8-A 2546

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

Araştırma adı: (Yönetici) Çalışma Davranışları Araştırması Araç başlığı: Çalışmaya Davranışları Testi
Aldığınız puan: 22 En yüksek/Toplam puan: 73
Alacağınız toplam puan çok fazla anlam ifade etmiyor olup, alt puanların değerledirmelerini incelemeniz
gerekmektedir.
MADDE GRUBU ADI:Çalışmaya başlamak ve sürdürmek -- En yüksek puan:16 Aldığınız Puan:4
Açıklama:Eğer puanınız;
16-10 aralığında ise:
Ders çalışmaya başlamak ve zamanınızdan etkin bir şekilde yararlanmak konusunda ciddi problemleriniz olduğu
anlaşılmaktadır. Değerli zamanınızın önemli bir bölümünü ders çalışmanız gerektiğini düşünerek veya ders
başında, ancak çalışmadan geçirdiğiniz görülmektedir. Eğitim başarınızı yükseltebilmek için mutlaka ders
çalışmaya başlamak ve sürdürmek konusundaki teknikleri ve iç disiplininizi kurmayı öğrenmeniz gerekmektedir.
9-5 aralığında ise:
Ders çalışmaya başlamak ve sürdürmek konusunda bazı güçlüklerinizin oluğu anlaşılmaktadır. Eğlenmeye ve
dinlenmeye de vakit ayırabilmek için derse ayırdığınız zamandan en etkin şekilde yararlanmanız gerekmektedir.
Kendi üzerinizde denetim kuracak metotları öğrenirseniz hem sosyalleşmeye zaman ayırabilir, hem de başarınızı
yükseltebilirsiniz.
4-0 aralığında ise:
Ders çalışmaya başlamak ve sürdürmek konusunda önemli bir güçlüğünüzün olmadığı anlaşılmaktadır. Böylece
hem ders çalışmaya ayırdığınız zamandan en üst düzeyde yararlanmanız mümkün olmakta, hem de özel
hayatınıza ve zevklerinize zaman ayırabilmektesiniz. Kendi kendinizi iyi denetleyebilen bir insan olduğunuz için
sizi kutlarız.
MADDE GRUBU ADI:Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak -- En yüksek puan:14 Aldığınız Puan:4
Açıklama:Eğer puanınız;
9-5 aralığında ise:
Bilinçli çalışmak ve öğrendiğini kullanmak konusunda önemli eksikleriniz olduğu görülmektedir. Neyi, niçin
öğrendiğinizi bilmediğiniz, düzenli tekrarlar yapmadığınız için büyük bir ihtimalle okul hayatı size oldukça güç
gelmektedir. Düzenli tekrar ve verimli ders çalışma yollarını öğrenmeniz okul başarınızı yükseltmek için büyük
önem taşımaktadır.
4-3 aralığında ise:
Bilinçli çalışmak ve öğrendiğinizi kullanmak konusunda bazı eksiklerinizin olduğu görülmektedir. Öğreneceğiniz
malzemenin nerede kullanılacağını bilmek ve düzenli tekrar yapma tekniğini geliştirmek başarınızda köklü
değişiklikler yapacaktır.
2-0 aralığında ise:
Bilinçli çalışan ve öğrendiğini kullanan, böylece bilginizi geliştirerek unutmayı önleyen bir öğrenci olduğunuz
görülmektedir. Yaptığınız düzenli tekrarların başarınızdaki payı büyüktür.
MADDE GRUBU ADI:Not tutmak ve dersi dinlemek -- En yüksek puan:15 Aldığınız Puan:5
Açıklama:Eğer puanınız;
10-6 aralığında ise:
Not tutmanın ve dersi dinlemenin başarı üzerindeki etkisini yeterince bilmediğiniz anlaşılmaktadır. Not tutmak
konusunda tekniğinizi geliştirir ve bu konuda gayret harcarsanız, bunun karşılığını en kısa zamanda
göreceğinizden emin olabilirsiniz.
5-3 aralığında ise:
Not tutmak ve ders dinlemek konusunda bazı hatalarınız olduğu anlaşılmaktadır. Not tutma becerinizi geliştirir,
bu konudaki teknikleri öğrenirseniz verdiğiniz emeğin karşılığını fazlasıyla alırsınız.

