
ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1415 Adı, Soyadı ALEYNA AKBAŞ Sınıf 12H

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

REALİST 30 2 3 5 3 2 30,00

ARAŞTIRMACI 30 4 6 5 5 2 39,00

YARATICI 30 2 3 7 3 2 34,00

DÜZENLİ 30 4 4 6 3 2 33,00

GİRİŞİMCİ 30 6 6 6 2 2 32,00

SOSYAL 30 9 4 4 2 3 30,00

ARAŞTIRMACI PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz öğrenme odaklı olup, spontan (kendiliğinden) bir araştırma doğasına sahiptir. Bu itibarla kişilik
örüntünüz ve paradigmanız, her türlü deneyimi, devamlı olarak yeni öğrenim fırsatlarına dönüştürebilmekte, böylece de sizi başarıdan
başarıya ulaştırabilmektedir.  

Özetle, araştırmacı olan ve bilgiyi hem talep eden hem de kovalayan bir kişisel anayasaya sahip olduğunuzu belirterek; iletişim
kalıplarınızı, öğrenme süreçlerinizi, çalışma rutinlerinizi ve özgün davranış repertuarınızı ise aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Kütüphanelerde, internet’te araştırmalar yapan; fırsat buldukça klasik romanları okuyan, hemen her konuda doğal bir meraka sahip olan,
bazen şâir, bazen tamirci, bazen bir astronot, bazen bir tarihçi, bazen bir edebiyatçı, bazen bir biyolog, bazen bir psikolog olmuşcasına
ilgili ve bilgili bir profil ortaya koyabildiğiniz gerçekliğinden hareketle denilebilir ki, sürekli kendini geliştirmeye çabalayan ve yaptığı her
işin de inceliklerini öğrenmeye gayret eden zihinsel bir potansiyeliniz vardır.  

Bu temel alışkanlık size, doğal bir bilgi ve belge biriktiriciye dönüştürdüğünden, aynı zamanda entelektüel ve çok yönlü bir kişilik
kazanmanıza da yardımcı olabilmektedir.  

Bu paradigmanız sizi devamlı olarak geliştirmekle birlikte, bazen istenmedik bir şekilde parçalı bulutlu ve yarım yamalak performanslar
ortaya koymanıza da zemin hazırlayabilmektedir. Daldan dala atlamak sizi kısa vadede mutlu etse de, uzun vadede, yani sınavlara
hazırlık maratonunda çalışmalarınızı ve birikimlerinizi bütünleşik bir şekilde ortaya koymanızı da engelleyebilecektir.  

Bu nedenle, örneğin bilimsel içerikli dergi ve kitaplar okumayı, öncelikli uğraşınız değil de, sizi dinlendirecek hobileriniz olarak
sınırlandırmanız gerekmektedir. Özellikle belgeselvari televizyon programlarının da zaman hırsızı olarak çalışmalarınızı baltalamasına asla
izin vermemelisiniz.  

Özellikle gece geç saatlerde çalışmanız da potansiyelinizi etkin bir şekilde kullanabilmenize olanak sağlayabilecektir. Öte yandan, çalışma
ortamınızdaki aydınlatma ise, sizi çalışmalarınıza odaklayabilecek keskinlikte olmalıdır.  

Dahası, olabildiğince farklı görsel malzeme ile öğrenim süreçlerinizi beslemeniz de bilgilerinizin kalıcılığını artırabilecektir. Dinlemekten
ziyade okuma odaklı bir öğrenim grameriniz ve de işletim sisteminiz olduğu için, çalışmalarınızı da daima güvenilir ve farklı kaynaklardan
yapmaya gayret edin. Böylece farklı bakış açıları kazanmaya çalışmanız da son derece yerinde olacaktır.  

Bu anlamda bütünlük ilkesine özellikle riayet etmenizin önemine bir kez daha değinerek, disiplinler arası yaklaşımlarla bilgi ve
birikimlerinizi teorik olmaktan ve kuramsallıktan kurtararak eyleme ve pratiğe dökmenizin de hayati bir öneme sahip olduğunu ayrıca
belirtmeliyiz.  

Çok çalışmak, ve çok bilgi edinmek gerekli olsa da yeterli ol(a)mayacaktır. Bu anlamda tüm bu çalışmalarınızı, soru çözümlemeleri ve
deneme sınavları ile desteklemeli ve bu temel eylemlerle araştırmacı ve de öğrenici paradigmanızın yumuşak karnı olan eylemsizlik ve
idmansızlık dezavantajını da ortadan kaldırmanız gerekmektedir.  

Sonuç olarak; bu paradigmalar ışığında, aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi
hakkında ayrıca araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni motivasyonla oluşturmanızı tavsiye ediyor ve
başarılarınızın devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Tıp Fakültesi, Antropoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği, Psikiyatri, Psikoloji,
Bakteriyoloji, Eczacı, Bilgisayar Programcısı, Jeoloji Mühendisliği, Meteroloji, Veterinerlik, Botanik, Zooloji, Coğrafya, Diş Hekimi, Elektrik
Mühendisi, Metalürji, Elektronik Mühendisliği, Havacılık, Genetik Mühendisliği, Analitik Kimya, Anatomi, Astronomi, Davranış Bilimleri,
Hukuk, Biyokimya, Biyomedikal Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Moloküler Biyoloji, Nörofizyoloji, Onkoloji, Patoloji,
Farmakoloji, Radyoloji Bilimi, Atom Mühendisliği, Fizik Tedavi, Sosyoloji, Aktüerya ve Bilgi Sistem Analisti’dir.  

                                                1 / 1



ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 393 Adı, Soyadı ASLI ŞİRİN KUŞDİL Sınıf 12H

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

REALİST 30 2 3 3 4 6 45,00

ARAŞTIRMACI 30 6 3 4 3 3 32,00

YARATICI 30 3 2 3 3 5 37,00

DÜZENLİ 30 3 3 3 4 4 37,00

GİRİŞİMCİ 30 2 2 6 3 3 35,00

SOSYAL 30 4 1 5 6 3 41,00

REALİST PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz gerçeklik ve nesnellik ilkesine göre hareket etmektedir. Bununla birlikte sağlam bir kişisel
anayasaya sahip olduğunuzu belirtip, iletişim kalıplarınızı, öğrenme süreçlerinizi, çalışma rutinlerinizi ve özgün davranış repertuarınızı
aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle hoşlandığınız dersler sayısal bilimlerle ilgilidir. Bu nedenle laboratuarda deneyler yapmaktan hoşlanırsınız. Kişisel zamanınızı
etkin bir şekilde kullandığınız söylenebilir. Öte yandan kararlı bir kişilik örüntüsüne sahip olduğunuzdan hareketle, kendi kararlarınızı
uygulama konusunda tutkulu ve ısrarcı olduğunuz da hemen göze çarpmaktadır. Öte yandan, boş zamanlarınızda satranç, puzzle,
bulmaca veya zekâ soruları çözmek gibi meşguliyetler size tahmin edemeyeceğiniz ölçüde dinlendirebilir.  

Çevrenizde gerçekçi ve hesapçı birisi olarak tanındığınızdan ötürü; zamanınızı, paranızı, enerjinizi, duygularınızı vb. potansiyellerinizi
kulanma konusunda da sağlamcısınızdır. Özgüveninizin ve de özsaygınızın hemen kendini hissettiriyor olması nedeniyle, aileniz veya bir
takım otorite figürleri tarafından kontrol edilmekten ise asla-ve-asla hoşlanmamaktasınız.  

Yalnız başınıza çalışmanız, verimliliğinizi artırabilecek olup, çalışma ortamınızın serin ve iyi aydınlatılmış olmasına özen göstermeniz de
son derece önemlidir. Çalışma tarzınızla ilgili olarak ise, çalışma etkinlikleriniz sırasında mutlaka not almanız ve not alırken de, önemli
olan yerlerin altını çizerek veya işaretleyerek sonraki aşamalara geçmeniz yerinde olacaktır. Bu ardışıklık, nitelikli ve verimli bir öğrenme
süreci hayata geçirmenizi de sağlayabilecektir.  

Bununla birlikte, eski konu ya da dersleri bitirmeden yeni bir işe veya konuya başlamamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü nesnellik ilkeniz,
ancak gerçekçi olduğunuz sürece size motivasyon sağlayacağı için, mantık dışı ve gerçeğe aykırı (yarım yamalak) çalışmalar sizi hem
disiplinden hem de başarı odaklı olmaktan uzaklaştırabilir.  

Öte yandan başkaları tarafından hazırlanan ders çalışma programlarını takip etmek de sorun yaratabilir. Hangi programı uygularsanız
uygulayın, kendi gerçekliğinizi ve günlük rutininizi, zaman ve imkânlar ölçüsünde esneterek, uygulamakta olduğunuz programı kişisel ve
özgün anayasanıza dönüştürün. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz; zirâ, sözünü ettiğimiz gerçekçi paradigmanız ve
düşünce kalıplarınız, ancak-ve-ancak hayâl ürünü olmayan gerçekçi bir programla harekete geçebilir ve de sizi hedefinize ulaştırabilir.  

Denilebilir ki, sabah vakitlerinde veya uykunuzu aldıktan sonra gece kalkıp ders çalıştığınızda çok daha verimli sonuçlar alabilirisniz. Bu
şekilde bir konuyu başından sonuna kadar adım adım inceleyerek çalışmak size son derece önemli faydalar sağlayacaktır.  

Çalışma ortamınızla ilgili olarak ise, mutlaka masa başında ders çalışmanız gerekmektedir. Bu ilke, konsantrasyonunuzu hep zinde
tutabilecektir. Yatarak veya uzanarak ders çalışmak ise, tam anlamıyla bile bile tuzağa düşmektir. Çalışma konularınızla ilgili olarak ise
deney ve deneyimlerinizle öğrendiklerinizi pekiştirirseniz, bu da derinlikli (yapılandırıcı) ve nitelikli bir öğrenme etkinliği ortaya koymanıza
yardımcı olacaktır.  

Özellikle hızlı olmak veya âni kararlar vermek size göre bir alışkanlık olmadığı için zaman zaman çalışmalarınızda veya soru çözümlerinde
detaylara boğularak gereksizce zaman kaybetme riskiyle karşılabilirsiniz. Bu nedenle çalışmalarınızda detaycı, ancak soru çözümlerinizde
ise Pratik ve Hızlı olmaya gayret etmeniz son derece yerinde olacaktır.  

İlaveten, öğrendiğiniz konular arasında mutlaka kavramsal-mantıksal-bilişsel-duygusal bağlar kurarak bilgi ve deneyim dağarcığınızı
geliştirmeniz de son derece önemlidir. Bu şekilde hem elde ettiğiniz sonuçları değerlendirme imkânına sahip olur, hem de gerektiğinde
geriye hızlı dönüşler yapabilerek verimli ‘genel tekrarlar’ da yapabilirsiniz. Bu anlamda, bir işe başlamadan önce, sonuçların ne olacağını
bilmek istemeniz de, gündemizi somutlaştıracağı için size ciddi avantajlar da sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi sonuçlar ve hedefler doğal
motivatörlerdir. Sonuç olarak, bu motivasyon unsurlarının, sizi her zaman motive etmesine imkan, zaman ve zemin tanıyın!  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Doğa Bilimleri, Orman Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstriyel Ürünleri Tasarlama, Maden Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Diş Teknisyenliği, Nükleer Reaktör Teknisyenliği, Pilotluk, Bilgisayar Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Deniz Bilimciliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, İnşat Teknolojisi, Elektrik Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Peysaj
Mimarisi, Diyetisyenlik, Jeodezi Mühendsiliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği,
Veterinerlik, İşletme Mühendisliği, Mimarlık ve Tıp Teknolojisi’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1496 Adı, Soyadı AYDIN ÇİFTCİ Sınıf 12H

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

REALİST 30 4 1 0 2 1 11,00

ARAŞTIRMACI 30 5 3 2 1 0 10,00

YARATICI 30 3 2 1 3 2 21,00

DÜZENLİ 30 2 2 1 2 3 22,00

GİRİŞİMCİ 30 4 3 1 2 2 19,00

SOSYAL 30 5 1 1 2 2 17,00

DÜZENLİ PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz; düzenli olma odaklı olup, spontane (kendiliğinden) bir şekilde düzenli-tertipli-intizamlı bir iç disipline
sahiptir. Bu itibarla, bu potansiyeliniz, kişilik örüntünüz ve de paradigmanız, daha çok fiziksel ve mekânsal konularla ilgilidir. Bu
bakımdan, her türlü deneyimin özgün ve doğal kurallarının; hem düzenli, hem intizamlı, hem de yerli yerinde olması ve asla abartılı
olmaması tam olarak sizi ifade eden ön koşullarınız arasında yer almaktadır.  

Gerçek şu ki; bu düzen ve intizam, günlük hayatınıza ve özellikle de öğrencilik hayatınıza yansıdığı oranda, doğal olarak beraberinde
başarıyı da getirebilecektir.  

Özetle, düzenleyici ve moderator, uzlaşıcı veya uzlaştırıcı, daima tertipli ve disiplinli olmayı öne çıkaran, her şeyin en yüksek standartını
hem talep eden hem de amaçlayan bir kişisel anayasaya sahip olduğunuzu belirterek; iletişim kalıplarınız, öğrenme süreçleriniz ve
çalışma rutinleriniz ilgili olarak size özgü olan davranış repertuarınızı ise aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle görsel zekânız dikkat çekicidir. Eşyalarınızı kaybetmez ve neyin nerede olduğunu bilirsiniz. Evcimen bir yapıda olduğunuz da
söylenebilir. Hatta imkânlar ölçüsünde evcil hayvan beslemek, günlük yürüyüşlere çıkmak, fotoğraf çekmek ve düzenli spor yapmak vb.
etkinlikler ve meşguliyetler, istekli olabileceğiniz düşünülebilir. Balık tutmak, avlanmak, ev-bahçe işleri ile meşgul olmak da sizin için
büyük ölçüde dinlendirici olabilir.  

