüncelerini etkin bir şekilde gerek yazı dilinde gerekse konuşma dilinde ifade
edebilen, genel kültür konularında ise yetkin olan, ayrıca bir çok sanat dalıyla da yakından ilgilenen bir kişilik profiliniz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Mütercimlik, Yabancı Dil Öğretmenliği, Dil Bilim, Edebiyat, Siyasal Bilimler, Politika, Yazarlık, Turizm ve Otelcilik, İşletmecilik, Sosyal
Hizmet Uzmanı, Gazetecililik, İletişim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Kamu Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlama, İktisat, Sosyoloji,
Halkla İlişkiler, Pazarlamacı, Sigortacı, Mümessil, Bankacı, Emlakçı, Avukat, STK Yönetici, Anketör, Sosyal Araştırmacı ve Sosyal Bilimler’le
ilgili benzer çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1544 Adı, Soyadı SEFA TOMAK Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 4 0 2 2 0 18,00

Teknokrat 16 2 2 0 4 2 32,00

Yönetmen 16 2 5 0 2 0 20,00

Sanatçı 16 0 2 6 2 0 30,00

Entelektüel 16 2 0 4 2 0 22,00

Bilge 16 2 2 0 6 2 40,00

Dışa Dönük 16 0 4 2 2 2 32,00

Hümanist 16 2 4 2 0 0 16,00

Denetmen 16 4 2 0 0 0 8,00

Bilişimci-Girişimci 16 2 2 6 0 2 34,00

BİLGE PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde en başta göze çarpan nitelikler; bilginin bilgelikle, deneyin ise deneyimle harmanlanması ve ortaya bütükleşik (holistic) bir
paradigma çıkarılabilmesidir. Bu paradigmanın en önemli sacayakları, objelerin ve olguların objektif ele alınabilmesi, bilişsel zekânın,
duygusal zekâ ile koordineli olarak kullanılabilmesi ve ortaya özgün bir sentez diyebileceğimiz ruhsal zekânın çıkarılabilmesi, karar verme
süreçlerinde ise serin kanlı ve sıradışı davranabilen, ayrıca sakin ve sessiz, ama derin bir gücü temsil eden; farkındalık düzeyi son derece
yüksek, eğiticilik ve rehberlik yönü güçlü olan, çevresinde doğal olarak rol model olarak görülen, dürüstlüğü, gerçekçiliği ve bütüncülüğü
yaşamının ilkesi hâline getirebilmiş olan, heveslerine aslâ yenik düşmeyen ve duygularını son derece güçlü bir şekilde kontrol
edebilmekte fark yaratan niteliklerdir.  

Bu anlamda, problemlerin ve olguların kökenine inerek, tasarlamış veya bulgulamış olduğu çözümlerle kanaat önderi olabilen, fikir
tartışmalarından ve panellerden oldukça hoşlanan, özellikle insan davranışlarının kökeni merak eden ve analiz edebilen, netice itibariyle
sosyal sorumlulukları içeren projelerde gönüllü olarak görev almayı da özellikle tercih eden bir idealist olduğunuz söylenebilir.  

Dahası, dostlarına içten değer veren, koruyucu ve toparlayıcı bir misyona sahip olan, duygu-düşünce ve duruşuyla fark yaratan, politikaya
doğal yatkınlığı olan, yazı dilini ve anadilini çok iyi kullanan ve insanlığın kültürler arası beslenmeyle barış ve mutluluğu
yakalayabileceğine inanan bir yaşam manifestonuz bulunmaktadır.  

Karar verme süreçlerinde dirençli, sağlamcı ve sabırlı olan; özgür ruhlu, her zaman toplumun ve çoğunluğun çıkarını ve yararını düşünen;
sakin, düşünceli, yoğun, derin hislere ve sağgörüye sahip, özellikle vicdanı (süperegosu) gelişmiş olan, detaylar konusunda hassas, ancak
gerektiğinde toptancı da olabilen, uçukluktan hoşlanmayan, soğukkanlı, işbirliğine yatkın, son derece dürüst, özellikle de iyimser ve
hayatında asla karamsarlığa yer vermeyen bir profiliniz vardır denilebilir.  