2-0 aralığında ise:
Not tutmak ve dersi dinlemek konusunda başarılı olduğunuz anlaşılmaktadır. Öğretmenin söylediklerini iyi
dinlediğiniz, önemli ve önemsiz noktaları birbirinden ayırdığınız, notlarınızı yeniden gözden geçirip düzenlediğiniz
için okul başarınız yükselmektedir.
MADDE GRUBU ADI:Okuma alışkanlıkları ve teknikleri -- En yüksek puan:17 Aldığınız Puan:4
Açıklama:Aldığınız puan;
12-8 aralığında ise: Okumaya çok fazla zaman ayırdığınız, buna rağmen daha sonra oldukça az şey
hatırlayabildiğiniz anlaşılmaktadır. Önemli olanla, önemli olmayanı ayırmakta güçlük çektiğiniz, metin içinde size
gerekli olmayan yerlerde zaman kaybettiğiniz görülmektedir. Okul başarınızı yükseltebilmek için okuma becerinizi
geliştirmeye özel önem vermek zorundasınız.
7-4 aralığında ise: Okurken önemli olanla olmayanı ayırmakta zaman zaman güçlük çektiğiniz ve bu sebeple
değerli vaktinizden yeterince yararlanamadığınız anlaşılmaktadır. Okuma hızınızı yükseltip, seçiciliğinizi
artırabilirseniz okul başarınızda önemli gelişmeler olacaktır.
3-0 aralığında ise: Okuduğunuz metin içinde gerekli olanları ayırabildiğiniz ve gereksiz okumalarla zaman
kaybetmediğiniz anlaşılmaktadır. Bu hiç şüphesiz okul başarınızı olumlu yönde etkilemektedir.
MADDE GRUBU ADI:Ödev hazırlamak -- En yüksek puan:12 Aldığınız Puan:3
Açıklama:Bu sınav sonunda puanınız;
7-5 aralığında ise: Günlük veya dönem ödevi hazırlamanın, konunun özünü kavramak için ne kadar önemli
olduğunun farkında değilsiniz. Ödevlerden bir an önce kurtulma eğilimi okul başarınızı tehdit eden önemli bir
engeldir. Ödevlerin. gelişmeniz için bir adım olduğunu kabullenir ve öğrenirseniz başarınız yükselecektir.
4-3 aralığında ise: Ödevlerinizi gereği gibi hazırlamak ve düzenlemekte zaman zaman güçlük çektiğiniz
anlaşılmaktadır. Ödevlerinizi zamanında ve yeterli çalışmayla yapmanız okul başarınızı artıracaktır.
2-0 aralığında ise: Ödevlerin eğitim hayatı içindeki önemini kavramış olduğunuz anlaşılmaktadır. Çeşitli kişi ve
kaynaklardan yararlanarak ve belirli bir plana dayandırarak, zamanında hazırladığınız ödevler bütün eğitim
hayatınız boyunca başarınızın önemli sebeplerinden bin olacaktır.
MADDE GRUBU ADI:Okula karşı tutum -- En yüksek puan:13 Aldığınız Puan:5
Açıklama:Aldığınız puan sonucu;
8-5 aralığında ise: Okula karşı tutumunuzun çalışmayı, öğrenmeyi ve başarılı olmayı güçleştirdiği görülmektedir.
Sadece okulda değil, hiçbir konuda olumsuz bir tutumla olumlu bir sonuç elde edilmesi mümkün değildir. Okul,
eğitim ve öğretmenlerle ilgili temel düşünce ve yaklaşımlarınızı gözden geçirmeniz, eğitime verdiğiniz yılların
karşılığını alabilmeniz açısından hayati önem taşımaktadır.
4-3 aralığında ise: Okula karşı bazı olumsuz duygu ve düşünceler içinde olduğunuz görülmektedir. Okula karşı
zaman zaman gelişen bu olumsuz tavrınızın eğitim başarınızı etkilememesi için bunları yeniden ele almanızda ve
gözden geçirmenizde yarar vardır.
2-0 aralığında ise: Okula karşı olumlu bir tavır içinde olduğunuz görülmektedir. Oynadığınız okul oyununun ilginç
yönlerini bulup ondan keyif aldığınız ve bunun da okul başarınızı yükselttiği, öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla
ilişkinizi geliştirdiği muhakkaktır.
MADDE GRUBU ADI:Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek -- En yüksek puan:16 Aldığınız Puan:9
Açıklama:Aldığınız puan;
11-8 aralığında ise: Sınavlarda başarılı olmanın, sınav öncesinde başlayan ve sı¬navda da devam eden bir
işlemler dizisi olduğunun farkında değilsiniz. Eğer zaman zaman çalıştığınız ölçüde başarılı ol¬madığınızdan
yakınıyorsanız, muhtemelen başarısızlığınızın arkasındaki sebeplerin başında sınava hazırlanma teknik ve sı¬nav
taktiklerini yeterince bilmemek veya uygulamamak yat. maktadır. Bu eksikliğinizi gidermeniz, çalışmanızın
karşılığını alabilmek için ön şarttır.
7-4 aralığında ise: Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek konusunda bir hayli bilgi ve tecrübe sahibi olmanıza
rağmen bazı eksikleriniz ol¬duğu görülmektedir. Bu eksiklerinizi giderirseniz başarınız daha da yükselecektir.

3-0 aralığında ise: Sınavlara hazırlanmak ve sınava girmek konusundaki teknik ve taktikleri oldukça iyi bildiğiniz
ve bunları uyguladığınız görülmektedir. Yüksek eğitim başarınızın arkasındaki en önemli sebeplerden biri de hiç
şüphesiz budur.

Araştırma adı: (Yönetici) Zeka Türleri Araştırması Araç başlığı: Zeka Türleri Testi
Aldığınız puan: 210 En yüksek/Toplam puan: 360
Ölçülmeye çalışan zeka türleri doğa, müziksel, mantıksal, felsefi, iletişim, bedensel, sözel, içsel, görsel zeka
türleridir.
Burada alacağınız sonuçlar zeka seviyenizi göstermemektedir! Doğru sonuç için içinizden geldiği gibi
cevaplandırın ve boş bırakmamaya çalışın.
360 üzerinden alacağınız toplum puanın fazla bir önemi yoktur. alt grup puanlarını incelemenizi tavsiye ederiz.
Tüm alt zeka grupları için geçerli puanlama şöyledir;
32-40 arası ise o alandaki zekanız çok gelişmiş
24-31 arası ise o alandaki zekanız gelişmiş
16-23 arası ise o alandaki zekanız orta düzeyde gelişmiş
8-15 arası ise o alandaki zekanız biraz gelişmiş
0-7 arası ise o alandaki zekanız gelişmemiş
MADDE GRUBU ADI:Doğacı Zeka -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:17
Açıklama:Bu bölümdeki puanınız sizin doğaya ve doğal çevreye yönelik yatkınlığınızı gösterir. Doğal ve tabii
ortamlar sizin başarılı ve huzurlu olmanız için uygundur.
MADDE GRUBU ADI:Müziksel/Ritmik Zeka -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:9
Açıklama:Bu bölümdeki puanınız sizin ses ve ritimlere yönelik yatkınlığınızı gösterir. Ahenkli ve güzel ses tonuyla
yapılan anlatımlar sizin öğrenmenizi kolaylaştırır.
MADDE GRUBU ADI:Mantıksal/Matematiksel Zeka -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:33
Açıklama:Bu bölümdeki puanınız sizin neden sonuç ilişkisi kurmada, mantıksal ve matematiksel işlemlerde
başarılı olduğunuzu gösterir. Grafik şema ve şekiller öğrenmenizi kolaylaştıbilir. Bilgisayar programcılığı gibi
zihinsel çaba ve mantık gerektiren işlerde başarılı olma ihtimaliniz yüksektir.
MADDE GRUBU ADI:Felsefi Zeka -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:23