Düzenli ve dikkatli oluşunuz, doğal olarak kendi yaşam alanınızı da kendinize göre tasarlamanızı ödevlemekte, dolaysıyla bunu da zevkle
yapmaktasınız.  

Hatta bilgisayarınızın arşivindeki veya kütüphanenizdeki kitapların dizilişindeki düzeniniz bile hemen göze çarpmakta, günlük iş-ödev ya
da sorumluluklarınız konusunda da olabildiğince titiz davranmaya odaklı olabilmektesiniz. Çalışma masanızda ise aynı şekilde sadece ve
de dinlendiricidir.  

İlişkiler bağlamında ise arkadaşlarınızı kırmamaya özel gösteren, ancak kuralların gerekliliğini de inanan bir yapıda olduğunuz için bu
uyumcu-uyumlu ve mükemmeliyetçi olan yönünüz bazen iletişim kazalarında bulunmanıza da sebebiyet verebilmektedir. Öte yandan
çalışmalarınızın zaman zaman takip edilmesi, hatta denetlenmesi ve desteklenemesi ise, sizi rahatsız etmemekte; tersine, motive
edererek bileğleyebilmektedir.  

Sessizliği özellikle sevmektesiz. Yoğunlaşmanız ve de verimli çalışabilmeniz için sessizliğin sağlanabilmesi ve de yakalanabilmesi çok-ama-
çok önemlidir. Bunun yanı sıra çalışma ortamının yeterice sıcak ve aydınlatılmış olması da bu anlamda oldukça önemlidir.  

Tekrar ederek çalışmaktan hoşlanmanız, ayrıca da, öğrediğiniz olguları ve konuları içinizden tekrar ederek pekiştirme ihtiyacı hisseden bir
yapıda olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu nedenle ayrıntılara dikkat eden, ufak tefek performans düşüklüklerinde dahi, ilgili
konuyu en başından yeniden detaylıca ele alma ihtiyacınız ve yöneliminiz de size kendinizi iyi hissettirebilmektedir.  

İş veya derslerinize ilgili konularınızı ve çalışmalarınızı da bu anlamda ayrıca görselleştirerek ve zengin görsel malzemeler kullanarak bilgi
ve deneyimlerinizi daha da kalıcı hâle getirebilirsiniz.  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

İktisat, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Kamu Araştırmacısı, Finans Uzmanı, Bankacı, Kütüphaneci, Yönetici Asistanlığı, Editör, Ekonometri,
Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ulaşım ve Lojistik, Bilgisayar Teknolojisi, Sigortacı, Laborant, Matematik Mühendisi, İş
İdaresi, İstatistik, Yatırım, Faktoring, Bankacılık, İşletme Mühendisliği, Pazarlama, Emlakçılık, Uluslar Arası Taşımacılık, İthalat-İhracat, Dış
Ticaret ve Gümrükleme’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1484 Adı, Soyadı AYŞEGÜL YALÇIN Sınıf 12H

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

REALİST 30 0 5 5 6 4 49,00

ARAŞTIRMACI 30 3 4 4 5 2 35,00

YARATICI 30 3 4 4 1 4 31,00

DÜZENLİ 30 3 6 4 3 5 43,00

GİRİŞİMCİ 30 4 4 4 2 3 30,00

SOSYAL 30 6 4 1 3 3 27,00

REALİST PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz gerçeklik ve nesnellik ilkesine göre hareket etmektedir. Bununla birlikte sağlam bir kişisel
anayasaya sahip olduğunuzu belirtip, iletişim kalıplarınızı, öğrenme süreçlerinizi, çalışma rutinlerinizi ve özgün davranış repertuarınızı
aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle hoşlandığınız dersler sayısal bilimlerle ilgilidir. Bu nedenle laboratuarda deneyler yapmaktan hoşlanırsınız. Kişisel zamanınızı
etkin bir şekilde kullandığınız söylenebilir. Öte yandan kararlı bir kişilik örüntüsüne sahip olduğunuzdan hareketle, kendi kararlarınızı
uygulama konusunda tutkulu ve ısrarcı olduğunuz da hemen göze çarpmaktadır. Öte yandan, boş zamanlarınızda satranç, puzzle,
bulmaca veya zekâ soruları çözmek gibi meşguliyetler size tahmin edemeyeceğiniz ölçüde dinlendirebilir.  

Çevrenizde gerçekçi ve hesapçı birisi olarak tanındığınızdan ötürü; zamanınızı, paranızı, enerjinizi, duygularınızı vb. potansiyellerinizi
kulanma konusunda da sağlamcısınızdır. Özgüveninizin ve de özsaygınızın hemen kendini hissettiriyor olması nedeniyle, aileniz veya bir
takım otorite figürleri tarafından kontrol edilmekten ise asla-ve-asla hoşlanmamaktasınız.  

Yalnız başınıza çalışmanız, verimliliğinizi artırabilecek olup, çalışma ortamınızın serin ve iyi aydınlatılmış olmasına özen göstermeniz de
son derece önemlidir. Çalışma tarzınızla ilgili olarak ise, çalışma etkinlikleriniz sırasında mutlaka not almanız ve not alırken de, önemli
olan yerlerin altını çizerek veya işaretleyerek sonraki aşamalara geçmeniz yerinde olacaktır. Bu ardışıklık, nitelikli ve verimli bir öğrenme
süreci hayata geçirmenizi de sağlayabilecektir.  

Bununla birlikte, eski konu ya da dersleri bitirmeden yeni bir işe veya konuya başlamamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü nesnellik ilkeniz,
ancak gerçekçi olduğunuz sürece size motivasyon sağlayacağı için, mantık dışı ve gerçeğe aykırı (yarım yamalak) çalışmalar sizi hem
disiplinden hem de başarı odaklı olmaktan uzaklaştırabilir.  

Öte yandan başkaları tarafından hazırlanan ders çalışma programlarını takip etmek de sorun yaratabilir. Hangi programı uygularsanız
uygulayın, kendi gerçekliğinizi ve günlük rutininizi, zaman ve imkânlar ölçüsünde esneterek, uygulamakta olduğunuz programı kişisel ve
özgün anayasanıza dönüştürün. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz; zirâ, sözünü ettiğimiz gerçekçi paradigmanız ve
düşünce kalıplarınız, ancak-ve-ancak hayâl ürünü olmayan gerçekçi bir programla harekete geçebilir ve de sizi hedefinize ulaştırabilir.  

Denilebilir ki, sabah vakitlerinde veya uykunuzu aldıktan sonra gece kalkıp ders çalıştığınızda çok daha verimli sonuçlar alabilirisniz. Bu
şekilde bir konuyu başından sonuna kadar adım adım inceleyerek çalışmak size son derece önemli faydalar sağlayacaktır.  

Çalışma ortamınızla ilgili olarak ise, mutlaka masa başında ders çalışmanız gerekmektedir. Bu ilke, konsantrasyonunuzu hep zinde
tutabilecektir. Yatarak veya uzanarak ders çalışmak ise, tam anlamıyla bile bile tuzağa düşmektir. Çalışma konularınızla ilgili olarak ise
deney ve deneyimlerinizle öğrendiklerinizi pekiştirirseniz, bu da derinlikli (yapılandırıcı) ve nitelikli bir öğrenme etkinliği ortaya koymanıza
yardımcı olacaktır.  

Özellikle hızlı olmak veya âni kararlar vermek size göre bir alışkanlık olmadığı için zaman zaman çalışmalarınızda veya soru çözümlerinde
detaylara boğularak gereksizce zaman kaybetme riskiyle karşılabilirsiniz. Bu nedenle çalışmalarınızda detaycı, ancak soru çözümlerinizde
ise Pratik ve Hızlı olmaya gayret etmeniz son derece yerinde olacaktır.  

İlaveten, öğrendiğiniz konular arasında mutlaka kavramsal-mantıksal-bilişsel-duygusal bağlar kurarak bilgi ve deneyim dağarcığınızı
geliştirmeniz de son derece önemlidir. Bu şekilde hem elde ettiğiniz sonuçları değerlendirme imkânına sahip olur, hem de gerektiğinde
geriye hızlı dönüşler yapabilerek verimli ‘genel tekrarlar’ da yapabilirsiniz. Bu anlamda, bir işe başlamadan önce, sonuçların ne olacağını
bilmek istemeniz de, gündemizi somutlaştıracağı için size ciddi avantajlar da sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi sonuçlar ve hedefler doğal
motivatörlerdir. Sonuç olarak, bu motivasyon unsurlarının, sizi her zaman motive etmesine imkan, zaman ve zemin tanıyın!  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Doğa Bilimleri, Orman Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstriyel Ürünleri Tasarlama, Maden Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Diş Teknisyenliği, Nükleer Reaktör Teknisyenliği, Pilotluk, Bilgisayar Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Deniz Bilimciliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, İnşat Teknolojisi, Elektrik Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Peysaj
Mimarisi, Diyetisyenlik, Jeodezi Mühendsiliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği,
Veterinerlik, İşletme Mühendisliği, Mimarlık ve Tıp Teknolojisi’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1711 Adı, Soyadı BURAKHAN GÖGCE Sınıf 12H

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

REALİST 30 3 7 3 3 4 38,00

ARAŞTIRMACI 30 5 12 6 1 2 35,00

YARATICI 30 4 8 4 3 4 41,00

DÜZENLİ 30 4 4 4 5 4 43,00

GİRİŞİMCİ 30 7 8 6 3 3 41,00

SOSYAL 30 6 6 6 5 3 45,00

SOSYAL-İLETİŞİMCİ PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz, özellikle iletişim kanallarını güçlü kullanan, insanları bilgilendirmekten hoşlanan, doğal bir eğitimci
misyonu olan, çevresindeki insanları destekleyen ve geliştiren, edebî yönü güçlü olan, kelimeleri ahenkli ve yerli yerinde kullanabilen,
sonuçlardan ziyâde süreci önemseyen ve bunu da paydaşlarınızla paylaşmaktan veya delege etmekten hoşlanan, güler yüzlü, hoş sohbet
bir kişilik paradigmasına sahip olup, paylaşımcı bir duygu-düşünce sistemine sahipsiniz.  

Bu bağlamda çevrenizdeki insanların sorunlarını çözmeye yardımcı olmak, paylaşım ve iletişimin yoğunluklu olduğu spor dallarını tercih
etmek, yardım kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmak, kendinizden küçük yaşta olan bireylerle bile rahatlıkla ilişki kurabilmek, yabancı dil
öğrenebilmek veya bir yabancı dili konuşabilmek, sevdiklerinizin önemli ve anlamlı günlerini unutmamak ve imkânlar ölçüsünde
hediyeleşmek gibi nitelikler, doğrusu tam da sizi anlatan birim davranışlardır.  

Arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize ve sevdiklerinize her koşulda yardım etmeye çalışmanız, insanların sizi güleryüzlü olarak tanıması,
hemen hemen hiç boş zamanınızın olmaması ve bu sosyal yönünüzün merkezî ve yoğun bir insan hâline dönüştürmesi, yalnızlıktan
hoşlanmamanız, gönüllü barış elçisi olarak küskünleri barıştırmak için çabalamanız da tam olarak sözünü ettiğimiz sosyal-iletişimci kişilik
paradigmanızı ortaya koymaktadır.  

Öte yandan, ailenize olan bağlılığınız, hitabetinizin güçlü olması ve topluluk önünde rahatlıkla konuşabilmeniz, hemen her türlü
organizasyona katılmanız ve de sosyal bilimlere daha yatkın oluşunuz, monologtan (tek taraflı ve yönlü iletişim) değil de diyalogtan (çitt
taraflı ve yönlü, yani karşılıklı iletişimden) daha çok hoşlanmanız, psikodramaya ve oyunculuk gerektiren artistik sanatlara olan
yatkınlığınız da sizi her bakımdan rahatlıkla öne çıkarabilmektedir.  

Bununla birlikte, gürültülü ortamlarda bile rahatlıkla ders çalışabiliyor olmanız, konudan konuya & dersten derse atlamanız veya daha çok
sevmekte olduğunuz konularla ilgili çalışmalarda bulunmak istemeniz, hobilerinizi önemsemeniz ve de ertelememeniz, bilgiyi işlerken
çeşitli şema ve temaları kullanarak adeta metaforik kavramsal haritalar oluşturabilmeniz, esnek fikirli ve görüşlü olmanız gibi yönelim ve
nitelikler de tam anlamıyla size ifade eden işletim ve iletişim gramerinizdir denilebilir.  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Yöneticilik, Gazetecilik, Gıda Mühendisliği, Eğitim Yönetimi, Tarih, Çevre Sağlığı Mühendisliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Öğretmenlik, Politika, Sosyoloji, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Turizm ve Otelcilik, Halkla İlişkiler, Yabancı
Diller, Tıp Bilimleri, Siyasal Bilimler, Hukuk, Özel Eğitim, Sosyal Hizmetler, Pedagog, Fizyoterapist, Okul Öncesi Eğitim, Ev Ekonomisi,
Tüketim Ekonomisi, Eğitim Planlaması, Rehberlik, İlkokul Öğretmenliği ve Davranış Bilimleri’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1562 Adı, Soyadı ÇAĞDAŞ GÜLMEZ Sınıf 12H

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

REALİST 30 1 5 5 4 2 35,00

ARAŞTIRMACI 30 5 5 2 4 2 29,00

YARATICI 30 5 3 3 1 4 28,00

DÜZENLİ 30 4 4 3 2 3 28,00

GİRİŞİMCİ 30 7 3 2 4 1 23,00

SOSYAL 30 8 3 1 4 3 29,00

REALİST PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz gerçeklik ve nesnellik ilkesine göre hareket etmektedir. Bununla birlikte sağlam bir kişisel
anayasaya sahip olduğunuzu belirtip, iletişim kalıplarınızı, öğrenme süreçlerinizi, çalışma rutinlerinizi ve özgün davranış repertuarınızı
aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle hoşlandığınız dersler sayısal bilimlerle ilgilidir. Bu nedenle laboratuarda deneyler yapmaktan hoşlanırsınız. Kişisel zamanınızı
etkin bir şekilde kullandığınız söylenebilir. Öte yandan kararlı bir kişilik örüntüsüne sahip olduğunuzdan hareketle, kendi kararlarınızı
uygulama konusunda tutkulu ve ısrarcı olduğunuz da hemen göze çarpmaktadır. Öte yandan, boş zamanlarınızda satranç, puzzle,
bulmaca veya zekâ soruları çözmek gibi meşguliyetler size tahmin edemeyeceğiniz ölçüde dinlendirebilir.  