Son tahlilde, düzenli, ilhâm kaynağı olabilen, ağırbaşlı, yardımsever, güvenilir ve de son derece tutarlı ve ilkeli davranan, doğal
davranabilen ve yapmacıklıktan uzak iletişim kurabilen, yer yer diplomasiye başvuran, zaman zaman mesafeli ve koruyucu da olabilen;
titiz, kararlı, cömert, çok yönlü ve disiplinler arası düşünebilen, asla hırslı olamayan ve devamlı olarak başkalarına destek vermekten
mutluluk duyan bir profil örüntünüz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Hukuk, Kamu Yönetimi, Aktüerya, İnsan Kaynakları, Davranış Bilimleri, Psikiyatri, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık, Sosyolog, Sosyal
Hizmetler Uzmanı, Diyetisyenlik, Yazarlık, Edebiyat, Felsefe, İlahiyat, Eğitim Bilimleri, Siyasal Bilimler, Kriminoloji, Çocuk Gelişimi, Eğitim
Yönetimi, Eğtim Planlaması ve Sosyal Bilimler’le ilgili benzer çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1574 Adı, Soyadı SELENAY KALE Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 0 6 2 2 2 36,00

Teknokrat 16 0 2 2 0 0 10,00

Yönetmen 16 0 2 1 2 0 15,00

Sanatçı 16 2 2 2 6 0 36,00

Entelektüel 16 4 2 2 2 0 22,00

Bilge 16 0 0 4 4 4 48,00

Dışa Dönük 16 0 2 2 0 6 40,00

Hümanist 16 2 2 2 0 0 12,00

Denetmen 16 0 0 4 4 0 28,00

Bilişimci-Girişimci 16 4 2 2 0 2 24,00

BİLGE PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde en başta göze çarpan nitelikler; bilginin bilgelikle, deneyin ise deneyimle harmanlanması ve ortaya bütükleşik (holistic) bir
paradigma çıkarılabilmesidir. Bu paradigmanın en önemli sacayakları, objelerin ve olguların objektif ele alınabilmesi, bilişsel zekânın,
duygusal zekâ ile koordineli olarak kullanılabilmesi ve ortaya özgün bir sentez diyebileceğimiz ruhsal zekânın çıkarılabilmesi, karar verme
süreçlerinde ise serin kanlı ve sıradışı davranabilen, ayrıca sakin ve sessiz, ama derin bir gücü temsil eden; farkındalık düzeyi son derece
yüksek, eğiticilik ve rehberlik yönü güçlü olan, çevresinde doğal olarak rol model olarak görülen, dürüstlüğü, gerçekçiliği ve bütüncülüğü
yaşamının ilkesi hâline getirebilmiş olan, heveslerine aslâ yenik düşmeyen ve duygularını son derece güçlü bir şekilde kontrol
edebilmekte fark yaratan niteliklerdir.  

Bu anlamda, problemlerin ve olguların kökenine inerek, tasarlamış veya bulgulamış olduğu çözümlerle kanaat önderi olabilen, fikir
tartışmalarından ve panellerden oldukça hoşlanan, özellikle insan davranışlarının kökeni merak eden ve analiz edebilen, netice itibariyle
sosyal sorumlulukları içeren projelerde gönüllü olarak görev almayı da özellikle tercih eden bir idealist olduğunuz söylenebilir.  

Dahası, dostlarına içten değer veren, koruyucu ve toparlayıcı bir misyona sahip olan, duygu-düşünce ve duruşuyla fark yaratan, politikaya
doğal yatkınlığı olan, yazı dilini ve anadilini çok iyi kullanan ve insanlığın kültürler arası beslenmeyle barış ve mutluluğu
yakalayabileceğine inanan bir yaşam manifestonuz bulunmaktadır.  

Karar verme süreçlerinde dirençli, sağlamcı ve sabırlı olan; özgür ruhlu, her zaman toplumun ve çoğunluğun çıkarını ve yararını düşünen;
sakin, düşünceli, yoğun, derin hislere ve sağgörüye sahip, özellikle vicdanı (süperegosu) gelişmiş olan, detaylar konusunda hassas, ancak
gerektiğinde toptancı da olabilen, uçukluktan hoşlanmayan, soğukkanlı, işbirliğine yatkın, son derece dürüst, özellikle de iyimser ve
hayatında asla karamsarlığa yer vermeyen bir profiliniz vardır denilebilir.  