Açıklama:Felsefi, soyut, manevi düşünceler sizin zihniniz için uygun ve eğlenceli olabilir. Yaptığınız işin ideal ve
manevi bir anlamının olması bu işte başarılı olmanızı kolaylaştırır. Bu sebeple kendinize ileri idealler, felsefi
amaçlar belirlemelisiniz.
MADDE GRUBU ADI:İletişimci Zeka -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:20
Açıklama:Başkaları ile birlikte çalışarak iyi bir organizasyon ile başarıya ulaşabilirsiniz. Grupla çalışma etkinlikleri
sizin için uygun çalışma stilidir.
MADDE GRUBU ADI:Bedensel/Kinestetik Zeka -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:25
Açıklama:Yaparak - yaşayarak yani uygulamalı öğrenme stili sizin için en uygun olanıdır. Beden dili kullanılarak
yapılan anlatımlar sizin için daha kalıcıdır. Öğrendiklerinizi günlük hayata aktarabildiğiniz sürece başarınız
artacaktır.
MADDE GRUBU ADI:Sözel Zeka -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:24
Açıklama:Derste dinleyerek öğrenmek sizin için uygun bir stil. Ders çalışırken karşılıklı soru cevaplarda sizin için
kalıcılığı arttırabilir. İyi hitabet veya yazarlık gerektiren işler sizin için uygundur.
MADDE GRUBU ADI:İçsel/Manevi Zeka -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:34
Açıklama:Yaptığınız çalışmaları manevi bir hedefe bağlamanız başarı yönünde size fayda sağlayacaktır. Önemli
olan kendinizi içsel motive edebilmenizdir.
MADDE GRUBU ADI:Görsel Zeka -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:25
Açıklama:Derste veya İzleyerek öğrenmek size kolaylık sağlayabilir. Video kadar olmasa da kitaplar da
öğrenmenize ciddi katkı sağlayabilr. Okuduğunuz kitapların görselliği ne kadar yüksek ise sizin için o kadar yararlı
olabilir. Evde yapılan tekrarlar sizin için faydalıdır.

Araştırma adı: (Yönetici) Zihinsel Beceriler (tek araçlı) Araç başlığı: Öğrenme Stilleri Testi
Aldığınız puan: 58 En yüksek/Toplam puan: 99
99 üzerinden aldığınız genel toplamın bir anlamı yoktur. Altta size 33 üzerinden verilen puanlardan 3 farklı
öğrenme stilinden hangisine daha yatakın olduğunuzu anlayabilirsiniz.
MADDE GRUBU ADI:Görsel Öğrenme Stili -- En yüksek puan:33 Aldığınız Puan:28
Açıklama:Puanınız 33'e ne kadar yakınsa veya bu alandaki puanınız en yüksek puan ise aşağıdaki özellikler size

O derecede uygundur.
1.Doğal olduğu yerler
• İyi giyinmeye özen gösterirler,
• Yaşantılarına ilişkin ayrıntı ve renkleri iyi hatırlar
• Okuma, yazma, kanıt okumada (proofreading) iyidirler
• İnsanların yüzünü hatırlar ancak adlarını unuturlar
• Bir ismi yazılı bir metinde görünce hatırlama olasılıkları artar
• Zihinsel (görsel) imgeler oluşturma konusunda başarılıdırlar
2. Problem çözme yollar
• Talimatları okuma problemleri listeleme işlerini iyi yaparlar
• Düşünceleri düzenlemede grafiksel malzeme hazırlamayı önemserler
• Akış kartları kullanırlar
• Kâğıt üzerindeki grafiksel çalışmaları algılama ve zihinsel olarak canlandırma yolunu kullanırlar
3. Değerlendirme ve test etme ihtiyacı
• Görsel/yazılı testlerde başarıları daha yüksektir
• Araştırma raporları hazırlamada beceriklidirler
• Yazılı raporlar hazırlamada beceriklidirler
• Grafiksel gösterimler hazırlamada beceriklidirler
4. En iyi öğrenme yolları
• Not alma, liste yapma, şekil çizme
• Öğrenilecek bilgileri okuma
• Kitaplar, video filmleri, filmler ve basılı malzemelerden öğrenme
• Gösterileri izleme
5. Okuma/çalışma özellikleri
• Eğlenme ve dinlenme için okurlar
• Uzun süre çalışabilirler
• Çalışma sırasında ortamın sessiz olmasını isterler
• Hızlı okurlar
• Kelimelerin sesinden ziyade yazılı şeklini hatırlarlar
6. Okuldaki güçlükleri
• Ne yapılacağını görmeden hareket etme
• Gürültülü ve hareketli bir çevrede çalışma
• Görsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni dinleme
• Öğretmenin hoş olmayan görüntüsü ile ilgilenme
• Sıkıcı, düzensiz ve iyi görünmeyen bir sınıfta çalışma
• Konsantrasyonu bozan ışık altında çalışma
MADDE GRUBU ADI:İşitsel Öğrenme Stili -- En yüksek puan:33 Aldığınız Puan:16
Açıklama:Puanınız 33'e ne kadar yakınsa veya bu alandaki puanınız en yüksek puan ise aşağıdaki özellikler size
O derecede uygundur.
1. Doğal olduğu yerler
• Doğaçlayarak konuşma – ayaküstü düşünme
• Karşılaştığı insanların yüzlerini unutma ama adlarını hatırlama
• Kelimelerle ve dille çalışma
• Hafif sesli ortamlar
2. Problem çözme yolları
• Lehte – aleyhte konuşma