Çevrenizde gerçekçi ve hesapçı birisi olarak tanındığınızdan ötürü; zamanınızı, paranızı, enerjinizi, duygularınızı vb. potansiyellerinizi
kulanma konusunda da sağlamcısınızdır. Özgüveninizin ve de özsaygınızın hemen kendini hissettiriyor olması nedeniyle, aileniz veya bir
takım otorite figürleri tarafından kontrol edilmekten ise asla-ve-asla hoşlanmamaktasınız.  

Yalnız başınıza çalışmanız, verimliliğinizi artırabilecek olup, çalışma ortamınızın serin ve iyi aydınlatılmış olmasına özen göstermeniz de
son derece önemlidir. Çalışma tarzınızla ilgili olarak ise, çalışma etkinlikleriniz sırasında mutlaka not almanız ve not alırken de, önemli
olan yerlerin altını çizerek veya işaretleyerek sonraki aşamalara geçmeniz yerinde olacaktır. Bu ardışıklık, nitelikli ve verimli bir öğrenme
süreci hayata geçirmenizi de sağlayabilecektir.  

Bununla birlikte, eski konu ya da dersleri bitirmeden yeni bir işe veya konuya başlamamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü nesnellik ilkeniz,
ancak gerçekçi olduğunuz sürece size motivasyon sağlayacağı için, mantık dışı ve gerçeğe aykırı (yarım yamalak) çalışmalar sizi hem
disiplinden hem de başarı odaklı olmaktan uzaklaştırabilir.  

Öte yandan başkaları tarafından hazırlanan ders çalışma programlarını takip etmek de sorun yaratabilir. Hangi programı uygularsanız
uygulayın, kendi gerçekliğinizi ve günlük rutininizi, zaman ve imkânlar ölçüsünde esneterek, uygulamakta olduğunuz programı kişisel ve
özgün anayasanıza dönüştürün. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz; zirâ, sözünü ettiğimiz gerçekçi paradigmanız ve
düşünce kalıplarınız, ancak-ve-ancak hayâl ürünü olmayan gerçekçi bir programla harekete geçebilir ve de sizi hedefinize ulaştırabilir.  

Denilebilir ki, sabah vakitlerinde veya uykunuzu aldıktan sonra gece kalkıp ders çalıştığınızda çok daha verimli sonuçlar alabilirisniz. Bu
şekilde bir konuyu başından sonuna kadar adım adım inceleyerek çalışmak size son derece önemli faydalar sağlayacaktır.  

Çalışma ortamınızla ilgili olarak ise, mutlaka masa başında ders çalışmanız gerekmektedir. Bu ilke, konsantrasyonunuzu hep zinde
tutabilecektir. Yatarak veya uzanarak ders çalışmak ise, tam anlamıyla bile bile tuzağa düşmektir. Çalışma konularınızla ilgili olarak ise
deney ve deneyimlerinizle öğrendiklerinizi pekiştirirseniz, bu da derinlikli (yapılandırıcı) ve nitelikli bir öğrenme etkinliği ortaya koymanıza
yardımcı olacaktır.  

Özellikle hızlı olmak veya âni kararlar vermek size göre bir alışkanlık olmadığı için zaman zaman çalışmalarınızda veya soru çözümlerinde
detaylara boğularak gereksizce zaman kaybetme riskiyle karşılabilirsiniz. Bu nedenle çalışmalarınızda detaycı, ancak soru çözümlerinizde
ise Pratik ve Hızlı olmaya gayret etmeniz son derece yerinde olacaktır.  

İlaveten, öğrendiğiniz konular arasında mutlaka kavramsal-mantıksal-bilişsel-duygusal bağlar kurarak bilgi ve deneyim dağarcığınızı
geliştirmeniz de son derece önemlidir. Bu şekilde hem elde ettiğiniz sonuçları değerlendirme imkânına sahip olur, hem de gerektiğinde
geriye hızlı dönüşler yapabilerek verimli ‘genel tekrarlar’ da yapabilirsiniz. Bu anlamda, bir işe başlamadan önce, sonuçların ne olacağını
bilmek istemeniz de, gündemizi somutlaştıracağı için size ciddi avantajlar da sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi sonuçlar ve hedefler doğal
motivatörlerdir. Sonuç olarak, bu motivasyon unsurlarının, sizi her zaman motive etmesine imkan, zaman ve zemin tanıyın!  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Doğa Bilimleri, Orman Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstriyel Ürünleri Tasarlama, Maden Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Diş Teknisyenliği, Nükleer Reaktör Teknisyenliği, Pilotluk, Bilgisayar Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Deniz Bilimciliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, İnşat Teknolojisi, Elektrik Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Peysaj
Mimarisi, Diyetisyenlik, Jeodezi Mühendsiliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği,
Veterinerlik, İşletme Mühendisliği, Mimarlık ve Tıp Teknolojisi’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 407 Adı, Soyadı DAMLA ARAS Sınıf 12H

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

REALİST 30 0 4 6 5 5 51,00

ARAŞTIRMACI 30 5 3 5 5 2 36,00

YARATICI 30 3 2 6 3 5 43,00

DÜZENLİ 30 3 3 7 5 5 52,00

GİRİŞİMCİ 30 6 6 5 3 1 29,00

SOSYAL 30 8 5 5 3 1 28,00

DÜZENLİ PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz; düzenli olma odaklı olup, spontane (kendiliğinden) bir şekilde düzenli-tertipli-intizamlı bir iç disipline
sahiptir. Bu itibarla, bu potansiyeliniz, kişilik örüntünüz ve de paradigmanız, daha çok fiziksel ve mekânsal konularla ilgilidir. Bu
bakımdan, her türlü deneyimin özgün ve doğal kurallarının; hem düzenli, hem intizamlı, hem de yerli yerinde olması ve asla abartılı
olmaması tam olarak sizi ifade eden ön koşullarınız arasında yer almaktadır.  

Gerçek şu ki; bu düzen ve intizam, günlük hayatınıza ve özellikle de öğrencilik hayatınıza yansıdığı oranda, doğal olarak beraberinde
başarıyı da getirebilecektir.  

Özetle, düzenleyici ve moderator, uzlaşıcı veya uzlaştırıcı, daima tertipli ve disiplinli olmayı öne çıkaran, her şeyin en yüksek standartını
hem talep eden hem de amaçlayan bir kişisel anayasaya sahip olduğunuzu belirterek; iletişim kalıplarınız, öğrenme süreçleriniz ve
çalışma rutinleriniz ilgili olarak size özgü olan davranış repertuarınızı ise aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle görsel zekânız dikkat çekicidir. Eşyalarınızı kaybetmez ve neyin nerede olduğunu bilirsiniz. Evcimen bir yapıda olduğunuz da
söylenebilir. Hatta imkânlar ölçüsünde evcil hayvan beslemek, günlük yürüyüşlere çıkmak, fotoğraf çekmek ve düzenli spor yapmak vb.
etkinlikler ve meşguliyetler, istekli olabileceğiniz düşünülebilir. Balık tutmak, avlanmak, ev-bahçe işleri ile meşgul olmak da sizin için
büyük ölçüde dinlendirici olabilir.  

Düzenli ve dikkatli oluşunuz, doğal olarak kendi yaşam alanınızı da kendinize göre tasarlamanızı ödevlemekte, dolaysıyla bunu da zevkle
yapmaktasınız.  

Hatta bilgisayarınızın arşivindeki veya kütüphanenizdeki kitapların dizilişindeki düzeniniz bile hemen göze çarpmakta, günlük iş-ödev ya
da sorumluluklarınız konusunda da olabildiğince titiz davranmaya odaklı olabilmektesiniz. Çalışma masanızda ise aynı şekilde sadece ve
de dinlendiricidir.  

İlişkiler bağlamında ise arkadaşlarınızı kırmamaya özel gösteren, ancak kuralların gerekliliğini de inanan bir yapıda olduğunuz için bu
uyumcu-uyumlu ve mükemmeliyetçi olan yönünüz bazen iletişim kazalarında bulunmanıza da sebebiyet verebilmektedir. Öte yandan
çalışmalarınızın zaman zaman takip edilmesi, hatta denetlenmesi ve desteklenemesi ise, sizi rahatsız etmemekte; tersine, motive
edererek bileğleyebilmektedir.  

Sessizliği özellikle sevmektesiz. Yoğunlaşmanız ve de verimli çalışabilmeniz için sessizliğin sağlanabilmesi ve de yakalanabilmesi çok-ama-
çok önemlidir. Bunun yanı sıra çalışma ortamının yeterice sıcak ve aydınlatılmış olması da bu anlamda oldukça önemlidir.  

Tekrar ederek çalışmaktan hoşlanmanız, ayrıca da, öğrediğiniz olguları ve konuları içinizden tekrar ederek pekiştirme ihtiyacı hisseden bir
yapıda olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu nedenle ayrıntılara dikkat eden, ufak tefek performans düşüklüklerinde dahi, ilgili
konuyu en başından yeniden detaylıca ele alma ihtiyacınız ve yöneliminiz de size kendinizi iyi hissettirebilmektedir.  

İş veya derslerinize ilgili konularınızı ve çalışmalarınızı da bu anlamda ayrıca görselleştirerek ve zengin görsel malzemeler kullanarak bilgi
ve deneyimlerinizi daha da kalıcı hâle getirebilirsiniz.  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

İktisat, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Kamu Araştırmacısı, Finans Uzmanı, Bankacı, Kütüphaneci, Yönetici Asistanlığı, Editör, Ekonometri,
Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ulaşım ve Lojistik, Bilgisayar Teknolojisi, Sigortacı, Laborant, Matematik Mühendisi, İş
İdaresi, İstatistik, Yatırım, Faktoring, Bankacılık, İşletme Mühendisliği, Pazarlama, Emlakçılık, Uluslar Arası Taşımacılık, İthalat-İhracat, Dış
Ticaret ve Gümrükleme’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1419 Adı, Soyadı HİLAL ALTUN Sınıf 12H

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

REALİST 30 1 8 5 2 4 40,00

ARAŞTIRMACI 30 7 5 5 5 1 34,00

YARATICI 30 3 6 7 1 2 31,00

DÜZENLİ 30 4 6 7 1 3 35,00

GİRİŞİMCİ 30 7 3 6 2 2 29,00

SOSYAL 30 8 5 3 4 4 39,00

REALİST PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz gerçeklik ve nesnellik ilkesine göre hareket etmektedir. Bununla birlikte sağlam bir kişisel
anayasaya sahip olduğunuzu belirtip, iletişim kalıplarınızı, öğrenme süreçlerinizi, çalışma rutinlerinizi ve özgün davranış repertuarınızı
aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle hoşlandığınız dersler sayısal bilimlerle ilgilidir. Bu nedenle laboratuarda deneyler yapmaktan hoşlanırsınız. Kişisel zamanınızı
etkin bir şekilde kullandığınız söylenebilir. Öte yandan kararlı bir kişilik örüntüsüne sahip olduğunuzdan hareketle, kendi kararlarınızı
uygulama konusunda tutkulu ve ısrarcı olduğunuz da hemen göze çarpmaktadır. Öte yandan, boş zamanlarınızda satranç, puzzle,
bulmaca veya zekâ soruları çözmek gibi meşguliyetler size tahmin edemeyeceğiniz ölçüde dinlendirebilir.  

Çevrenizde gerçekçi ve hesapçı birisi olarak tanındığınızdan ötürü; zamanınızı, paranızı, enerjinizi, duygularınızı vb. potansiyellerinizi
kulanma konusunda da sağlamcısınızdır. Özgüveninizin ve de özsaygınızın hemen kendini hissettiriyor olması nedeniyle, aileniz veya bir
takım otorite figürleri tarafından kontrol edilmekten ise asla-ve-asla hoşlanmamaktasınız.  

Yalnız başınıza çalışmanız, verimliliğinizi artırabilecek olup, çalışma ortamınızın serin ve iyi aydınlatılmış olmasına özen göstermeniz de
son derece önemlidir. Çalışma tarzınızla ilgili olarak ise, çalışma etkinlikleriniz sırasında mutlaka not almanız ve not alırken de, önemli
olan yerlerin altını çizerek veya işaretleyerek sonraki aşamalara geçmeniz yerinde olacaktır. Bu ardışıklık, nitelikli ve verimli bir öğrenme
süreci hayata geçirmenizi de sağlayabilecektir.  

Bununla birlikte, eski konu ya da dersleri bitirmeden yeni bir işe veya konuya başlamamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü nesnellik ilkeniz,
ancak gerçekçi olduğunuz sürece size motivasyon sağlayacağı için, mantık dışı ve gerçeğe aykırı (yarım yamalak) çalışmalar sizi hem
disiplinden hem de başarı odaklı olmaktan uzaklaştırabilir.  

Öte yandan başkaları tarafından hazırlanan ders çalışma programlarını takip etmek de sorun yaratabilir. Hangi programı uygularsanız
uygulayın, kendi gerçekliğinizi ve günlük rutininizi, zaman ve imkânlar ölçüsünde esneterek, uygulamakta olduğunuz programı kişisel ve
özgün anayasanıza dönüştürün. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz; zirâ, sözünü ettiğimiz gerçekçi paradigmanız ve
düşünce kalıplarınız, ancak-ve-ancak hayâl ürünü olmayan gerçekçi bir programla harekete geçebilir ve de sizi hedefinize ulaştırabilir.  