Son tahlilde, düzenli, ilhâm kaynağı olabilen, ağırbaşlı, yardımsever, güvenilir ve de son derece tutarlı ve ilkeli davranan, doğal
davranabilen ve yapmacıklıktan uzak iletişim kurabilen, yer yer diplomasiye başvuran, zaman zaman mesafeli ve koruyucu da olabilen;
titiz, kararlı, cömert, çok yönlü ve disiplinler arası düşünebilen, asla hırslı olamayan ve devamlı olarak başkalarına destek vermekten
mutluluk duyan bir profil örüntünüz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Hukuk, Kamu Yönetimi, Aktüerya, İnsan Kaynakları, Davranış Bilimleri, Psikiyatri, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık, Sosyolog, Sosyal
Hizmetler Uzmanı, Diyetisyenlik, Yazarlık, Edebiyat, Felsefe, İlahiyat, Eğitim Bilimleri, Siyasal Bilimler, Kriminoloji, Çocuk Gelişimi, Eğitim
Yönetimi, Eğtim Planlaması ve Sosyal Bilimler’le ilgili benzer çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1541 Adı, Soyadı SİNEM SEZGİN Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 0 2 4 2 2 34,00

Teknokrat 16 2 2 0 0 0 6,00

Yönetmen 16 0 1 0 0 0 2,00

Sanatçı 16 0 2 2 2 2 28,00

Entelektüel 16 4 0 4 0 2 26,00

Bilge 16 4 4 2 2 0 26,00

Dışa Dönük 16 0 2 2 0 2 20,00

Hümanist 16 4 4 2 0 2 28,00

Denetmen 16 2 2 2 4 0 28,00

Bilişimci-Girişimci 16 0 0 2 2 6 44,00

BİLİŞİMCİ-GİRİŞİMCİ PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde en başta göze çarpan nitelikler; belirsiz, hür, sistematize edilmemiş bir şekilde, yani özgür ortamlarda çalışmayı tercih eden,
sanatsal ve sayısal zekânın buluştuğu kavşakta yazılım-bilişim ve programcılık alanlarında özgün ürünler ortaya koymaya çalışan, buna
bağlı olarak hayal gücü yetkin ve derin olan, özellikle de soyut zekâsı nitelikli olan ve derinlikli düşünebilen, uzam-zaman-boyut gibi soyut
bakış açılarıyla olgulara ve nesnelere farklı ve de alternative bakış açılarıyla bakabilen bir dizi özel yeti-yetenek ve de yatkınlık gerektiren
niteliklerdir.  

Bu çerçevede, bilgisayar ya da bilişim dünyası ile mutlu olmak, sayılar, bulmacalar, puzzlelerle dinlenmek, görsel zekânızla mimarî
eserlere faklı perspektiflerden bakabilmek, bilim ve teknik konularındaki yayınları okumayı tercih etmek, bilim dünyasındaki en son
buluşları ya da araştırmaları yakından takip etmek, bu ve benzeri konularla ilgili lansmanları ve fuarları kaçırmamak gibi gizli bir ajandanız
bulunmaktadır.  

Dahası, bir şeyler üretebilmek veya icat edebilmek için sürekli ellerinizin veya zihninizin meşgul olması, mekanik ve elektronik aletlere
karşı özel ilginizin ve merakınızın olması; fiziğe ve astrofiziğa karşı son derece ilgili olmanız, maket yapmak veya alternatif ‘araç-gereç-
eşya-makine’ modellerinin çizimlerini hobi olarak tasarlamak ve karalamak, her kulladığınız metaryeli limitine kadar üst düzeyde
kullanmak veya geliştirmeye çalışmak gibi yaratıcı ve katılımcı bir profile sahip olduğunuz söylenebilir.  

Bu bağlamda; titizlik, beceriklilik, tutarlılık, çalışkanlık, üretkenlik, disiplinler arası düşünebilmek, çok değişkenli çözümler üretebilmek,
kontrol odaklılık, düzenlilik, detaycılık, atılımcılık, yenilikçilik, çözüm odaklılık, objektiflik, nesnelllik, somutluluk, üretkenlik ve sistemlilikle
örülü bir kişilik ve yönelim profiliniz vardır denilebilir.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Bilişim Tekonolojileri, Mekatronik, Sistem Mühendisliği, Elekrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, Makine
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Sibernetik Güvenlik, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Güvenliği, İşletme Mühendisliği, Tasarım,
Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık, Silah Sanayi, Metalürji Mühendisliği, Matematik, Fizik,
Meteoroloji Mühendisliği, Genetik, Atom Mühendisliği, Mekatronik, Nükleer Enerji Mühendisliği, İstatistik, Pilotluk ve Web Tasarımcısı vb.
çalışma alanlarıdır.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
PROFİL YÖNELİM TESTİ-1

Numara 1378 Adı, Soyadı YASİN ADAR Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Doğacı 16 4 0 2 4 4 46,00