• Seçenekler hakkında konuşma
• Bir durumda ne yapılacağını o durumu yaşayanlara sorma
• Hedefi sözle ifade etme
• Sözlü tekrar
3. Değerlendirme ve test etme ihtiyacı
• Sözlü sınavlarda daha başarılıdırlar
• Projelerini sözlü olarak sunmayı isterler
• Proje olarak şiir okuma, şarkı söylemeyi tercih ederler
• Ne öğrendiğinin birileri tarafından sorulmasını arzu ederler
4. En iyi öğrenme yolları
• Yüksek sesle konuşma
• Bir öğretmeni dinleme
• Küçük ve büyük grup tartışması yapma
• Çalışma yerinde fon olarak sözsüz müzik dinleme
5. Okuma/çalışma özellikleri
• Diyalog ve oyunları (piyesleri) okuma
• Karşılaştırma için içten ve dıştan seslendirme
• Okurken, ne okuduğu hakkında kendi kendine ve başkalarıyla konuşma
• Yeni kelimeleri seslendirmede başarılı olma
6. Okuldaki güçlükleri
• Hızlı okurlar (ancak görsel öğrencilerden daha yavaştırlar)
• Uzun süre sessiz okuma yapma
• Okuma yönlendirmeli; resimleri önemseme
• Okuma ve yazılması gereken zamana bağlı testler isteme
• Sessizleştirilmiş ortamda yaşama – konuşmayı beklememe
• Anlamı ayrıntıları görme
MADDE GRUBU ADI:Dokunsal/Kinestetik Öğrenme Stili -- En yüksek puan:33 Aldığınız Puan:14
Açıklama:Puanınız 33'e ne kadar yakınsa veya bu alandaki puanınız en yüksek puan ise aşağıdaki özellikler size
O derecede uygundur.
1. Doğal olduğu yerler
• Spor ve oyunsal etkinlikler
• Macera, yarışma, meydan okuma gerektiren işler
• Koşma, hoplama, yuvarlanma, zıplama
• Büyük motor kasları kullanmayı gerektiren hareketler
2. Problem çözme yolları
• Plan yapmadan harekete geçme, daha sonra sonuçlara göre plan yapma
• Daha çok fiziksel güç gerektiren çözümler arama
• Sorunları bireysel olarak veya küçük gruplarda çözmeyi tercih etme
• Sınama ve yanılma yoluyla keşfetme
3. Değerlendirme ve test etme ihtiyacı
• Performansa dayalı etkinlikler
• Proje yönelimli
• Öğrencinin ne öğrendiğini göstermesine dayalı etkinlikler
• Uygulama düzeyi – nasıl yapılacağını göstermeyi tercih etme
4. En iyi öğrenme yolları
• Yaparak, ilk elden deneyimle, benzetişim, canlı olaylar

• Öğrenmeye fiziksel olarak katılım, el sanatları
• Bilgi edinmek için alan gezileri
• Küçük gurup tartışması
5. Okuma/çalışma özellikleri
• Zevk için okumaktan, çok öğrenmek ve yararlanmak için okurlar
• “Nasıl yapılır” türü kitaplar okur
• Aksiyon yönelimli kitaplar/oyunlar tercih eder.
• Kısa/özet kitapları okur
• Etrafta dolaşıp ortalığı karıştırarak ve kısa sürelerde çalışır
• Yere uzanarak veya yatarak çalışır
6. Okuldaki güçlükleri
• Kişiler arası becerileri
• El yazısı
• Sırada oturma
• Dört dakikadan fazla ders dinlemek
• Heceleme
• Gördüklerini veya duyduklarını hatırlamak ‘Sadece yaptıklarını iyi hatırlarlar.’
• Fiziksel olarak hareket etmeden duygularını ifade etme
• Belli bir etkinliği uzun süre sürdürmek

Araştırma adı: (Yönetici) Psikolojik Testler (tek araçlı) Araç başlığı: Algılanan Aile Desteği Ölçeği
Aldığınız puan: 35 En yüksek/Toplam puan: 40
Puanınızın 40'a yaklaştıkça aile desteğinizi arkadanızda hissettiğinizi gösterir.
0'a yaklaşması ise ailenizin size destek olmadığını düşündüğünüz anlamına gelir.
Araştırma adı: (Yönetici) Psikolojik Testler (tek araçlı) Araç başlığı: Okul Memnuniyeti Anketi
Aldığınız puan: 61 En yüksek/Toplam puan: 100
Bu testte okulunuza ve eğitim sistemine verdiğiniz değer ölçülmektedir. Puanınız 0'dan -100'e yaklaştıkça okulu
ve eğitim sistemini beğenmediğinizi, 0'dan 100'e yaklaştıkça okulu ve eğitim sistemini beğenmediğiniz
yorumunu yapabiliriz.
MADDE GRUBU ADI:Okulunuzdan memnuniyetiniz -- En yüksek puan:70 Aldığınız Puan:40
Açıklama:İlk 35 madde kendi okulunuza verdiğinizi önemi yada okulunuzdan memnuniyet derecenizi gösterir. Bu
bölümde 70 üzerinde aldığınız puan okulunuza olan memnuniyet puanınızdır.
MADDE GRUBU ADI:Milli Eğitimden memnuniyetiniz -- En yüksek puan:30 Aldığınız Puan:21

Açıklama:Son 15 madde Milli eğitim sistemine verdiğiniz önemi yada eğitim sistemimizden memnuniyet
derecenizi gösterir. Bu bölümde 30 üzerinden aldığınız puan Milli eğitimden memnuniyet puanınızdır.

