
Ad Soyad:                                 . 
 
1-Akşamlarınızı nasıl geçirmekten hoşlanırsınız?  

 
 
 
2- Çalışırken nasıl bir ortam tercih edersiniz?  

 
 
 
3-Çalışırken..  

A. uzun süre konsantre olamam (dikkatim 
dağılabilir) 

B. Kolay ve uzun süreli konsantre olabilirim. 
 
 
4-Genelde  

A. çok konuşurum. 
B. yalnızca gerektiğinde konuşurum 

 
 
5-Sessizlik… 

A. Sessizliğe pek katlanamam. 
B. Gerektiğinde uzun süre sessiz kalabilirim. 

 
 
6-Hobileriniz için aşağıdakilerden hangisini 
söyleyebilirsiniz? 

A. Çok fazla hobim ve aktivitem vardır. 
B. Az sayıda hobim ve aktivitem vardır.  

 
 
7-Çalışma şekliniz nasıldır? 

A. Pek çok işe el atarım.  
B. Az sayıda işi mükemmel yapmayı tercih 

ederim. 
 
                                            
8-Gün içinde… 

A. düşüncelerden ziyade hep aktivite 
halindeyimdir. 

B. hayallere ve düşüncelere daldığım çok 
olur. 

 
 
9-Enerjim azaldığında… 

A. insanların arasına karışarak kendimi 
toplarım. 

B. yalnız kalarak kendimi toplarım. 
 

 
10-Benim için… 

A. Genişlik çok önemlidir 
B. Derinlik çok önemlidir  

 
 
11-Yalnızlıktan… 

A. Pek hoşlanmam 
B. Çok hoşlanırım  

 
 
12-Konuşma Şeklim… 

A. Çok fazla düşünmeden konuşurum. 
B. Önce dikkatlice düşünür sonra 

konuşurum. 
 
 
13-Genelde… 

A. İlgi odağı olmaya bayılırım 
B. İlgi odağı olmaktan hoşlanmam 

 
 
14-Düşünme Şeklim… 

A. Yüksek sesli düşünmeye yatkınımdır. 
B. Sessiz bir şekilde düşünürüm. 

 
 
 15-Sosyal bir toplantıdan sonra … 

A. hemen başka aktivitelere geçebilirim.  
B. kendi içime dönüp bir süre yalnız kalmam 

gerekir. 
 
 
16-Genelde… 

A. Çok kişiyle yüzeysel ilişki halinde olmayı 
tercih ederim. 

B. Sınırlı sayıda insanla derin ilişkileri tercih 
ederim. 

 
 
17-Sohbet ederken… 

A. Konuşmaları sürükleyen genelde hep 
benimdir. 

B. Gerektikçe konuşurum. 
       
 
18-Kalabalıktan ve gürültüden… 

A. rahatsız olmam. 
B. rahatsız olurum. 

 
 
19-Kendime gelebilmek için… 

A. insanlarla konuşmaya ihtiyaç duyarım. 
B. yalnız kalmaya ihtiyaç duyarım. 

 
 
  



20-Kitaplar… 
A. Kitaplar yararlı konularda olursa daha çok 

tercih ederim.  
B. Kitapların esas görevi yarar değil, hayal 

gücünü harekete geçirmektir.  
 
 
21-Genelde… 

A. Gündelik hayatın tam odağında yaşarım.  
B. Hep hayallerle doluyumdur. 
C.  

 
22-Benim için hayattaki en önemli şey;  

A. Yararlılıktır 
B. Yaratıcılıktır  

 
 
23-Gündelik işler konusunda ne düşünüyorsunuz?  

A. Gündelik işleri ve rutinleri hiç sıkılmadan 
yapabilirim. 

B. Gündelik işlerden ve rutinlerden hiç 
hoşlanmam, çok sıkılırım.  
 
 

24-Gündelik hayatta… 
A. gayet dikkatliyimdir. 
B. biraz dalgınımdır.  

 
 
25-Değişimler size göre nasıl olmalıdır? 

A. Değişimlerin yavaş olmasından 
yanayımdır. 

B. Bazen radikal değişimlerden yanayımdır. 
 

            
26-Hangisi size daha yakın görünüyor?  

A. Beni ancak somut veriler ikna eder.  
B.  Soyut fikirler ve projeler beni daha çok 

çeker.  
                   
                                     
27-Hangi meslekleri tercih edersiniz?  

A. Ticaret, memurluk, yöneticilik veya somut 
öğretmenlik işlerini tercih ederim.  

B. Medyada, üniversitede veya yazarlık 
alanında çalışmayı tercih ederim. 

 
 
28-Aşağıdaki cümlelerden hangisi sizin için daha 
uygun?  