Denilebilir ki, sabah vakitlerinde veya uykunuzu aldıktan sonra gece kalkıp ders çalıştığınızda çok daha verimli sonuçlar alabilirisniz. Bu
şekilde bir konuyu başından sonuna kadar adım adım inceleyerek çalışmak size son derece önemli faydalar sağlayacaktır.  

Çalışma ortamınızla ilgili olarak ise, mutlaka masa başında ders çalışmanız gerekmektedir. Bu ilke, konsantrasyonunuzu hep zinde
tutabilecektir. Yatarak veya uzanarak ders çalışmak ise, tam anlamıyla bile bile tuzağa düşmektir. Çalışma konularınızla ilgili olarak ise
deney ve deneyimlerinizle öğrendiklerinizi pekiştirirseniz, bu da derinlikli (yapılandırıcı) ve nitelikli bir öğrenme etkinliği ortaya koymanıza
yardımcı olacaktır.  

Özellikle hızlı olmak veya âni kararlar vermek size göre bir alışkanlık olmadığı için zaman zaman çalışmalarınızda veya soru çözümlerinde
detaylara boğularak gereksizce zaman kaybetme riskiyle karşılabilirsiniz. Bu nedenle çalışmalarınızda detaycı, ancak soru çözümlerinizde
ise Pratik ve Hızlı olmaya gayret etmeniz son derece yerinde olacaktır.  

İlaveten, öğrendiğiniz konular arasında mutlaka kavramsal-mantıksal-bilişsel-duygusal bağlar kurarak bilgi ve deneyim dağarcığınızı
geliştirmeniz de son derece önemlidir. Bu şekilde hem elde ettiğiniz sonuçları değerlendirme imkânına sahip olur, hem de gerektiğinde
geriye hızlı dönüşler yapabilerek verimli ‘genel tekrarlar’ da yapabilirsiniz. Bu anlamda, bir işe başlamadan önce, sonuçların ne olacağını
bilmek istemeniz de, gündemizi somutlaştıracağı için size ciddi avantajlar da sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi sonuçlar ve hedefler doğal
motivatörlerdir. Sonuç olarak, bu motivasyon unsurlarının, sizi her zaman motive etmesine imkan, zaman ve zemin tanıyın!  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Doğa Bilimleri, Orman Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstriyel Ürünleri Tasarlama, Maden Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Diş Teknisyenliği, Nükleer Reaktör Teknisyenliği, Pilotluk, Bilgisayar Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Deniz Bilimciliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, İnşat Teknolojisi, Elektrik Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Peysaj
Mimarisi, Diyetisyenlik, Jeodezi Mühendsiliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği,
Veterinerlik, İşletme Mühendisliği, Mimarlık ve Tıp Teknolojisi’dir.  

                                                1 / 1



ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1437 Adı, Soyadı HÜSEYİN GENÇ Sınıf 12H

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

REALİST 30 1 8 7 6 5 60,00

ARAŞTIRMACI 30 6 9 5 3 3 40,00

YARATICI 30 3 7 6 6 4 53,00

DÜZENLİ 30 4 7 8 5 4 54,00

GİRİŞİMCİ 30 6 10 5 3 3 41,00

SOSYAL 30 11 8 3 5 1 33,00

REALİST PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz gerçeklik ve nesnellik ilkesine göre hareket etmektedir. Bununla birlikte sağlam bir kişisel
anayasaya sahip olduğunuzu belirtip, iletişim kalıplarınızı, öğrenme süreçlerinizi, çalışma rutinlerinizi ve özgün davranış repertuarınızı
aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle hoşlandığınız dersler sayısal bilimlerle ilgilidir. Bu nedenle laboratuarda deneyler yapmaktan hoşlanırsınız. Kişisel zamanınızı
etkin bir şekilde kullandığınız söylenebilir. Öte yandan kararlı bir kişilik örüntüsüne sahip olduğunuzdan hareketle, kendi kararlarınızı
uygulama konusunda tutkulu ve ısrarcı olduğunuz da hemen göze çarpmaktadır. Öte yandan, boş zamanlarınızda satranç, puzzle,
bulmaca veya zekâ soruları çözmek gibi meşguliyetler size tahmin edemeyeceğiniz ölçüde dinlendirebilir.  

Çevrenizde gerçekçi ve hesapçı birisi olarak tanındığınızdan ötürü; zamanınızı, paranızı, enerjinizi, duygularınızı vb. potansiyellerinizi
kulanma konusunda da sağlamcısınızdır. Özgüveninizin ve de özsaygınızın hemen kendini hissettiriyor olması nedeniyle, aileniz veya bir
takım otorite figürleri tarafından kontrol edilmekten ise asla-ve-asla hoşlanmamaktasınız.  

Yalnız başınıza çalışmanız, verimliliğinizi artırabilecek olup, çalışma ortamınızın serin ve iyi aydınlatılmış olmasına özen göstermeniz de
son derece önemlidir. Çalışma tarzınızla ilgili olarak ise, çalışma etkinlikleriniz sırasında mutlaka not almanız ve not alırken de, önemli
olan yerlerin altını çizerek veya işaretleyerek sonraki aşamalara geçmeniz yerinde olacaktır. Bu ardışıklık, nitelikli ve verimli bir öğrenme
süreci hayata geçirmenizi de sağlayabilecektir.  

Bununla birlikte, eski konu ya da dersleri bitirmeden yeni bir işe veya konuya başlamamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü nesnellik ilkeniz,
ancak gerçekçi olduğunuz sürece size motivasyon sağlayacağı için, mantık dışı ve gerçeğe aykırı (yarım yamalak) çalışmalar sizi hem
disiplinden hem de başarı odaklı olmaktan uzaklaştırabilir.  

Öte yandan başkaları tarafından hazırlanan ders çalışma programlarını takip etmek de sorun yaratabilir. Hangi programı uygularsanız
uygulayın, kendi gerçekliğinizi ve günlük rutininizi, zaman ve imkânlar ölçüsünde esneterek, uygulamakta olduğunuz programı kişisel ve
özgün anayasanıza dönüştürün. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz; zirâ, sözünü ettiğimiz gerçekçi paradigmanız ve
düşünce kalıplarınız, ancak-ve-ancak hayâl ürünü olmayan gerçekçi bir programla harekete geçebilir ve de sizi hedefinize ulaştırabilir.  

Denilebilir ki, sabah vakitlerinde veya uykunuzu aldıktan sonra gece kalkıp ders çalıştığınızda çok daha verimli sonuçlar alabilirisniz. Bu
şekilde bir konuyu başından sonuna kadar adım adım inceleyerek çalışmak size son derece önemli faydalar sağlayacaktır.  

Çalışma ortamınızla ilgili olarak ise, mutlaka masa başında ders çalışmanız gerekmektedir. Bu ilke, konsantrasyonunuzu hep zinde
tutabilecektir. Yatarak veya uzanarak ders çalışmak ise, tam anlamıyla bile bile tuzağa düşmektir. Çalışma konularınızla ilgili olarak ise
deney ve deneyimlerinizle öğrendiklerinizi pekiştirirseniz, bu da derinlikli (yapılandırıcı) ve nitelikli bir öğrenme etkinliği ortaya koymanıza
yardımcı olacaktır.  

Özellikle hızlı olmak veya âni kararlar vermek size göre bir alışkanlık olmadığı için zaman zaman çalışmalarınızda veya soru çözümlerinde
detaylara boğularak gereksizce zaman kaybetme riskiyle karşılabilirsiniz. Bu nedenle çalışmalarınızda detaycı, ancak soru çözümlerinizde
ise Pratik ve Hızlı olmaya gayret etmeniz son derece yerinde olacaktır.  

İlaveten, öğrendiğiniz konular arasında mutlaka kavramsal-mantıksal-bilişsel-duygusal bağlar kurarak bilgi ve deneyim dağarcığınızı
geliştirmeniz de son derece önemlidir. Bu şekilde hem elde ettiğiniz sonuçları değerlendirme imkânına sahip olur, hem de gerektiğinde
geriye hızlı dönüşler yapabilerek verimli ‘genel tekrarlar’ da yapabilirsiniz. Bu anlamda, bir işe başlamadan önce, sonuçların ne olacağını
bilmek istemeniz de, gündemizi somutlaştıracağı için size ciddi avantajlar da sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi sonuçlar ve hedefler doğal
motivatörlerdir. Sonuç olarak, bu motivasyon unsurlarının, sizi her zaman motive etmesine imkan, zaman ve zemin tanıyın!  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Doğa Bilimleri, Orman Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstriyel Ürünleri Tasarlama, Maden Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Diş Teknisyenliği, Nükleer Reaktör Teknisyenliği, Pilotluk, Bilgisayar Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Deniz Bilimciliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, İnşat Teknolojisi, Elektrik Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Peysaj
Mimarisi, Diyetisyenlik, Jeodezi Mühendsiliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği,
Veterinerlik, İşletme Mühendisliği, Mimarlık ve Tıp Teknolojisi’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1765 Adı, Soyadı İLKNUR ÇEKER Sınıf 12H

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

REALİST 30 0 5 4 7 6 58,00

ARAŞTIRMACI 30 4 6 3 3 6 45,00

YARATICI 30 2 3 6 5 3 42,00

DÜZENLİ 30 2 5 5 7 5 56,00

GİRİŞİMCİ 30 6 3 4 4 4 39,00

SOSYAL 30 5 7 1 2 4 31,00

REALİST PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz gerçeklik ve nesnellik ilkesine göre hareket etmektedir. Bununla birlikte sağlam bir kişisel
anayasaya sahip olduğunuzu belirtip, iletişim kalıplarınızı, öğrenme süreçlerinizi, çalışma rutinlerinizi ve özgün davranış repertuarınızı
aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle hoşlandığınız dersler sayısal bilimlerle ilgilidir. Bu nedenle laboratuarda deneyler yapmaktan hoşlanırsınız. Kişisel zamanınızı
etkin bir şekilde kullandığınız söylenebilir. Öte yandan kararlı bir kişilik örüntüsüne sahip olduğunuzdan hareketle, kendi kararlarınızı
uygulama konusunda tutkulu ve ısrarcı olduğunuz da hemen göze çarpmaktadır. Öte yandan, boş zamanlarınızda satranç, puzzle,
bulmaca veya zekâ soruları çözmek gibi meşguliyetler size tahmin edemeyeceğiniz ölçüde dinlendirebilir.  

Çevrenizde gerçekçi ve hesapçı birisi olarak tanındığınızdan ötürü; zamanınızı, paranızı, enerjinizi, duygularınızı vb. potansiyellerinizi
kulanma konusunda da sağlamcısınızdır. Özgüveninizin ve de özsaygınızın hemen kendini hissettiriyor olması nedeniyle, aileniz veya bir
takım otorite figürleri tarafından kontrol edilmekten ise asla-ve-asla hoşlanmamaktasınız.  

Yalnız başınıza çalışmanız, verimliliğinizi artırabilecek olup, çalışma ortamınızın serin ve iyi aydınlatılmış olmasına özen göstermeniz de
son derece önemlidir. Çalışma tarzınızla ilgili olarak ise, çalışma etkinlikleriniz sırasında mutlaka not almanız ve not alırken de, önemli
olan yerlerin altını çizerek veya işaretleyerek sonraki aşamalara geçmeniz yerinde olacaktır. Bu ardışıklık, nitelikli ve verimli bir öğrenme
süreci hayata geçirmenizi de sağlayabilecektir.  

Bununla birlikte, eski konu ya da dersleri bitirmeden yeni bir işe veya konuya başlamamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü nesnellik ilkeniz,
ancak gerçekçi olduğunuz sürece size motivasyon sağlayacağı için, mantık dışı ve gerçeğe aykırı (yarım yamalak) çalışmalar sizi hem
disiplinden hem de başarı odaklı olmaktan uzaklaştırabilir.  

Öte yandan başkaları tarafından hazırlanan ders çalışma programlarını takip etmek de sorun yaratabilir. Hangi programı uygularsanız
uygulayın, kendi gerçekliğinizi ve günlük rutininizi, zaman ve imkânlar ölçüsünde esneterek, uygulamakta olduğunuz programı kişisel ve
özgün anayasanıza dönüştürün. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz; zirâ, sözünü ettiğimiz gerçekçi paradigmanız ve
düşünce kalıplarınız, ancak-ve-ancak hayâl ürünü olmayan gerçekçi bir programla harekete geçebilir ve de sizi hedefinize ulaştırabilir.  

Denilebilir ki, sabah vakitlerinde veya uykunuzu aldıktan sonra gece kalkıp ders çalıştığınızda çok daha verimli sonuçlar alabilirisniz. Bu
şekilde bir konuyu başından sonuna kadar adım adım inceleyerek çalışmak size son derece önemli faydalar sağlayacaktır.  

Çalışma ortamınızla ilgili olarak ise, mutlaka masa başında ders çalışmanız gerekmektedir. Bu ilke, konsantrasyonunuzu hep zinde
tutabilecektir. Yatarak veya uzanarak ders çalışmak ise, tam anlamıyla bile bile tuzağa düşmektir. Çalışma konularınızla ilgili olarak ise
deney ve deneyimlerinizle öğrendiklerinizi pekiştirirseniz, bu da derinlikli (yapılandırıcı) ve nitelikli bir öğrenme etkinliği ortaya koymanıza
yardımcı olacaktır.  

Özellikle hızlı olmak veya âni kararlar vermek size göre bir alışkanlık olmadığı için zaman zaman çalışmalarınızda veya soru çözümlerinde
detaylara boğularak gereksizce zaman kaybetme riskiyle karşılabilirsiniz. Bu nedenle çalışmalarınızda detaycı, ancak soru çözümlerinizde
ise Pratik ve Hızlı olmaya gayret etmeniz son derece yerinde olacaktır.  