Araştırma adı: (Yönetici) Kişilik testleri (tek araçlı) Araç başlığı: Rathus Atılganlık Testi
Aldığınız puan: 131 En yüksek/Toplam puan: 180
Bu testten aldığınız;
30 ile 80 arası puan biraz fazla derecede çekingen olduğunuzu,
80 ile 130 arası puan çekingenlik ve atılganlık arasında olduğunuzu,
130 ile 180 arası puan ise atılgan birisi olduğunuz gösterir.
Araştırma adı: (Yönetici) Mesleki Eğilim Belirleme Araştırması Araç başlığı: Holland Mesleki Tercih Envanteri
Aldığınız puan: 16 En yüksek/Toplam puan: 90
Bu araştırma sonucunda 6 kişilik tipi (GERÇEKÇİ, ARAŞTIRICI, ARTİSTİK, SOSYAL, GİRİŞİMCİ, GELENEKSEL) ve
bu kişilik tiplerine ait özellikler ile meslekler yer almaktadır. Toplamda alacağınız puan önem arz etmemektedir.
Alt grup puanlarını incelemeniz tavsiye edilir.
MADDE GRUBU ADI:ARAŞTIRICI -- En yüksek puan:15 Aldığınız Puan:2
Açıklama:Bu bölüm ARAŞTIRICI kişilik tipine yöneliktir.
Notunuz -15'e gittikçe araştırıcı kişilik tipine uzaksınız, 15 yaklaştıkça araştırıcı kişilik tipine uygunsunuz, 0'a
yakın ise belirsizlik var demektir.
Belirgin kişilik özellikleri: Entelektüel, analitik düşünce yapısına sahip, rasyonel, eleştirel, titiz, sabırlı, yöntemci,
bağımsız, popüler olmaktan hoşlanmayan
Tercih ettiği, uygun etkinlikler:
*Analitik gözlem yapma
*Sistematik deneysel çalışma
*Fiziksel, biyolojik ve kültürel olguları araştırma
Uygun meslekler: Biyolog, genetikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi, astronot, antropolog, tıp teknisyeni
MADDE GRUBU ADI:ARTİSTİK -- En yüksek puan:15 Aldığınız Puan:-6
Açıklama:Bu bölüm ARTİSTİK kişilik tipine yöneliktir.
Notunuz -15'e gittikçe artistik kişilik tipine uzaksınız, 15 yaklaştıkça artistik kişilik tipine uygunsunuz, 0'a yakın
ise belirsizlik var demektir.
Belirgin kişilik özellikleri: Heyecan ve coşkuları dengesiz, hayalci, fevri, karmaşık, sezgileri güçlü, bağımsız,
duygusal, uyumlu olmayan, duyarlı ve etkileyici
Tercih ettiği, uygun etkinlikler:
*Estetik faaliyetler yapar
*Tutkulu, bağımsız, sistematik olmayan aktiviteler

*Sanatsal etkinlik ve ürünler yaratma
*Bağımsız yaratıcı çalışmalar
Uygun meslekler: Yazar, ressam, aktör, tiyatro sanatçısı, müzisyen, kompozitör, dekoratör ve mimar
MADDE GRUBU ADI:SOSYAL -- En yüksek puan:15 Aldığınız Puan:6
Açıklama:Bu bölüm SOSYAL kişilik tipine yöneliktir.
Notunuz -15'e gittikçe sosyal kişilik tipine uzaksınız, 15 yaklaştıkça sosyal kişilik tipine uygunsunuz, 0'a yakın ise
belirsizlik var demektir.
Belirgin kişilik özellikleri: Yardımsever, sorumluluk sahibi, sosyal işbirliğine yatkın, empatik, arkadaş canlısı,
içten, sabırlı, nazik, anlayışlı
Tercih ettiği, uygun etkinlikler:
*İnsanlarla birlikteliği saptayan aktiviteler
*Başkalarını eğiterek geliştirmek, yardım etmek
*Başkalarını ikna etme, yönlendirme
Uygun meslekler: Sosyal hizmet uzmanı, rehabilitasyon danışmanı, psikolog, psikolojik danışman, halkla ilişkiler
uzmanı, üniversite öğretim üyesi, öğretmen
MADDE GRUBU ADI:GİRİŞİMCİ -- En yüksek puan:15 Aldığınız Puan:5
Açıklama:Bu bölüm GİRİŞİMCİ kişilik tipine yöneliktir.
Notunuz -15'e gittikçe girişimci kişilik tipine uzaksınız, 15 yaklaştıkça girişimci kişilik tipine uygunsunuz, 0'a yakın
ise belirsizlik var demektir.
Belirgin kişilik özellikleri: Dışa dönük, enerjik, kendine güvenli, atılgan, fevri, ikna yeteneği yüksek, sabırsız,
meraklı, maceracı, iyimser, sosyal, konuşkan
Tercih ettiği, uygun etkinlikler:
*Başkalarını ikna etmeye yönelik faaliyetler
*Sosyal eğlendirici etkinlikler
*Organize edilmiş çalışmalar
Uygun meslekler: Satıcı, pazarlamacı, komisyoncu, menejer, politikacı, avukat
MADDE GRUBU ADI:GELENEKSEL -- En yüksek puan:15 Aldığınız Puan:8
Açıklama:Bu bölüm GELENEKSEL kişilik tipine yöneliktir.
Notunuz -15'e gittikçe geleneksel kişilik tipine uzaksınız, 15 yaklaştıkça geleneksel kişilik tipine uygunsunuz, 0'a
yakın
ise belirsizlik var demektir.
Belirgin kişilik özellikleri: Dikkatli, titiz, itaatkar, tutarlı, esnek olmayan, düzenli, sabırlı, vicdanlı, özdenetimli,
hayal gücünden yoksun, dengeli
Tercih ettiği, uygun etkinlikler:
*Sistemli kurallara bağlı aktiviteler
*Nesnelerle ilgili sistematik çalışmalar
*Kayıt tutma, hesaplama, kontrol işlemleri, veri işleme makineleri kullanma
Uygun meslekler: Banka veznedarı, kütüphaneci, daktilograf, postacı, muhasebeci, kitapçı, finans elemanı
MADDE GRUBU ADI:GERÇEKÇİ -- En yüksek puan:15 Aldığınız Puan:1
Açıklama:Bu bölüm GERÇEKÇİ kişilik tipine yöneliktir.
Notunuz -15'e gittikçe gerçekçi kişilik tipine uzaksınız, 15 yaklaştıkça gerçekçi kişilik tipine uygunsunuz, 0'a
yakın ise belirsizlik var demektir.
Belirgin kişilik özellikleri: Sabırlı ve hoşgörülü, pratik, maddeci, erkeksi, antisosyal, uyumlu, içten, doğal, sabırlı,
iç görüleri ve başarma güdüleri fazla
Tercih ettiği, uygun etkinlikler:
*Kas etkinliği, motor koordinasyonu gerektiren işler