A. Ütopyalarla hiç işim olmaz.  
B. Ütopyalar hep ilgimi çekmiştir. 

 
 
29-Problemlerde genelde çözüm yolu olarak… 

A. geleneksel ve sağlam çözüm yollarını 
tercih ederim. 

B. uçuk çözüm yolları peşindeyimdir. Uzak 
ve yaratıcı bağlantılar ararım. 

 

30-Aşağıdaki cümlelerden hangisi sizin için daha 
uygundur?  

A. Geçmiş tecrübelere dayanırım. 
B. Sezgilerime dayanırım.  

 
 
31-Genelde.. 

A. metotlu bir insanımdır. 
B. beynim, konudan konuya atlar.  

 
 
 32-Aşağıdaki cümlelerden hangisi sizin için daha 
uygundur?  

A. Somut olmayan şeylere kuşkuyla 
yaklaşırım.  

B. Henüz ispatlanmamış olasılıklarla 
ilgilenirim. 

 
 
33-Genelde.. 

A. Gözlem ve taklit yoluyla öğrenirim, somut 
biriyimdir. 

B. Teorik ve entelektüel biriyimdir.  
 
 
34-Aşağıdaki cümlelerden hangisi sizin için daha 
uygundur?  

A. Somut ayrıntılara odaklanırım. 
B. Benim için hayal gücü ve yenilik her 

şeydir.  
 

 
35-ilişkilerimde.. 

A. geleneksel ilişkileri tercih ederim. 
B. Sıra dışı olanı tercih ederim.  

 
 
 36-ilerleme şeklim..  

A. somut ve aşama aşama ilerlerim.  
B. ilham yoluyla atlamalı şekilde ilerlerim, 

sıra dışı çözümleri tercih ederim. 
 
 
37-Genelde … 

A. Pratik bir insanımdır. 
B. Beynimde bin bir hayal ve düşünce 

uçuşur.  
 
 
38-Kişilik olarak … 

A. Sağ duyulu ve gerçekçiyimdir.  
B. Vizyoner ve olasılıklarla dolu biriyimdir.  

 
 
39-Hangi cümle sizi tarif ediyor? 

A. Açık sözlüyümdür 
B. Eleştirilerimi genelde ima ve hissettirme 

yoluyla aktarırım  
 
 



40-Benim için önemli olan; 
A. Prensip ve adalet benim için çok önemlidir 
B. Uyum ve incelik benim için çok önemlidir.  

 
 
41-Hata yapıldığında nasıl davranırsınız?  

A. Hata yapanı kim olursa olsun eleştiririm 
B. Hata yapanın özel durumunu anlamaya 

çalışırım 
 
 
42-Nasıl karar alırsınız?  

A. Kararlarımı mantık ve doğrular üzerine 
oturturum (objektifimdir). 

B. Kararlarımı ilişkiler ve uyum üzerine 
oturturum (sübjektifimdir).  

 
 
43-Duygular … 

A. Duygular mantık çerçevesini aşmamalıdır. 
B. Duygular gerektiğinde taşabilir.  

 
 
44-Sizi hangi cümle tanımlar? 

A. Soğuk kanlıyımdır 
B. Sıcak kanlıyımdır 

 
 
45- Sevginizi nasıl gösterirsiniz?  

A. Sevgimi çok fazla gösteremeyebilirim 
B. Sevgimi yoğun şekilde belli ederim.  

 
 
46-Aşağıdaki cümlelerden hangisi size uyuyor?  

A. Mantık ve prensip insanıyımdır,  
B. Duygu ve duyarlılık insanıyımdır 

 
 
47-Sizin için insan ilişkilerinde önemli olan nedir? 

A. İnsan ilişkilerinde, prensip ve adalet benim 
için çok önemlidir 

B. İnsan ilişkilerinde, iyi geçinmek ve arayı 
bozmamak benim için çok önemlidir. 

                                           
  
48-İlişkilerde tavrınız nasıldır?  

A. Realistimdir, gerçekçi ilişkilere çekim 
duyarım. 

B. Romantiğimdir, sıcak ilişkilere çekim 
duyarım 

 
 

49-Duygu-mantık dengesini nasıl kurarsınız?  
A. Duygularım güçlüdür ama mantığım ağır 

basar. 
B. Mantıklı birisiyimdir ama duygularım ağır 

basar. 
 
 

50-Genelde.. 
A. Taşkın duygulara pek kapılmam. 
B. Taşkın duygulara kapılabilirim. 

 
 
51-İç Dünyanız nasıldır?  

A. İç dünyam, bir düşünce okyanusudur. 
B. İç dünyam, bir duygu denizidir 

 
 
52-Genelde.. 

A. Kontrollüyümdür ve serinkanlıyımdır. 
B. Coşkulu ve hisliyimdir.  

 
 
53-Aşağıdaki cümlelerden hangisi sizin için daha 
uygundur?  