İlaveten, öğrendiğiniz konular arasında mutlaka kavramsal-mantıksal-bilişsel-duygusal bağlar kurarak bilgi ve deneyim dağarcığınızı
geliştirmeniz de son derece önemlidir. Bu şekilde hem elde ettiğiniz sonuçları değerlendirme imkânına sahip olur, hem de gerektiğinde
geriye hızlı dönüşler yapabilerek verimli ‘genel tekrarlar’ da yapabilirsiniz. Bu anlamda, bir işe başlamadan önce, sonuçların ne olacağını
bilmek istemeniz de, gündemizi somutlaştıracağı için size ciddi avantajlar da sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi sonuçlar ve hedefler doğal
motivatörlerdir. Sonuç olarak, bu motivasyon unsurlarının, sizi her zaman motive etmesine imkan, zaman ve zemin tanıyın!  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Doğa Bilimleri, Orman Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstriyel Ürünleri Tasarlama, Maden Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Diş Teknisyenliği, Nükleer Reaktör Teknisyenliği, Pilotluk, Bilgisayar Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Deniz Bilimciliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, İnşat Teknolojisi, Elektrik Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Peysaj
Mimarisi, Diyetisyenlik, Jeodezi Mühendsiliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği,
Veterinerlik, İşletme Mühendisliği, Mimarlık ve Tıp Teknolojisi’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1281 Adı, Soyadı İSMAİL ÇAĞİNLİ Sınıf 12H

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

REALİST 30 3 3 8 3 2 36,00

ARAŞTIRMACI 30 6 7 5 3 3 38,00

YARATICI 30 4 3 6 4 2 35,00

DÜZENLİ 30 4 1 6 2 3 31,00

GİRİŞİMCİ 30 7 4 5 2 4 36,00

SOSYAL 30 8 3 4 3 3 32,00

ARAŞTIRMACI PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz öğrenme odaklı olup, spontan (kendiliğinden) bir araştırma doğasına sahiptir. Bu itibarla kişilik
örüntünüz ve paradigmanız, her türlü deneyimi, devamlı olarak yeni öğrenim fırsatlarına dönüştürebilmekte, böylece de sizi başarıdan
başarıya ulaştırabilmektedir.  

Özetle, araştırmacı olan ve bilgiyi hem talep eden hem de kovalayan bir kişisel anayasaya sahip olduğunuzu belirterek; iletişim
kalıplarınızı, öğrenme süreçlerinizi, çalışma rutinlerinizi ve özgün davranış repertuarınızı ise aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Kütüphanelerde, internet’te araştırmalar yapan; fırsat buldukça klasik romanları okuyan, hemen her konuda doğal bir meraka sahip olan,
bazen şâir, bazen tamirci, bazen bir astronot, bazen bir tarihçi, bazen bir edebiyatçı, bazen bir biyolog, bazen bir psikolog olmuşcasına
ilgili ve bilgili bir profil ortaya koyabildiğiniz gerçekliğinden hareketle denilebilir ki, sürekli kendini geliştirmeye çabalayan ve yaptığı her
işin de inceliklerini öğrenmeye gayret eden zihinsel bir potansiyeliniz vardır.  

Bu temel alışkanlık size, doğal bir bilgi ve belge biriktiriciye dönüştürdüğünden, aynı zamanda entelektüel ve çok yönlü bir kişilik
kazanmanıza da yardımcı olabilmektedir.  

Bu paradigmanız sizi devamlı olarak geliştirmekle birlikte, bazen istenmedik bir şekilde parçalı bulutlu ve yarım yamalak performanslar
ortaya koymanıza da zemin hazırlayabilmektedir. Daldan dala atlamak sizi kısa vadede mutlu etse de, uzun vadede, yani sınavlara
hazırlık maratonunda çalışmalarınızı ve birikimlerinizi bütünleşik bir şekilde ortaya koymanızı da engelleyebilecektir.  

Bu nedenle, örneğin bilimsel içerikli dergi ve kitaplar okumayı, öncelikli uğraşınız değil de, sizi dinlendirecek hobileriniz olarak
sınırlandırmanız gerekmektedir. Özellikle belgeselvari televizyon programlarının da zaman hırsızı olarak çalışmalarınızı baltalamasına asla
izin vermemelisiniz.  

Özellikle gece geç saatlerde çalışmanız da potansiyelinizi etkin bir şekilde kullanabilmenize olanak sağlayabilecektir. Öte yandan, çalışma
ortamınızdaki aydınlatma ise, sizi çalışmalarınıza odaklayabilecek keskinlikte olmalıdır.  

Dahası, olabildiğince farklı görsel malzeme ile öğrenim süreçlerinizi beslemeniz de bilgilerinizin kalıcılığını artırabilecektir. Dinlemekten
ziyade okuma odaklı bir öğrenim grameriniz ve de işletim sisteminiz olduğu için, çalışmalarınızı da daima güvenilir ve farklı kaynaklardan
yapmaya gayret edin. Böylece farklı bakış açıları kazanmaya çalışmanız da son derece yerinde olacaktır.  

Bu anlamda bütünlük ilkesine özellikle riayet etmenizin önemine bir kez daha değinerek, disiplinler arası yaklaşımlarla bilgi ve
birikimlerinizi teorik olmaktan ve kuramsallıktan kurtararak eyleme ve pratiğe dökmenizin de hayati bir öneme sahip olduğunu ayrıca
belirtmeliyiz.  

Çok çalışmak, ve çok bilgi edinmek gerekli olsa da yeterli ol(a)mayacaktır. Bu anlamda tüm bu çalışmalarınızı, soru çözümlemeleri ve
deneme sınavları ile desteklemeli ve bu temel eylemlerle araştırmacı ve de öğrenici paradigmanızın yumuşak karnı olan eylemsizlik ve
idmansızlık dezavantajını da ortadan kaldırmanız gerekmektedir.  

Sonuç olarak; bu paradigmalar ışığında, aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi
hakkında ayrıca araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni motivasyonla oluşturmanızı tavsiye ediyor ve
başarılarınızın devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Tıp Fakültesi, Antropoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği, Psikiyatri, Psikoloji,
Bakteriyoloji, Eczacı, Bilgisayar Programcısı, Jeoloji Mühendisliği, Meteroloji, Veterinerlik, Botanik, Zooloji, Coğrafya, Diş Hekimi, Elektrik
Mühendisi, Metalürji, Elektronik Mühendisliği, Havacılık, Genetik Mühendisliği, Analitik Kimya, Anatomi, Astronomi, Davranış Bilimleri,
Hukuk, Biyokimya, Biyomedikal Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Moloküler Biyoloji, Nörofizyoloji, Onkoloji, Patoloji,
Farmakoloji, Radyoloji Bilimi, Atom Mühendisliği, Fizik Tedavi, Sosyoloji, Aktüerya ve Bilgi Sistem Analisti’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 0 Adı, Soyadı KÜBRA BALÇIK Sınıf 12H

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

REALİST 30 2 3 7 3 3 38,00

ARAŞTIRMACI 30 3 1 3 5 2 30,00

YARATICI 30 1 3 4 2 5 37,00

DÜZENLİ 30 4 3 6 2 3 33,00

GİRİŞİMCİ 30 3 3 3 4 4 37,00

SOSYAL 30 5 4 3 3 3 31,00

REALİST PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz gerçeklik ve nesnellik ilkesine göre hareket etmektedir. Bununla birlikte sağlam bir kişisel
anayasaya sahip olduğunuzu belirtip, iletişim kalıplarınızı, öğrenme süreçlerinizi, çalışma rutinlerinizi ve özgün davranış repertuarınızı
aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle hoşlandığınız dersler sayısal bilimlerle ilgilidir. Bu nedenle laboratuarda deneyler yapmaktan hoşlanırsınız. Kişisel zamanınızı
etkin bir şekilde kullandığınız söylenebilir. Öte yandan kararlı bir kişilik örüntüsüne sahip olduğunuzdan hareketle, kendi kararlarınızı
uygulama konusunda tutkulu ve ısrarcı olduğunuz da hemen göze çarpmaktadır. Öte yandan, boş zamanlarınızda satranç, puzzle,
bulmaca veya zekâ soruları çözmek gibi meşguliyetler size tahmin edemeyeceğiniz ölçüde dinlendirebilir.  

Çevrenizde gerçekçi ve hesapçı birisi olarak tanındığınızdan ötürü; zamanınızı, paranızı, enerjinizi, duygularınızı vb. potansiyellerinizi
kulanma konusunda da sağlamcısınızdır. Özgüveninizin ve de özsaygınızın hemen kendini hissettiriyor olması nedeniyle, aileniz veya bir
takım otorite figürleri tarafından kontrol edilmekten ise asla-ve-asla hoşlanmamaktasınız.  

Yalnız başınıza çalışmanız, verimliliğinizi artırabilecek olup, çalışma ortamınızın serin ve iyi aydınlatılmış olmasına özen göstermeniz de
son derece önemlidir. Çalışma tarzınızla ilgili olarak ise, çalışma etkinlikleriniz sırasında mutlaka not almanız ve not alırken de, önemli
olan yerlerin altını çizerek veya işaretleyerek sonraki aşamalara geçmeniz yerinde olacaktır. Bu ardışıklık, nitelikli ve verimli bir öğrenme
süreci hayata geçirmenizi de sağlayabilecektir.  

Bununla birlikte, eski konu ya da dersleri bitirmeden yeni bir işe veya konuya başlamamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü nesnellik ilkeniz,
ancak gerçekçi olduğunuz sürece size motivasyon sağlayacağı için, mantık dışı ve gerçeğe aykırı (yarım yamalak) çalışmalar sizi hem
disiplinden hem de başarı odaklı olmaktan uzaklaştırabilir.  

Öte yandan başkaları tarafından hazırlanan ders çalışma programlarını takip etmek de sorun yaratabilir. Hangi programı uygularsanız
uygulayın, kendi gerçekliğinizi ve günlük rutininizi, zaman ve imkânlar ölçüsünde esneterek, uygulamakta olduğunuz programı kişisel ve
özgün anayasanıza dönüştürün. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz; zirâ, sözünü ettiğimiz gerçekçi paradigmanız ve
düşünce kalıplarınız, ancak-ve-ancak hayâl ürünü olmayan gerçekçi bir programla harekete geçebilir ve de sizi hedefinize ulaştırabilir.  

Denilebilir ki, sabah vakitlerinde veya uykunuzu aldıktan sonra gece kalkıp ders çalıştığınızda çok daha verimli sonuçlar alabilirisniz. Bu
şekilde bir konuyu başından sonuna kadar adım adım inceleyerek çalışmak size son derece önemli faydalar sağlayacaktır.  

Çalışma ortamınızla ilgili olarak ise, mutlaka masa başında ders çalışmanız gerekmektedir. Bu ilke, konsantrasyonunuzu hep zinde
tutabilecektir. Yatarak veya uzanarak ders çalışmak ise, tam anlamıyla bile bile tuzağa düşmektir. Çalışma konularınızla ilgili olarak ise
deney ve deneyimlerinizle öğrendiklerinizi pekiştirirseniz, bu da derinlikli (yapılandırıcı) ve nitelikli bir öğrenme etkinliği ortaya koymanıza
yardımcı olacaktır.  

Özellikle hızlı olmak veya âni kararlar vermek size göre bir alışkanlık olmadığı için zaman zaman çalışmalarınızda veya soru çözümlerinde
detaylara boğularak gereksizce zaman kaybetme riskiyle karşılabilirsiniz. Bu nedenle çalışmalarınızda detaycı, ancak soru çözümlerinizde
ise Pratik ve Hızlı olmaya gayret etmeniz son derece yerinde olacaktır.  

İlaveten, öğrendiğiniz konular arasında mutlaka kavramsal-mantıksal-bilişsel-duygusal bağlar kurarak bilgi ve deneyim dağarcığınızı
geliştirmeniz de son derece önemlidir. Bu şekilde hem elde ettiğiniz sonuçları değerlendirme imkânına sahip olur, hem de gerektiğinde
geriye hızlı dönüşler yapabilerek verimli ‘genel tekrarlar’ da yapabilirsiniz. Bu anlamda, bir işe başlamadan önce, sonuçların ne olacağını
bilmek istemeniz de, gündemizi somutlaştıracağı için size ciddi avantajlar da sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi sonuçlar ve hedefler doğal
motivatörlerdir. Sonuç olarak, bu motivasyon unsurlarının, sizi her zaman motive etmesine imkan, zaman ve zemin tanıyın!  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Doğa Bilimleri, Orman Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstriyel Ürünleri Tasarlama, Maden Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Diş Teknisyenliği, Nükleer Reaktör Teknisyenliği, Pilotluk, Bilgisayar Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Deniz Bilimciliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, İnşat Teknolojisi, Elektrik Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Peysaj
Mimarisi, Diyetisyenlik, Jeodezi Mühendsiliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği,
Veterinerlik, İşletme Mühendisliği, Mimarlık ve Tıp Teknolojisi’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1500 Adı, Soyadı MEHMET ALİ GÜL Sınıf 12H

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

REALİST 30 3 5 6 4 4 45,00

ARAŞTIRMACI 30 5 7 5 5 5 52,00

YARATICI 30 5 3 6 1 4 34,00

DÜZENLİ 30 5 3 7 4 5 49,00

GİRİŞİMCİ 30 6 6 3 5 5 47,00

SOSYAL 30 6 8 4 4 7 56,00

SOSYAL-İLETİŞİMCİ PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz, özellikle iletişim kanallarını güçlü kullanan, insanları bilgilendirmekten hoşlanan, doğal bir eğitimci
misyonu olan, çevresindeki insanları destekleyen ve geliştiren, edebî yönü güçlü olan, kelimeleri ahenkli ve yerli yerinde kullanabilen,
sonuçlardan ziyâde süreci önemseyen ve bunu da paydaşlarınızla paylaşmaktan veya delege etmekten hoşlanan, güler yüzlü, hoş sohbet
bir kişilik paradigmasına sahip olup, paylaşımcı bir duygu-düşünce sistemine sahipsiniz.  

Bu bağlamda çevrenizdeki insanların sorunlarını çözmeye yardımcı olmak, paylaşım ve iletişimin yoğunluklu olduğu spor dallarını tercih
etmek, yardım kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmak, kendinizden küçük yaşta olan bireylerle bile rahatlıkla ilişki kurabilmek, yabancı dil
öğrenebilmek veya bir yabancı dili konuşabilmek, sevdiklerinizin önemli ve anlamlı günlerini unutmamak ve imkânlar ölçüsünde
hediyeleşmek gibi nitelikler, doğrusu tam da sizi anlatan birim davranışlardır.  

Arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize ve sevdiklerinize her koşulda yardım etmeye çalışmanız, insanların sizi güleryüzlü olarak tanıması,
hemen hemen hiç boş zamanınızın olmaması ve bu sosyal yönünüzün merkezî ve yoğun bir insan hâline dönüştürmesi, yalnızlıktan
hoşlanmamanız, gönüllü barış elçisi olarak küskünleri barıştırmak için çabalamanız da tam olarak sözünü ettiğimiz sosyal-iletişimci kişilik
paradigmanızı ortaya koymaktadır.  

Öte yandan, ailenize olan bağlılığınız, hitabetinizin güçlü olması ve topluluk önünde rahatlıkla konuşabilmeniz, hemen her türlü
organizasyona katılmanız ve de sosyal bilimlere daha yatkın oluşunuz, monologtan (tek taraflı ve yönlü iletişim) değil de diyalogtan (çitt
taraflı ve yönlü, yani karşılıklı iletişimden) daha çok hoşlanmanız, psikodramaya ve oyunculuk gerektiren artistik sanatlara olan
yatkınlığınız da sizi her bakımdan rahatlıkla öne çıkarabilmektedir.  

Bununla birlikte, gürültülü ortamlarda bile rahatlıkla ders çalışabiliyor olmanız, konudan konuya & dersten derse atlamanız veya daha çok
sevmekte olduğunuz konularla ilgili çalışmalarda bulunmak istemeniz, hobilerinizi önemsemeniz ve de ertelememeniz, bilgiyi işlerken
çeşitli şema ve temaları kullanarak adeta metaforik kavramsal haritalar oluşturabilmeniz, esnek fikirli ve görüşlü olmanız gibi yönelim ve
nitelikler de tam anlamıyla size ifade eden işletim ve iletişim gramerinizdir denilebilir.  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Yöneticilik, Gazetecilik, Gıda Mühendisliği, Eğitim Yönetimi, Tarih, Çevre Sağlığı Mühendisliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Öğretmenlik, Politika, Sosyoloji, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Turizm ve Otelcilik, Halkla İlişkiler, Yabancı
Diller, Tıp Bilimleri, Siyasal Bilimler, Hukuk, Özel Eğitim, Sosyal Hizmetler, Pedagog, Fizyoterapist, Okul Öncesi Eğitim, Ev Ekonomisi,
Tüketim Ekonomisi, Eğitim Planlaması, Rehberlik, İlkokul Öğretmenliği ve Davranış Bilimleri’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1529 Adı, Soyadı MERVE ARTİK Sınıf 12H

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

REALİST 30 4 2 4 2 4 32,00

ARAŞTIRMACI 30 5 5 4 2 3 31,00

YARATICI 30 2 2 3 3 3 29,00

DÜZENLİ 30 3 2 5 4 5 44,00

GİRİŞİMCİ 30 2 4 4 2 4 34,00

SOSYAL 30 3 4 4 3 3 33,00

DÜZENLİ PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz; düzenli olma odaklı olup, spontane (kendiliğinden) bir şekilde düzenli-tertipli-intizamlı bir iç disipline
sahiptir. Bu itibarla, bu potansiyeliniz, kişilik örüntünüz ve de paradigmanız, daha çok fiziksel ve mekânsal konularla ilgilidir. Bu
bakımdan, her türlü deneyimin özgün ve doğal kurallarının; hem düzenli, hem intizamlı, hem de yerli yerinde olması ve asla abartılı
olmaması tam olarak sizi ifade eden ön koşullarınız arasında yer almaktadır.  

Gerçek şu ki; bu düzen ve intizam, günlük hayatınıza ve özellikle de öğrencilik hayatınıza yansıdığı oranda, doğal olarak beraberinde
başarıyı da getirebilecektir.  

Özetle, düzenleyici ve moderator, uzlaşıcı veya uzlaştırıcı, daima tertipli ve disiplinli olmayı öne çıkaran, her şeyin en yüksek standartını
hem talep eden hem de amaçlayan bir kişisel anayasaya sahip olduğunuzu belirterek; iletişim kalıplarınız, öğrenme süreçleriniz ve
çalışma rutinleriniz ilgili olarak size özgü olan davranış repertuarınızı ise aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle görsel zekânız dikkat çekicidir. Eşyalarınızı kaybetmez ve neyin nerede olduğunu bilirsiniz. Evcimen bir yapıda olduğunuz da
söylenebilir. Hatta imkânlar ölçüsünde evcil hayvan beslemek, günlük yürüyüşlere çıkmak, fotoğraf çekmek ve düzenli spor yapmak vb.
etkinlikler ve meşguliyetler, istekli olabileceğiniz düşünülebilir. Balık tutmak, avlanmak, ev-bahçe işleri ile meşgul olmak da sizin için
büyük ölçüde dinlendirici olabilir.  

Düzenli ve dikkatli oluşunuz, doğal olarak kendi yaşam alanınızı da kendinize göre tasarlamanızı ödevlemekte, dolaysıyla bunu da zevkle
yapmaktasınız.  

Hatta bilgisayarınızın arşivindeki veya kütüphanenizdeki kitapların dizilişindeki düzeniniz bile hemen göze çarpmakta, günlük iş-ödev ya
da sorumluluklarınız konusunda da olabildiğince titiz davranmaya odaklı olabilmektesiniz. Çalışma masanızda ise aynı şekilde sadece ve
de dinlendiricidir.  

İlişkiler bağlamında ise arkadaşlarınızı kırmamaya özel gösteren, ancak kuralların gerekliliğini de inanan bir yapıda olduğunuz için bu
uyumcu-uyumlu ve mükemmeliyetçi olan yönünüz bazen iletişim kazalarında bulunmanıza da sebebiyet verebilmektedir. Öte yandan
çalışmalarınızın zaman zaman takip edilmesi, hatta denetlenmesi ve desteklenemesi ise, sizi rahatsız etmemekte; tersine, motive
edererek bileğleyebilmektedir.  

Sessizliği özellikle sevmektesiz. Yoğunlaşmanız ve de verimli çalışabilmeniz için sessizliğin sağlanabilmesi ve de yakalanabilmesi çok-ama-
çok önemlidir. Bunun yanı sıra çalışma ortamının yeterice sıcak ve aydınlatılmış olması da bu anlamda oldukça önemlidir.  

Tekrar ederek çalışmaktan hoşlanmanız, ayrıca da, öğrediğiniz olguları ve konuları içinizden tekrar ederek pekiştirme ihtiyacı hisseden bir
yapıda olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu nedenle ayrıntılara dikkat eden, ufak tefek performans düşüklüklerinde dahi, ilgili
konuyu en başından yeniden detaylıca ele alma ihtiyacınız ve yöneliminiz de size kendinizi iyi hissettirebilmektedir.  

İş veya derslerinize ilgili konularınızı ve çalışmalarınızı da bu anlamda ayrıca görselleştirerek ve zengin görsel malzemeler kullanarak bilgi
ve deneyimlerinizi daha da kalıcı hâle getirebilirsiniz.  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

İktisat, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Kamu Araştırmacısı, Finans Uzmanı, Bankacı, Kütüphaneci, Yönetici Asistanlığı, Editör, Ekonometri,
Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ulaşım ve Lojistik, Bilgisayar Teknolojisi, Sigortacı, Laborant, Matematik Mühendisi, İş
İdaresi, İstatistik, Yatırım, Faktoring, Bankacılık, İşletme Mühendisliği, Pazarlama, Emlakçılık, Uluslar Arası Taşımacılık, İthalat-İhracat, Dış
Ticaret ve Gümrükleme’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1573 Adı, Soyadı RAMAZAN DİNAR Sınıf 12H

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

REALİST 30 5 5 3 2 6 41,00

ARAŞTIRMACI 30 6 5 4 3 4 38,00

YARATICI 30 4 5 3 3 5 40,00

DÜZENLİ 30 5 5 5 4 5 47,00

GİRİŞİMCİ 30 6 5 5 2 3 33,00

SOSYAL 30 6 3 1 5 6 44,00

DÜZENLİ PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz; düzenli olma odaklı olup, spontane (kendiliğinden) bir şekilde düzenli-tertipli-intizamlı bir iç disipline
sahiptir. Bu itibarla, bu potansiyeliniz, kişilik örüntünüz ve de paradigmanız, daha çok fiziksel ve mekânsal konularla ilgilidir. Bu
bakımdan, her türlü deneyimin özgün ve doğal kurallarının; hem düzenli, hem intizamlı, hem de yerli yerinde olması ve asla abartılı
olmaması tam olarak sizi ifade eden ön koşullarınız arasında yer almaktadır.  

Gerçek şu ki; bu düzen ve intizam, günlük hayatınıza ve özellikle de öğrencilik hayatınıza yansıdığı oranda, doğal olarak beraberinde
başarıyı da getirebilecektir.  

Özetle, düzenleyici ve moderator, uzlaşıcı veya uzlaştırıcı, daima tertipli ve disiplinli olmayı öne çıkaran, her şeyin en yüksek standartını
hem talep eden hem de amaçlayan bir kişisel anayasaya sahip olduğunuzu belirterek; iletişim kalıplarınız, öğrenme süreçleriniz ve
çalışma rutinleriniz ilgili olarak size özgü olan davranış repertuarınızı ise aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle görsel zekânız dikkat çekicidir. Eşyalarınızı kaybetmez ve neyin nerede olduğunu bilirsiniz. Evcimen bir yapıda olduğunuz da
söylenebilir. Hatta imkânlar ölçüsünde evcil hayvan beslemek, günlük yürüyüşlere çıkmak, fotoğraf çekmek ve düzenli spor yapmak vb.
etkinlikler ve meşguliyetler, istekli olabileceğiniz düşünülebilir. Balık tutmak, avlanmak, ev-bahçe işleri ile meşgul olmak da sizin için
büyük ölçüde dinlendirici olabilir.  

Düzenli ve dikkatli oluşunuz, doğal olarak kendi yaşam alanınızı da kendinize göre tasarlamanızı ödevlemekte, dolaysıyla bunu da zevkle
yapmaktasınız.  

Hatta bilgisayarınızın arşivindeki veya kütüphanenizdeki kitapların dizilişindeki düzeniniz bile hemen göze çarpmakta, günlük iş-ödev ya
da sorumluluklarınız konusunda da olabildiğince titiz davranmaya odaklı olabilmektesiniz. Çalışma masanızda ise aynı şekilde sadece ve
de dinlendiricidir.  

İlişkiler bağlamında ise arkadaşlarınızı kırmamaya özel gösteren, ancak kuralların gerekliliğini de inanan bir yapıda olduğunuz için bu
uyumcu-uyumlu ve mükemmeliyetçi olan yönünüz bazen iletişim kazalarında bulunmanıza da sebebiyet verebilmektedir. Öte yandan
çalışmalarınızın zaman zaman takip edilmesi, hatta denetlenmesi ve desteklenemesi ise, sizi rahatsız etmemekte; tersine, motive
edererek bileğleyebilmektedir.  

Sessizliği özellikle sevmektesiz. Yoğunlaşmanız ve de verimli çalışabilmeniz için sessizliğin sağlanabilmesi ve de yakalanabilmesi çok-ama-
çok önemlidir. Bunun yanı sıra çalışma ortamının yeterice sıcak ve aydınlatılmış olması da bu anlamda oldukça önemlidir.  

Tekrar ederek çalışmaktan hoşlanmanız, ayrıca da, öğrediğiniz olguları ve konuları içinizden tekrar ederek pekiştirme ihtiyacı hisseden bir
yapıda olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu nedenle ayrıntılara dikkat eden, ufak tefek performans düşüklüklerinde dahi, ilgili
konuyu en başından yeniden detaylıca ele alma ihtiyacınız ve yöneliminiz de size kendinizi iyi hissettirebilmektedir.  

İş veya derslerinize ilgili konularınızı ve çalışmalarınızı da bu anlamda ayrıca görselleştirerek ve zengin görsel malzemeler kullanarak bilgi
ve deneyimlerinizi daha da kalıcı hâle getirebilirsiniz.  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

İktisat, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Kamu Araştırmacısı, Finans Uzmanı, Bankacı, Kütüphaneci, Yönetici Asistanlığı, Editör, Ekonometri,
Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ulaşım ve Lojistik, Bilgisayar Teknolojisi, Sigortacı, Laborant, Matematik Mühendisi, İş
İdaresi, İstatistik, Yatırım, Faktoring, Bankacılık, İşletme Mühendisliği, Pazarlama, Emlakçılık, Uluslar Arası Taşımacılık, İthalat-İhracat, Dış
Ticaret ve Gümrükleme’dir.  

                                                1 / 1



ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 258 Adı, Soyadı SDLİN KESKİN Sınıf 12H

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

REALİST 30 1 4 5 4 2 34,00

ARAŞTIRMACI 30 2 6 3 4 3 36,00

YARATICI 30 4 4 3 2 2 24,00

DÜZENLİ 30 2 2 5 3 1 25,00

GİRİŞİMCİ 30 5 4 5 3 1 27,00

SOSYAL 30 3 6 4 2 3 32,00

ARAŞTIRMACI PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz öğrenme odaklı olup, spontan (kendiliğinden) bir araştırma doğasına sahiptir. Bu itibarla kişilik
örüntünüz ve paradigmanız, her türlü deneyimi, devamlı olarak yeni öğrenim fırsatlarına dönüştürebilmekte, böylece de sizi başarıdan
başarıya ulaştırabilmektedir.  