*Açık havadaki işler, mekanik, sistematik çalışmalar
*Nesneler, eşyalar, makineler ve hayvanlarla ilgili etkinlikler
Uygun meslekler: Otomobil tamircisi-her çeşit araç teknisyeni , elektrikçi, mühendis, ziraat ile ilgili meslekler,
beden eğitimi öğretmeni

Araştırma adı: (Yönetici) Psikolojik Testler (tek araçlı) Araç başlığı: Devamsızlık nedenleri anketi
Aldığınız puan: 5 En yüksek/Toplam puan: 102
Öğrencinin okul ve yönetimden, öğretmenden, aileden, çevreden, akademik kaygıdan, arkadaşlardan ve kişisel
nedenlerden olmak üzere devamsızlık nedenleri 7 boyutta incelenmektedir.
MADDE GRUBU ADI:Okul ve yönetim boyutu -- En yüksek puan:20 Aldığınız Puan:1
Açıklama:20 üzerinden alacağınız puan okul ve yönetiminin devamsızlık nedenlerinizin üzerindeki etkisini
göstermektedir. Puan ne kadar yüksek ise olumsuz etki o kadar fazla demektir.
MADDE GRUBU ADI:Öğretmen boyutu -- En yüksek puan:14 Aldığınız Puan:0
Açıklama:14 üzerinden alacağınız puan öğretmenlerinizin devamsızlık nedenlerinizin üzerindeki etkisini
göstermektedir. Puan ne kadar yüksek ise olumsuz etki o kadar fazla demektir.
MADDE GRUBU ADI:Aile boyutu -- En yüksek puan:18 Aldığınız Puan:0
Açıklama:18 üzerinden alacağınız puan ailenizin devamsızlık nedenlerinizin üzerindeki etkisini göstermektedir.
Puan ne kadar yüksek ise olumsuz etki o kadar fazla demektir.
MADDE GRUBU ADI:Çevre boyutu -- En yüksek puan:10 Aldığınız Puan:2
Açıklama:10 üzerinden alacağınız puan çevrenizin devamsızlık nedenlerinizin üzerindeki etkisini göstermektedir.
Puan ne kadar yüksek ise olumsuz etki o kadar fazla demektir.
MADDE GRUBU ADI:Akademik kaygı boyutu -- En yüksek puan:10 Aldığınız Puan:0
Açıklama:10 üzerinden alacağınız puan akademik kaygınızın devamsızlık nedenlerinizin üzerindeki etkisini
göstermektedir. Puan ne kadar yüksek ise olumsuz etki o kadar fazla demektir.
MADDE GRUBU ADI:Kişisel nedenler boyutu -- En yüksek puan:18 Aldığınız Puan:2
Açıklama:18 üzerinden alacağınız puan kişisel nedenlerinizin devamsızlık nedenlerinizin üzerindeki etkisini
göstermektedir. Puan ne kadar yüksek ise olumsuz etki o kadar fazla demektir.
MADDE GRUBU ADI:Arkadaş çevresi boyutu -- En yüksek puan:12 Aldığınız Puan:0
Açıklama:12 üzerinden alacağınız puan arkadaş çevrenizin devamsızlık nedenlerinizin üzerindeki etkisini
göstermektedir. Puan ne kadar yüksek ise olumsuz etki o kadar fazla demektir.

Araştırma adı: (Yönetici) Psikolojik Testler (tek araçlı) Araç başlığı: Başarısızlık Nedenleri Anketi
Aldığınız puan: 0 En yüksek/Toplam puan: 90
Her öğrencinin kendine göre başarısını düşüren nedenleri vardır. 90 üzerinden aldığınız puan ne kadar fazla ise
başarısızlık için O kadar fazla nedeniniz var demektir. Eğer puanınız 45'i geçiyor ise bunları düzeltmek için çaba
harcamalısınız. Aşağıda 3 başlık altında (aile,okul ve kendiniz) başarısızlık nedenleriniz gruplanmıştır. Buradan
başarısızlığınızın daha çok hangi nedenlere bağlı olduğunu anlayıp bunlara dair çözümler üretebilirsiniz.
MADDE GRUBU ADI:Aile ile ilgili nedenler -- En yüksek puan:30 Aldığınız Puan:0
Açıklama:Bu bölümde; 30 üzerinden alacağınız puan başarısızlık nedenlerinde ailenizin etkisini göstermektedir.
15 ve üzeri puan ile aile içi ilişkilerinizin başarınızı olumsuz etkilediği söylenebilir.
MADDE GRUBU ADI:Okul ile ilgili nedenler -- En yüksek puan:30 Aldığınız Puan:0
Açıklama:Bu bölümde; 30 üzerinden alacağınız puan başarısızlık nedenlerinde okulun etkisini göstermektedir.
15 ve üzeri puan ile okul içindeki durumunuzun veya durumun başarınızı olumsuz etkilediği söylenebilir.
MADDE GRUBU ADI:Kişiliğiniz ile ilgili nedenler -- En yüksek puan:30 Aldığınız Puan:0
Açıklama:Bu bölümde; 30 üzerinden alacağınız puan başarısızlık nedenlerinde kişiliğinizin etkisini
göstermektedir. 15 ve üzeri puan ile kişisel problemlerinizin başarınızı olumsuz etkilediği söylenebilir.