Teknokrat 16 4 2 2 0 0 14,00

Yönetmen 16 0 2 1 0 2 17,00

Sanatçı 16 2 4 0 2 0 18,00

Entelektüel 16 2 0 4 2 0 22,00

Bilge 16 0 2 6 2 4 50,00

Dışa Dönük 16 0 4 2 2 2 32,00

Hümanist 16 4 4 2 0 2 28,00

Denetmen 16 2 4 4 2 0 30,00

Bilişimci-Girişimci 16 4 0 2 2 6 48,00

BİLGE PROFİLİ VE YÖNELİMLERİ
Bu profilde en başta göze çarpan nitelikler; bilginin bilgelikle, deneyin ise deneyimle harmanlanması ve ortaya bütükleşik (holistic) bir
paradigma çıkarılabilmesidir. Bu paradigmanın en önemli sacayakları, objelerin ve olguların objektif ele alınabilmesi, bilişsel zekânın,
duygusal zekâ ile koordineli olarak kullanılabilmesi ve ortaya özgün bir sentez diyebileceğimiz ruhsal zekânın çıkarılabilmesi, karar verme
süreçlerinde ise serin kanlı ve sıradışı davranabilen, ayrıca sakin ve sessiz, ama derin bir gücü temsil eden; farkındalık düzeyi son derece
yüksek, eğiticilik ve rehberlik yönü güçlü olan, çevresinde doğal olarak rol model olarak görülen, dürüstlüğü, gerçekçiliği ve bütüncülüğü
yaşamının ilkesi hâline getirebilmiş olan, heveslerine aslâ yenik düşmeyen ve duygularını son derece güçlü bir şekilde kontrol
edebilmekte fark yaratan niteliklerdir.  

Bu anlamda, problemlerin ve olguların kökenine inerek, tasarlamış veya bulgulamış olduğu çözümlerle kanaat önderi olabilen, fikir
tartışmalarından ve panellerden oldukça hoşlanan, özellikle insan davranışlarının kökeni merak eden ve analiz edebilen, netice itibariyle
sosyal sorumlulukları içeren projelerde gönüllü olarak görev almayı da özellikle tercih eden bir idealist olduğunuz söylenebilir.  

Dahası, dostlarına içten değer veren, koruyucu ve toparlayıcı bir misyona sahip olan, duygu-düşünce ve duruşuyla fark yaratan, politikaya
doğal yatkınlığı olan, yazı dilini ve anadilini çok iyi kullanan ve insanlığın kültürler arası beslenmeyle barış ve mutluluğu
yakalayabileceğine inanan bir yaşam manifestonuz bulunmaktadır.  

Karar verme süreçlerinde dirençli, sağlamcı ve sabırlı olan; özgür ruhlu, her zaman toplumun ve çoğunluğun çıkarını ve yararını düşünen;
sakin, düşünceli, yoğun, derin hislere ve sağgörüye sahip, özellikle vicdanı (süperegosu) gelişmiş olan, detaylar konusunda hassas, ancak
gerektiğinde toptancı da olabilen, uçukluktan hoşlanmayan, soğukkanlı, işbirliğine yatkın, son derece dürüst, özellikle de iyimser ve
hayatında asla karamsarlığa yer vermeyen bir profiliniz vardır denilebilir.  

Son tahlilde, düzenli, ilhâm kaynağı olabilen, ağırbaşlı, yardımsever, güvenilir ve de son derece tutarlı ve ilkeli davranan, doğal
davranabilen ve yapmacıklıktan uzak iletişim kurabilen, yer yer diplomasiye başvuran, zaman zaman mesafeli ve koruyucu da olabilen;
titiz, kararlı, cömert, çok yönlü ve disiplinler arası düşünebilen, asla hırslı olamayan ve devamlı olarak başkalarına destek vermekten
mutluluk duyan bir profil örüntünüz bulunmaktadır.  

Bu profil ve yönelimler ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun bir takım kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Buradaki meslek
listesi hakkında ayrıca araştırma yaparak, ortaya gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir iç motivasyon oluşturarak kendinizi
yüreklendirmenizi, aynı şekilde sınavlarınıza da nitelikli ve de tutkulu bir şekilde hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz.  

Profilinize Uygun Yönelimsel Meslekler ve Mesleki Alanlar:

Hukuk, Kamu Yönetimi, Aktüerya, İnsan Kaynakları, Davranış Bilimleri, Psikiyatri, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık, Sosyolog, Sosyal
Hizmetler Uzmanı, Diyetisyenlik, Yazarlık, Edebiyat, Felsefe, İlahiyat, Eğitim Bilimleri, Siyasal Bilimler, Kriminoloji, Çocuk Gelişimi, Eğitim
Yönetimi, Eğtim Planlaması ve Sosyal Bilimler’le ilgili benzer çalışma alanlarıdır.  
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