Özetle, araştırmacı olan ve bilgiyi hem talep eden hem de kovalayan bir kişisel anayasaya sahip olduğunuzu belirterek; iletişim
kalıplarınızı, öğrenme süreçlerinizi, çalışma rutinlerinizi ve özgün davranış repertuarınızı ise aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Kütüphanelerde, internet’te araştırmalar yapan; fırsat buldukça klasik romanları okuyan, hemen her konuda doğal bir meraka sahip olan,
bazen şâir, bazen tamirci, bazen bir astronot, bazen bir tarihçi, bazen bir edebiyatçı, bazen bir biyolog, bazen bir psikolog olmuşcasına
ilgili ve bilgili bir profil ortaya koyabildiğiniz gerçekliğinden hareketle denilebilir ki, sürekli kendini geliştirmeye çabalayan ve yaptığı her
işin de inceliklerini öğrenmeye gayret eden zihinsel bir potansiyeliniz vardır.  

Bu temel alışkanlık size, doğal bir bilgi ve belge biriktiriciye dönüştürdüğünden, aynı zamanda entelektüel ve çok yönlü bir kişilik
kazanmanıza da yardımcı olabilmektedir.  

Bu paradigmanız sizi devamlı olarak geliştirmekle birlikte, bazen istenmedik bir şekilde parçalı bulutlu ve yarım yamalak performanslar
ortaya koymanıza da zemin hazırlayabilmektedir. Daldan dala atlamak sizi kısa vadede mutlu etse de, uzun vadede, yani sınavlara
hazırlık maratonunda çalışmalarınızı ve birikimlerinizi bütünleşik bir şekilde ortaya koymanızı da engelleyebilecektir.  

Bu nedenle, örneğin bilimsel içerikli dergi ve kitaplar okumayı, öncelikli uğraşınız değil de, sizi dinlendirecek hobileriniz olarak
sınırlandırmanız gerekmektedir. Özellikle belgeselvari televizyon programlarının da zaman hırsızı olarak çalışmalarınızı baltalamasına asla
izin vermemelisiniz.  

Özellikle gece geç saatlerde çalışmanız da potansiyelinizi etkin bir şekilde kullanabilmenize olanak sağlayabilecektir. Öte yandan, çalışma
ortamınızdaki aydınlatma ise, sizi çalışmalarınıza odaklayabilecek keskinlikte olmalıdır.  

Dahası, olabildiğince farklı görsel malzeme ile öğrenim süreçlerinizi beslemeniz de bilgilerinizin kalıcılığını artırabilecektir. Dinlemekten
ziyade okuma odaklı bir öğrenim grameriniz ve de işletim sisteminiz olduğu için, çalışmalarınızı da daima güvenilir ve farklı kaynaklardan
yapmaya gayret edin. Böylece farklı bakış açıları kazanmaya çalışmanız da son derece yerinde olacaktır.  

Bu anlamda bütünlük ilkesine özellikle riayet etmenizin önemine bir kez daha değinerek, disiplinler arası yaklaşımlarla bilgi ve
birikimlerinizi teorik olmaktan ve kuramsallıktan kurtararak eyleme ve pratiğe dökmenizin de hayati bir öneme sahip olduğunu ayrıca
belirtmeliyiz.  

Çok çalışmak, ve çok bilgi edinmek gerekli olsa da yeterli ol(a)mayacaktır. Bu anlamda tüm bu çalışmalarınızı, soru çözümlemeleri ve
deneme sınavları ile desteklemeli ve bu temel eylemlerle araştırmacı ve de öğrenici paradigmanızın yumuşak karnı olan eylemsizlik ve
idmansızlık dezavantajını da ortadan kaldırmanız gerekmektedir.  

Sonuç olarak; bu paradigmalar ışığında, aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi
hakkında ayrıca araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni motivasyonla oluşturmanızı tavsiye ediyor ve
başarılarınızın devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Tıp Fakültesi, Antropoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği, Psikiyatri, Psikoloji,
Bakteriyoloji, Eczacı, Bilgisayar Programcısı, Jeoloji Mühendisliği, Meteroloji, Veterinerlik, Botanik, Zooloji, Coğrafya, Diş Hekimi, Elektrik
Mühendisi, Metalürji, Elektronik Mühendisliği, Havacılık, Genetik Mühendisliği, Analitik Kimya, Anatomi, Astronomi, Davranış Bilimleri,
Hukuk, Biyokimya, Biyomedikal Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Moloküler Biyoloji, Nörofizyoloji, Onkoloji, Patoloji,
Farmakoloji, Radyoloji Bilimi, Atom Mühendisliği, Fizik Tedavi, Sosyoloji, Aktüerya ve Bilgi Sistem Analisti’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1544 Adı, Soyadı SEFA TOMAK Sınıf 12H

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

REALİST 30 2 5 5 5 2 38,00

ARAŞTIRMACI 30 4 4 2 6 1 30,00

YARATICI 30 3 4 7 2 2 32,00

DÜZENLİ 30 2 5 7 3 1 32,00

GİRİŞİMCİ 30 5 3 5 2 2 27,00

SOSYAL 30 5 4 2 5 2 31,00

REALİST PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz gerçeklik ve nesnellik ilkesine göre hareket etmektedir. Bununla birlikte sağlam bir kişisel
anayasaya sahip olduğunuzu belirtip, iletişim kalıplarınızı, öğrenme süreçlerinizi, çalışma rutinlerinizi ve özgün davranış repertuarınızı
aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle hoşlandığınız dersler sayısal bilimlerle ilgilidir. Bu nedenle laboratuarda deneyler yapmaktan hoşlanırsınız. Kişisel zamanınızı
etkin bir şekilde kullandığınız söylenebilir. Öte yandan kararlı bir kişilik örüntüsüne sahip olduğunuzdan hareketle, kendi kararlarınızı
uygulama konusunda tutkulu ve ısrarcı olduğunuz da hemen göze çarpmaktadır. Öte yandan, boş zamanlarınızda satranç, puzzle,
bulmaca veya zekâ soruları çözmek gibi meşguliyetler size tahmin edemeyeceğiniz ölçüde dinlendirebilir.  

Çevrenizde gerçekçi ve hesapçı birisi olarak tanındığınızdan ötürü; zamanınızı, paranızı, enerjinizi, duygularınızı vb. potansiyellerinizi
kulanma konusunda da sağlamcısınızdır. Özgüveninizin ve de özsaygınızın hemen kendini hissettiriyor olması nedeniyle, aileniz veya bir
takım otorite figürleri tarafından kontrol edilmekten ise asla-ve-asla hoşlanmamaktasınız.  

Yalnız başınıza çalışmanız, verimliliğinizi artırabilecek olup, çalışma ortamınızın serin ve iyi aydınlatılmış olmasına özen göstermeniz de
son derece önemlidir. Çalışma tarzınızla ilgili olarak ise, çalışma etkinlikleriniz sırasında mutlaka not almanız ve not alırken de, önemli
olan yerlerin altını çizerek veya işaretleyerek sonraki aşamalara geçmeniz yerinde olacaktır. Bu ardışıklık, nitelikli ve verimli bir öğrenme
süreci hayata geçirmenizi de sağlayabilecektir.  

Bununla birlikte, eski konu ya da dersleri bitirmeden yeni bir işe veya konuya başlamamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü nesnellik ilkeniz,
ancak gerçekçi olduğunuz sürece size motivasyon sağlayacağı için, mantık dışı ve gerçeğe aykırı (yarım yamalak) çalışmalar sizi hem
disiplinden hem de başarı odaklı olmaktan uzaklaştırabilir.  

Öte yandan başkaları tarafından hazırlanan ders çalışma programlarını takip etmek de sorun yaratabilir. Hangi programı uygularsanız
uygulayın, kendi gerçekliğinizi ve günlük rutininizi, zaman ve imkânlar ölçüsünde esneterek, uygulamakta olduğunuz programı kişisel ve
özgün anayasanıza dönüştürün. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz; zirâ, sözünü ettiğimiz gerçekçi paradigmanız ve
düşünce kalıplarınız, ancak-ve-ancak hayâl ürünü olmayan gerçekçi bir programla harekete geçebilir ve de sizi hedefinize ulaştırabilir.  

Denilebilir ki, sabah vakitlerinde veya uykunuzu aldıktan sonra gece kalkıp ders çalıştığınızda çok daha verimli sonuçlar alabilirisniz. Bu
şekilde bir konuyu başından sonuna kadar adım adım inceleyerek çalışmak size son derece önemli faydalar sağlayacaktır.  

Çalışma ortamınızla ilgili olarak ise, mutlaka masa başında ders çalışmanız gerekmektedir. Bu ilke, konsantrasyonunuzu hep zinde
tutabilecektir. Yatarak veya uzanarak ders çalışmak ise, tam anlamıyla bile bile tuzağa düşmektir. Çalışma konularınızla ilgili olarak ise
deney ve deneyimlerinizle öğrendiklerinizi pekiştirirseniz, bu da derinlikli (yapılandırıcı) ve nitelikli bir öğrenme etkinliği ortaya koymanıza
yardımcı olacaktır.  

Özellikle hızlı olmak veya âni kararlar vermek size göre bir alışkanlık olmadığı için zaman zaman çalışmalarınızda veya soru çözümlerinde
detaylara boğularak gereksizce zaman kaybetme riskiyle karşılabilirsiniz. Bu nedenle çalışmalarınızda detaycı, ancak soru çözümlerinizde
ise Pratik ve Hızlı olmaya gayret etmeniz son derece yerinde olacaktır.  

İlaveten, öğrendiğiniz konular arasında mutlaka kavramsal-mantıksal-bilişsel-duygusal bağlar kurarak bilgi ve deneyim dağarcığınızı
geliştirmeniz de son derece önemlidir. Bu şekilde hem elde ettiğiniz sonuçları değerlendirme imkânına sahip olur, hem de gerektiğinde
geriye hızlı dönüşler yapabilerek verimli ‘genel tekrarlar’ da yapabilirsiniz. Bu anlamda, bir işe başlamadan önce, sonuçların ne olacağını
bilmek istemeniz de, gündemizi somutlaştıracağı için size ciddi avantajlar da sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi sonuçlar ve hedefler doğal
motivatörlerdir. Sonuç olarak, bu motivasyon unsurlarının, sizi her zaman motive etmesine imkan, zaman ve zemin tanıyın!  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Doğa Bilimleri, Orman Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstriyel Ürünleri Tasarlama, Maden Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Diş Teknisyenliği, Nükleer Reaktör Teknisyenliği, Pilotluk, Bilgisayar Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Deniz Bilimciliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, İnşat Teknolojisi, Elektrik Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Peysaj
Mimarisi, Diyetisyenlik, Jeodezi Mühendsiliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği,
Veterinerlik, İşletme Mühendisliği, Mimarlık ve Tıp Teknolojisi’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1574 Adı, Soyadı SELENAY KALE Sınıf 12H

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

REALİST 30 4 4 3 3 5 39,00

ARAŞTIRMACI 30 2 3 4 3 3 32,00

YARATICI 30 3 3 4 3 3 32,00

DÜZENLİ 30 3 4 4 5 1 31,00

GİRİŞİMCİ 30 0 5 6 3 3 38,00

SOSYAL 30 2 2 5 6 2 38,00

REALİST PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz gerçeklik ve nesnellik ilkesine göre hareket etmektedir. Bununla birlikte sağlam bir kişisel
anayasaya sahip olduğunuzu belirtip, iletişim kalıplarınızı, öğrenme süreçlerinizi, çalışma rutinlerinizi ve özgün davranış repertuarınızı
aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle hoşlandığınız dersler sayısal bilimlerle ilgilidir. Bu nedenle laboratuarda deneyler yapmaktan hoşlanırsınız. Kişisel zamanınızı
etkin bir şekilde kullandığınız söylenebilir. Öte yandan kararlı bir kişilik örüntüsüne sahip olduğunuzdan hareketle, kendi kararlarınızı
uygulama konusunda tutkulu ve ısrarcı olduğunuz da hemen göze çarpmaktadır. Öte yandan, boş zamanlarınızda satranç, puzzle,
bulmaca veya zekâ soruları çözmek gibi meşguliyetler size tahmin edemeyeceğiniz ölçüde dinlendirebilir.  

Çevrenizde gerçekçi ve hesapçı birisi olarak tanındığınızdan ötürü; zamanınızı, paranızı, enerjinizi, duygularınızı vb. potansiyellerinizi
kulanma konusunda da sağlamcısınızdır. Özgüveninizin ve de özsaygınızın hemen kendini hissettiriyor olması nedeniyle, aileniz veya bir
takım otorite figürleri tarafından kontrol edilmekten ise asla-ve-asla hoşlanmamaktasınız.  

Yalnız başınıza çalışmanız, verimliliğinizi artırabilecek olup, çalışma ortamınızın serin ve iyi aydınlatılmış olmasına özen göstermeniz de
son derece önemlidir. Çalışma tarzınızla ilgili olarak ise, çalışma etkinlikleriniz sırasında mutlaka not almanız ve not alırken de, önemli
olan yerlerin altını çizerek veya işaretleyerek sonraki aşamalara geçmeniz yerinde olacaktır. Bu ardışıklık, nitelikli ve verimli bir öğrenme
süreci hayata geçirmenizi de sağlayabilecektir.  

Bununla birlikte, eski konu ya da dersleri bitirmeden yeni bir işe veya konuya başlamamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü nesnellik ilkeniz,
ancak gerçekçi olduğunuz sürece size motivasyon sağlayacağı için, mantık dışı ve gerçeğe aykırı (yarım yamalak) çalışmalar sizi hem
disiplinden hem de başarı odaklı olmaktan uzaklaştırabilir.  

Öte yandan başkaları tarafından hazırlanan ders çalışma programlarını takip etmek de sorun yaratabilir. Hangi programı uygularsanız
uygulayın, kendi gerçekliğinizi ve günlük rutininizi, zaman ve imkânlar ölçüsünde esneterek, uygulamakta olduğunuz programı kişisel ve
özgün anayasanıza dönüştürün. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyoruz; zirâ, sözünü ettiğimiz gerçekçi paradigmanız ve
düşünce kalıplarınız, ancak-ve-ancak hayâl ürünü olmayan gerçekçi bir programla harekete geçebilir ve de sizi hedefinize ulaştırabilir.  