Araştırma adı: (Yönetici) Mesleki Eğilim Belirleme Araştırması Araç başlığı: Mesleki Eğilim Anketi
Aldığınız puan: 950 En yüksek/Toplam puan: 1600

10 farklı meslek grubundan hangilerine ilginizin daha yüksek olduğu araştırılmaktadır. Toplam puan alınırken boş
maddeler ortadaki puan kabul edilir. Bölümlerde ise boş maddeler 0 kabul edilir. Bölüm puanlarını
önemsemenizi tavsiye ediyoruz.
Tüm puanlamaları aşağıdaki gibidir;
Puanınız 000-040 arası ise; Bu mesleklere ilginiz yok.
Puanınız 040-080 arası ise; İlginiz var ama bu meslekleri seçmeniz için yeterli değil.
Puanınız 080-100 arası ise; Bu mesleklere ilginiz var ama seçmeden önce bir kere daha düşününüz.
Puanınız 100-130 arası ise; Normal, bu meslekleri seçebilirsiniz.
Puanınız 130-160 arası ise; Bu meslekler için ideal birisiniz ve bu meslekterde başarılı olma ihtimaliniz yüksek.
MADDE GRUBU ADI:1. BÖLÜM -- En yüksek puan:160 Aldığınız Puan:100
Açıklama:Bu bölüm puanının yüksekliği belirtilen mesleklere yatkın olduğunuzu veya ilginizin olabileceğini
gösterir:
Ziraat mühendisi - Orman Mühendisi - Veteriner - Çevre Mühendisi - -Su Ürünleri Mühendisi - Maden Mühendisi
- Turizmcilik - Tütün Eksperliği - Arkeoloji - Spor - Meteoroloji Mühendisi - Coğrafya
MADDE GRUBU ADI:2. BÖLÜM -- En yüksek puan:160 Aldığınız Puan:40
Açıklama:Bu bölüm puanının yüksekliği belirtilen mesleklere yatkın olduğunuzu veya ilginizin olabileceğinizi
gösterir:
Tekstil mühendisi - Makine Mühendisi - Mimar - Radyo, TV Teknisyeni - Teknik Eleman - Teknik Ressam - Teknik
Öğretmenlikler - Diş Teknisyenliği - İç Mimar
MADDE GRUBU ADI:3. BÖLÜM -- En yüksek puan:160 Aldığınız Puan:120
Açıklama:Bu bölüm puanının yüksekliği belirtilen mesleklere yatkın olduğunuzu veya ilginizin olabileceğini
gösterir:
Hukuk - Avukat - Yargıç - Savcı - Siyasal bilimler - İşletme - Yönetici
MADDE GRUBU ADI:4. BÖLÜM -- En yüksek puan:160 Aldığınız Puan:60
Açıklama:Bu bölüm puanının sonucunun yüksekliği belirtilen mesleklere yatkın olduğunuzu veya ilginizin
olabileceğini
gösterir:
Fotoğraf - Sinema Tiyatro - Müzik - Resim - Heykeltıraş - Mimar - Peyzaj mimarı - Arkeolog-arkeoloji - Dekoratör
- Sanat tarihi
MADDE GRUBU ADI:5. BÖLÜM -- En yüksek puan:160 Aldığınız Puan:50
Açıklama:Bu bölüm puanının sonucunun yüksekliği belirtilen mesleklere yatkın olduğunuzu veya ilginizin
olabileceğini
gösterir:
Edebiyat Öğretmenliği - Gazeteci - Öğretmen - İlahiyatçı - Halkla ilişkiler - Reklamcı - Pazarlamacı - Tarih Rehberlik
MADDE GRUBU ADI:6. BÖLÜM -- En yüksek puan:160 Aldığınız Puan:110
Açıklama:Bu bölümün puan sonucunun yüksekliği belirtilen mesleklere yatkın olduğunuzu veya ilginizin
olabileceğini
gösterir:
Psikoloji - Felsefe - Sosyoloji - Antropoloji - Hukuk - Pazarlama - Kamu Yönetimi - Gazeteci - Yazar - Halkla
ilişkiler
MADDE GRUBU ADI:7. BÖLÜM -- En yüksek puan:160 Aldığınız Puan:110
Açıklama:Bu bölüm puanının sonucunun yüksekliği belirtilen mesleklere yatkın olduğunuzu veya ilginizin
olabileceğini
gösterir:
Mütercimlik - Filoloji - Otelcilik - Turizmcilik - Uluslararası ilişkiler - Yabancı Dil Öğretmenliği

MADDE GRUBU ADI:8. BÖLÜM -- En yüksek puan:160 Aldığınız Puan:100
Açıklama:Bu bölüm puanının sonucunun yüksekliği belirtilen mesleklere yatkın olduğunuzu veya ilginizin
olabileceğini
gösterir:
Biyolog - Eczacı - Doktor - Diş hekimi - Veteriner - Hemşire - Kimyagerlik
MADDE GRUBU ADI:9. BÖLÜM -- En yüksek puan:160 Aldığınız Puan:140
Açıklama:Bu bölüm puanının sonucunun yüksekliği belirtilen mesleklere yatkın olduğunuzu veya ilginizin
olabileceğini
gösterir:
İktisatçı - Bankacı - Tüccar - Maliyeci - Maliye müfettişi - Ekonomist - Muhasebe - Kamu ve Özel sektör
Yöneticisi
MADDE GRUBU ADI:10. BÖLÜM -- En yüksek puan:160 Aldığınız Puan:120
Açıklama:Bu bölüm puanının sonucunun yüksekliği belirtilen mesleklere yatkın olduğunuzu veya ilginizin
olabileceğini
gösterir:
Bilgisayar - Matematik - Fizik - İnşaat - Elektrik-Elektronik - Uçak mühendisliği - Endüstri Mühendisliği

Araştırma adı: (Yönetici) Mesleki Eğilim Belirleme Araştırması Araç başlığı: Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
Aldığınız puan: 401 En yüksek/Toplam puan: 680
4 yetenek ve 12 ilgi alanına ilişkin benlik kavramları ölçülmektedir. Alacağınız toplam puanın fazla önemi
olmayıp alt puan ve açıklamaları ile aşağıdaki mesleki alanlara dair değerlendirmenizi yapınız.
FEN
GEREKEN YETENEKLER: SAYISAL (Çok iyi)
GEREKEN İLGİLER: FEN BİL. (Çok iyi), MEKANİK (İyi) ZİRAAT (İyi)
SOSYAL
GEREKEN YETENEKLER: SÖZEL (Çok iyi)