A. Mantıksız duygular elenmelidir. 
B. Duygularda mantık aranmaz; duygu, 

duygu olarak geçerlidir  
 
 
54-Doğrular sizce nasıl iletilmelidir? 

A. Doğru olduğu müddetçe bir şeyi söylemek 
adildir. 

B. Doğrular insanları kırmadan söylenmelidir.  
 
 
55-Sizce adalet-şefkat dengesi nasıl olmalıdır ? 

A. Adalet her zaman şefkatten önce 
gelmelidir.  

B. Bazen şefkati adalete tercih etmeliyiz. 
 
 
56-Kararsız kalınca nasıl davranırsınız?  

A. Oturur mantıksal analiz yaparım (artılar 
nedir eksiler nedir? derim) 

B. Hislerime ve yüreğime kulak veririm.  
 
 
57-Sizce iş ve duygu arasındaki denge nasıl 
olmalıdır? 

A. Yaptığım işe duygularımı karıştırmam.  
B. Duygusuz yapılan hiçbir işi sevmem.  

 
 
58-Hangi cümle sizi tarif ediyor? 

A. Çok iradeli ve kararlı biriyimdir. 
B. Pek fazla iradeli olduğum söylenemez  

 
 
59-İş planı konusunda ne düşünüyorsunuz? 

A. Planlı programlı şekilde hareket ederim 
B. Çok az plan yapıp işin gidişatına uyum 

sağlarım.  
 
 
 
 
 



60-Kararlarınız değişir mi?  
A. Aldığım kararları çok gerekmedikçe 

değiştirmem 
B. Kararlarımı duruma göre sık değiştiririm 

(çok esneğimdir)  
 
61-Aşağıdakilerden hangisi size uyuyor?  

A. Evime gelenlerin mümkünse önceden 
telefonla haber vermesini beklerim 

B. Son dakika sürprizlerine bayılırım  
 
 
62-Hayatınız genel olarak nasıldır? 

A. Düzenli ve planlı bir hayatım vardır. 
B. Planlı bir hayattan çok hoşlanmam.  

 
 
63-Vakit konusunda… 

A. çok duyarlıyımdır. 
B. alabildiğine rahat biriyimdir.  

 
 
64-Değişimlere: 

A. zamanla uyum sağlarım. 
B. çok çabuk uyum sağlarım. 

 
 
65- İşlerinizi tamamlarken..  

A. İşleri bitirmekte çok dakiğimdir. 
B. Bazen işlerimi tam zamanında 

bitiremeyebilirim. 
 

 
66-Bir işe başladığımda.. 

A. Başladığım işi muhakkak bitiririm 
B. Bazen bazı işlerim yarım kalabilir. 

 
 
67-Disiplin konusunda ne düşünürsünüz? 

A. Disiplinli bir insanımdır. 
B. Çok rahat ve geniş bir insanımdır, 

sıkıştırılmaya hiç gelemem. 
 
 
68-Sizin için hangisi önemlidir?  

A. Benim için bir işi BİTİRMEK esastır. 
B. Benim için bir işe BAŞLAMAK esastır 

 
 
69-Genelde.. 

A. Belli bir anda tek bir işe konsantre olurum. 
B. Aynı anda bir sürü işi birden yapmayı 

tercih ederim. 
 
 
70-Mesai saatleri.. 

A. düzenli işleri severim. 
B. esnek ve ucu açık işleri severim. 

 
 

71-Seyahatlerinizi nasıl planlarsınız? 
A. Seyahatlerimi önceden planlarım. 
B. Ani seyahat kararları almayı severim.  

 
 
72-Aşağıdaki cümlelerden hangisi sizin için daha 
uygundur?  

A. Olabilecekleri önceden muhakkak 
kestirebilmek isterim (tedbirli) 

B. Bekle ve gör' anlayışına daha yakınımdır, 
önceden çok dert etmem.  

 
 
73-Aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz? 

A. Her şeyin en başta dikkatlice 
tanımlanmasını isterim. 

B. Her şeyin esnek ve ucu açık bırakılmasını 
tercih ederim.  

 
 
74-Sizce iş-eğlence dengesi nasıl olmalıdır ? 

A. Önce görev sonra eğlence. 
B. Eğlenerek çalışabiliriz.  

 
 
75-Teftişler hakkında ne düşünüyorsunuz?  

A. Teftiş konusunda yetenekliyimdir. 
B. Teftişlerden çok hoşlanmam.  

 
 
76-Zamanı nasıl kullanırsınız? 

A. Zamanı para gibi dikkatli bir şekilde 
harcarım. 

B. Zamanı çok rahat bir şekilde harcarım.  
 