Denilebilir ki, sabah vakitlerinde veya uykunuzu aldıktan sonra gece kalkıp ders çalıştığınızda çok daha verimli sonuçlar alabilirisniz. Bu
şekilde bir konuyu başından sonuna kadar adım adım inceleyerek çalışmak size son derece önemli faydalar sağlayacaktır.  

Çalışma ortamınızla ilgili olarak ise, mutlaka masa başında ders çalışmanız gerekmektedir. Bu ilke, konsantrasyonunuzu hep zinde
tutabilecektir. Yatarak veya uzanarak ders çalışmak ise, tam anlamıyla bile bile tuzağa düşmektir. Çalışma konularınızla ilgili olarak ise
deney ve deneyimlerinizle öğrendiklerinizi pekiştirirseniz, bu da derinlikli (yapılandırıcı) ve nitelikli bir öğrenme etkinliği ortaya koymanıza
yardımcı olacaktır.  

Özellikle hızlı olmak veya âni kararlar vermek size göre bir alışkanlık olmadığı için zaman zaman çalışmalarınızda veya soru çözümlerinde
detaylara boğularak gereksizce zaman kaybetme riskiyle karşılabilirsiniz. Bu nedenle çalışmalarınızda detaycı, ancak soru çözümlerinizde
ise Pratik ve Hızlı olmaya gayret etmeniz son derece yerinde olacaktır.  

İlaveten, öğrendiğiniz konular arasında mutlaka kavramsal-mantıksal-bilişsel-duygusal bağlar kurarak bilgi ve deneyim dağarcığınızı
geliştirmeniz de son derece önemlidir. Bu şekilde hem elde ettiğiniz sonuçları değerlendirme imkânına sahip olur, hem de gerektiğinde
geriye hızlı dönüşler yapabilerek verimli ‘genel tekrarlar’ da yapabilirsiniz. Bu anlamda, bir işe başlamadan önce, sonuçların ne olacağını
bilmek istemeniz de, gündemizi somutlaştıracağı için size ciddi avantajlar da sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi sonuçlar ve hedefler doğal
motivatörlerdir. Sonuç olarak, bu motivasyon unsurlarının, sizi her zaman motive etmesine imkan, zaman ve zemin tanıyın!  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Doğa Bilimleri, Orman Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstriyel Ürünleri Tasarlama, Maden Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Diş Teknisyenliği, Nükleer Reaktör Teknisyenliği, Pilotluk, Bilgisayar Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Deniz Bilimciliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, İnşat Teknolojisi, Elektrik Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Peysaj
Mimarisi, Diyetisyenlik, Jeodezi Mühendsiliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği,
Veterinerlik, İşletme Mühendisliği, Mimarlık ve Tıp Teknolojisi’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1541 Adı, Soyadı SİNEM SEZGİN Sınıf 12H

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

REALİST 30 2 3 2 1 5 30,00

ARAŞTIRMACI 30 4 7 4 2 1 25,00

YARATICI 30 1 2 5 2 3 30,00

DÜZENLİ 30 2 1 4 3 5 38,00

GİRİŞİMCİ 30 4 5 4 2 3 31,00

SOSYAL 30 4 3 3 4 3 33,00

DÜZENLİ PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz; düzenli olma odaklı olup, spontane (kendiliğinden) bir şekilde düzenli-tertipli-intizamlı bir iç disipline
sahiptir. Bu itibarla, bu potansiyeliniz, kişilik örüntünüz ve de paradigmanız, daha çok fiziksel ve mekânsal konularla ilgilidir. Bu
bakımdan, her türlü deneyimin özgün ve doğal kurallarının; hem düzenli, hem intizamlı, hem de yerli yerinde olması ve asla abartılı
olmaması tam olarak sizi ifade eden ön koşullarınız arasında yer almaktadır.  

Gerçek şu ki; bu düzen ve intizam, günlük hayatınıza ve özellikle de öğrencilik hayatınıza yansıdığı oranda, doğal olarak beraberinde
başarıyı da getirebilecektir.  

Özetle, düzenleyici ve moderator, uzlaşıcı veya uzlaştırıcı, daima tertipli ve disiplinli olmayı öne çıkaran, her şeyin en yüksek standartını
hem talep eden hem de amaçlayan bir kişisel anayasaya sahip olduğunuzu belirterek; iletişim kalıplarınız, öğrenme süreçleriniz ve
çalışma rutinleriniz ilgili olarak size özgü olan davranış repertuarınızı ise aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Genellikle görsel zekânız dikkat çekicidir. Eşyalarınızı kaybetmez ve neyin nerede olduğunu bilirsiniz. Evcimen bir yapıda olduğunuz da
söylenebilir. Hatta imkânlar ölçüsünde evcil hayvan beslemek, günlük yürüyüşlere çıkmak, fotoğraf çekmek ve düzenli spor yapmak vb.
etkinlikler ve meşguliyetler, istekli olabileceğiniz düşünülebilir. Balık tutmak, avlanmak, ev-bahçe işleri ile meşgul olmak da sizin için
büyük ölçüde dinlendirici olabilir.  

Düzenli ve dikkatli oluşunuz, doğal olarak kendi yaşam alanınızı da kendinize göre tasarlamanızı ödevlemekte, dolaysıyla bunu da zevkle
yapmaktasınız.  

Hatta bilgisayarınızın arşivindeki veya kütüphanenizdeki kitapların dizilişindeki düzeniniz bile hemen göze çarpmakta, günlük iş-ödev ya
da sorumluluklarınız konusunda da olabildiğince titiz davranmaya odaklı olabilmektesiniz. Çalışma masanızda ise aynı şekilde sadece ve
de dinlendiricidir.  

İlişkiler bağlamında ise arkadaşlarınızı kırmamaya özel gösteren, ancak kuralların gerekliliğini de inanan bir yapıda olduğunuz için bu
uyumcu-uyumlu ve mükemmeliyetçi olan yönünüz bazen iletişim kazalarında bulunmanıza da sebebiyet verebilmektedir. Öte yandan
çalışmalarınızın zaman zaman takip edilmesi, hatta denetlenmesi ve desteklenemesi ise, sizi rahatsız etmemekte; tersine, motive
edererek bileğleyebilmektedir.  

Sessizliği özellikle sevmektesiz. Yoğunlaşmanız ve de verimli çalışabilmeniz için sessizliğin sağlanabilmesi ve de yakalanabilmesi çok-ama-
çok önemlidir. Bunun yanı sıra çalışma ortamının yeterice sıcak ve aydınlatılmış olması da bu anlamda oldukça önemlidir.  

Tekrar ederek çalışmaktan hoşlanmanız, ayrıca da, öğrediğiniz olguları ve konuları içinizden tekrar ederek pekiştirme ihtiyacı hisseden bir
yapıda olduğunuz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu nedenle ayrıntılara dikkat eden, ufak tefek performans düşüklüklerinde dahi, ilgili
konuyu en başından yeniden detaylıca ele alma ihtiyacınız ve yöneliminiz de size kendinizi iyi hissettirebilmektedir.  

İş veya derslerinize ilgili konularınızı ve çalışmalarınızı da bu anlamda ayrıca görselleştirerek ve zengin görsel malzemeler kullanarak bilgi
ve deneyimlerinizi daha da kalıcı hâle getirebilirsiniz.  

Bu paradigmalar ışığında ise aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi hakkında ayrıca
araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni bir motivasyon oluşturmanızı tavsiye ediyor ve başarılarınızın
devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

İktisat, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Kamu Araştırmacısı, Finans Uzmanı, Bankacı, Kütüphaneci, Yönetici Asistanlığı, Editör, Ekonometri,
Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ulaşım ve Lojistik, Bilgisayar Teknolojisi, Sigortacı, Laborant, Matematik Mühendisi, İş
İdaresi, İstatistik, Yatırım, Faktoring, Bankacılık, İşletme Mühendisliği, Pazarlama, Emlakçılık, Uluslar Arası Taşımacılık, İthalat-İhracat, Dış
Ticaret ve Gümrükleme’dir.  
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ÖĞRENCİ KARNESİ
TREND KARİYER TESTİ - 40

Numara 1378 Adı, Soyadı YASİN ADAR Sınıf 12H

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

REALİST 30 4 4 3 2 5 36,00

ARAŞTIRMACI 30 6 5 8 3 4 46,00

YARATICI 30 3 3 3 3 3 30,00

DÜZENLİ 30 2 4 5 4 4 42,00

GİRİŞİMCİ 30 5 4 6 3 3 37,00

SOSYAL 30 5 4 3 3 5 39,00

ARAŞTIRMACI PARADİGMA VE KARİYER TRENDLERİ
Bu paradigmaya sahip olan kişiliğiniz öğrenme odaklı olup, spontan (kendiliğinden) bir araştırma doğasına sahiptir. Bu itibarla kişilik
örüntünüz ve paradigmanız, her türlü deneyimi, devamlı olarak yeni öğrenim fırsatlarına dönüştürebilmekte, böylece de sizi başarıdan
başarıya ulaştırabilmektedir.  

Özetle, araştırmacı olan ve bilgiyi hem talep eden hem de kovalayan bir kişisel anayasaya sahip olduğunuzu belirterek; iletişim
kalıplarınızı, öğrenme süreçlerinizi, çalışma rutinlerinizi ve özgün davranış repertuarınızı ise aşağıdaki gibi detaylandırılabiliriz.  

Kütüphanelerde, internet’te araştırmalar yapan; fırsat buldukça klasik romanları okuyan, hemen her konuda doğal bir meraka sahip olan,
bazen şâir, bazen tamirci, bazen bir astronot, bazen bir tarihçi, bazen bir edebiyatçı, bazen bir biyolog, bazen bir psikolog olmuşcasına
ilgili ve bilgili bir profil ortaya koyabildiğiniz gerçekliğinden hareketle denilebilir ki, sürekli kendini geliştirmeye çabalayan ve yaptığı her
işin de inceliklerini öğrenmeye gayret eden zihinsel bir potansiyeliniz vardır.  

Bu temel alışkanlık size, doğal bir bilgi ve belge biriktiriciye dönüştürdüğünden, aynı zamanda entelektüel ve çok yönlü bir kişilik
kazanmanıza da yardımcı olabilmektedir.  

Bu paradigmanız sizi devamlı olarak geliştirmekle birlikte, bazen istenmedik bir şekilde parçalı bulutlu ve yarım yamalak performanslar
ortaya koymanıza da zemin hazırlayabilmektedir. Daldan dala atlamak sizi kısa vadede mutlu etse de, uzun vadede, yani sınavlara
hazırlık maratonunda çalışmalarınızı ve birikimlerinizi bütünleşik bir şekilde ortaya koymanızı da engelleyebilecektir.  

Bu nedenle, örneğin bilimsel içerikli dergi ve kitaplar okumayı, öncelikli uğraşınız değil de, sizi dinlendirecek hobileriniz olarak
sınırlandırmanız gerekmektedir. Özellikle belgeselvari televizyon programlarının da zaman hırsızı olarak çalışmalarınızı baltalamasına asla
izin vermemelisiniz.  

Özellikle gece geç saatlerde çalışmanız da potansiyelinizi etkin bir şekilde kullanabilmenize olanak sağlayabilecektir. Öte yandan, çalışma
ortamınızdaki aydınlatma ise, sizi çalışmalarınıza odaklayabilecek keskinlikte olmalıdır.  

Dahası, olabildiğince farklı görsel malzeme ile öğrenim süreçlerinizi beslemeniz de bilgilerinizin kalıcılığını artırabilecektir. Dinlemekten
ziyade okuma odaklı bir öğrenim grameriniz ve de işletim sisteminiz olduğu için, çalışmalarınızı da daima güvenilir ve farklı kaynaklardan
yapmaya gayret edin. Böylece farklı bakış açıları kazanmaya çalışmanız da son derece yerinde olacaktır.  

Bu anlamda bütünlük ilkesine özellikle riayet etmenizin önemine bir kez daha değinerek, disiplinler arası yaklaşımlarla bilgi ve
birikimlerinizi teorik olmaktan ve kuramsallıktan kurtararak eyleme ve pratiğe dökmenizin de hayati bir öneme sahip olduğunu ayrıca
belirtmeliyiz.  

Çok çalışmak, ve çok bilgi edinmek gerekli olsa da yeterli ol(a)mayacaktır. Bu anlamda tüm bu çalışmalarınızı, soru çözümlemeleri ve
deneme sınavları ile desteklemeli ve bu temel eylemlerle araştırmacı ve de öğrenici paradigmanızın yumuşak karnı olan eylemsizlik ve
idmansızlık dezavantajını da ortadan kaldırmanız gerekmektedir.  

Sonuç olarak; bu paradigmalar ışığında, aşağıdaki mesleklerin size uygun kariyer fırsatları sunacağı inancındayız. Bu meslek listesi
hakkında ayrıca araştırma yaparak kendinize gerçekçi hedefler koymanızı ve böylece yeni motivasyonla oluşturmanızı tavsiye ediyor ve
başarılarınızın devamını diliyoruz.  

İşte Paradigmanıza Uygun Meslekler ve Mesleki Alanlar

Tıp Fakültesi, Antropoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Matematik Öğretmenliği, Psikiyatri, Psikoloji,
Bakteriyoloji, Eczacı, Bilgisayar Programcısı, Jeoloji Mühendisliği, Meteroloji, Veterinerlik, Botanik, Zooloji, Coğrafya, Diş Hekimi, Elektrik
Mühendisi, Metalürji, Elektronik Mühendisliği, Havacılık, Genetik Mühendisliği, Analitik Kimya, Anatomi, Astronomi, Davranış Bilimleri,
Hukuk, Biyokimya, Biyomedikal Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Moloküler Biyoloji, Nörofizyoloji, Onkoloji, Patoloji,
Farmakoloji, Radyoloji Bilimi, Atom Mühendisliği, Fizik Tedavi, Sosyoloji, Aktüerya ve Bilgi Sistem Analisti’dir.  
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