GEREKEN İLGİLER: SOSYAL BİL. (Çok iyi), SOSYAL YARDIM (İyi) İKNA (İyi)
MATEMATİK
GEREKEN YETENEKLER: SAYISAL (Çok iyi), ŞEKİL-UZAY (Çok iyi)
GEREKEN İLGİLER: MEKANİK (İyi) FEN BİL. (İyi)
YABANCI DİL
GEREKEN YETENEKLER: SÖZEL (Çok iyi)
GEREKEN İLGİLER: YABANCI DİL (Çok iyi), EDEBİYAT (İyi)
GÜZEL SANATLAR
GEREKEN YETENEKLER: GÖZ-EL KOORD. (Çok iyi), ŞEKİL-UZAY (İyi)
GEREKEN İLGİLER: GÜZEL SANATLAR (Çok iyi)
TİCARET
GEREKEN YETENEKLER: SAYISAL (İyi)
GEREKEN İLGİLER: İŞ AYRINTILARI (Çok iyi), TİCARET (Çok iyi) İKNA (İyi)
SAĞLIK
GEREKEN YETENEKLER: SAYISAL (İyi), GÖZ-EL KOORD. (İyi)
GEREKEN İLGİLER: FEN BİL. (Çok iyi) SOSYAL YARDIM (Çok iyi)
ÇOCUK GELİŞİMİ
GEREKEN YETENEKLER: SÖZEL (İyi)
GEREKEN İLGİLER: SOSYAL YARDIM, (Çok iyi) İKNA (İyi)
GİYİM
GEREKEN YETENEKLER: ŞEKİL-UZAY (Çok iyi), GÖZ-EL KOORD. (İyi)
GEREKEN İLGİLER: GÜZEL SANATLAR (İyi)
ÇİÇEK-ÖRGÜ-DOKUMA
GEREKEN YETENEKLER: GÖZ-EL KOORD. (İyi)
GEREKEN İLGİLER: GÜZEL SANATLAR (Çok iyi)
ELEKTRONİK-ELEKTRİK
GEREKEN YETENEKLER: SAYISAL (Çok iyi), GÖZ-EL KOORD. (Çok iyi)
GEREKEN İLGİLER: FEN BİL. (Çok iyi)
AĞAÇ İŞLERİ-YAPI-KALIPÇILIK
GEREKEN YETENEKLER: SAYISAL (Çok iyi), GÖZ-EL KOORD. (Çok iyi), ŞEKİL-UZAY (Çok iyi)
GEREKEN İLGİLER: MEKANİK (Çok iyi), FEN BİL. (İyi)
TURİZM
GEREKEN YETENEKLER: SÖZEL (Çok iyi), SAYISAL (İyi)
GEREKEN İLGİLER: İKNA (İyi), İŞ AYRINTILARI (İyi)
TARIM
GEREKEN YETENEKLER: SAYISAL (İyi), GÖZ-EL KOORD. (İyi)
GEREKEN İLGİLER: ZİRAAT (Çok iyi), FEN BİL. (İyi)
MADDE GRUBU ADI:SÖZEL YETENEK -- En yüksek puan:44 Aldığınız Puan:30
Açıklama:Bu yetenek alanında 36-44 puan aralığı çok iyi, 32-35 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:SAYISAL YETENEK -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:38
Açıklama:Bu yetenek alanında 31-40 puan aralığı çok iyi, 27-30 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:ŞEKİL/UZAY YETENEĞİ -- En yüksek puan:48 Aldığınız Puan:34
Açıklama:Bu yetenek alanında 33-48 puan aralığı çok iyi, 30-32 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.

MADDE GRUBU ADI:GÖZ/EL KOORDİNASYONU YETENEĞİ -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:22
Açıklama:Bu yetenek alanında 33-40 puan aralığı çok iyi, 30-32 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:FEN BİLİMLERİ İLGİSİ -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:39
Açıklama:Bu ilgi alanında 31-40 puan aralığı çok iyi, 28-30 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:SOSYAL BİLİMLER İLGİSİ -- En yüksek puan:48 Aldığınız Puan:38
Açıklama:Bu ilgi alanında 35-48 puan aralığı çok iyi, 32-34 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:İKNA İLGİSİ -- En yüksek puan:44 Aldığınız Puan:22
Açıklama:Bu ilgi alanında 36-44 puan aralığı çok iyi, 32-35 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:YABANCI DİL İLGİSİ -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:18
Açıklama:Bu ilgi alanında 33-40 puan aralığı çok iyi, 30-32 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:TİCARET İLGİSİ -- En yüksek puan:44 Aldığınız Puan:18
Açıklama:Bu ilgi alanında 27-44 puan aralığı çok iyi, 23-26 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:MEKANİK İLGİSİ -- En yüksek puan:44 Aldığınız Puan:27
Açıklama:Bu ilgi alanında 37-44 puan aralığı çok iyi, 33-36 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:İŞ AYRINTILARI İLGİSİ -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:31
Açıklama:Bu ilgi alanında 32-40 puan aralığı çok iyi, 29-31 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:EDEBİYAT İLGİSİ -- En yüksek puan:44 Aldığınız Puan:29
Açıklama:Bu ilgi alanında 31-44 puan aralığı çok iyi, 27-30 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:SANAT İLGİSİ -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:11
Açıklama:Bu ilgi alanında 31-40 puan aralığı çok iyi, 26-30 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:MÜZİK İLGİSİ -- En yüksek puan:40 Aldığınız Puan:12
Açıklama:Bu ilgi alanında 31-40 puan aralığı çok iyi, 27-30 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:SOSYAL YARDIM İLGİSİ -- En yüksek puan:44 Aldığınız Puan:18
Açıklama:Bu ilgi alanında 35-44 puan aralığı çok iyi, 31-34 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.
MADDE GRUBU ADI:ZİRAAT İLGİSİ -- En yüksek puan:44 Aldığınız Puan:16
Açıklama:Bu ilgi alanında 32-44 puan aralığı çok iyi, 28-31 puan aralığı iyi, daha düşük puanlar ise zayıf
olduğunuzu gösterebilir.

Size özel değerlendirme bulunmamaktadır.

