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Analiz neden yapılıyor? 

TMCO Danışmanlık tarafından üretilen psikometrik ölçüm araçları ile, Türkiye’deki çalışan 

kesmin Eleştirel Düşünme’sini, Bilişsel Kapasite’sini ve kişilik özelliklerini incelemek amacı ile 

yapılmaktadır.    

 

Araştırmanın Kapsamı 

Araştırma, 2018 yılında farklı sebepler ile ölçümlemeye katılmış 1944 kişiyi kapsamaktadır. 

Aşağıdaki tablodan araştırmaya konu olan psikometrik ölçüm araçları ve ölçüm araçlarını 

kullanan kişi sayısı takip edilebilir.  

Psikometrikler Kişi Sayısı 

Raven’ın İlerleyen Matrisleri™ 974 

Golden Kişilik Tipi Profili™ 824 

Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği 553 

 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Uygulanan psikometriklerin dışında katılımcılardan aşağıdaki demografik bilgiler toplanmıştır.  

Demografikler 

Cinsiyet 

Yaş 

Tamamladığı Son Eğitim 

Çalıştığı Son Pozisyon 

Son Sektör 

Mesleki Deneyim 

  

Verilerin Toplanması ve Analiz Yöntemi 

Araştırma verileri TMCO Danışmanlık LTD. ŞTİ. tarafından toplanmıştır. Psikometrik testler 

katılımcılara www.tmcorobotik.com web adresi üzerinden iletilmiştir. Toplanan veriler TMCO 

Danışmanlık LTD. ŞTİ. ve ortakları tarafından istatistik programları kullanılarak analizi 

tamamlanmıştır.  
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Psikometrik Araçlar 

 

Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™ 

Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™ katılımcıların bilişsel 

kapasitesini değerlendirmek amacı ile tasarlanmış, kendi konusunda 

altın standart testtir.  

Karışıklıktan anlam üretmeyi, ilk defa yüzleştiği bir problemi 

çözmeyi, görevi tamamlamayı ve sonrasında yeni konseptler 

geliştirmeyi, bilinmeyen durumlardaki kompleks bilgileri algılamayı ölçer.  

Türkiye adaptasyonu TMCO Danışmanlık LTD. ŞTİ. tarafından yapılmıştır. Raven’ın Türkiye 

adaptasyonu için yapılan çalışmada güvenilirlik skoru (ralpha) .91 olarak bulunmuştur. 

Türkiye’de farklı sektörlerde yapılan çalışmalarda performans ile Raven arasında pozitif yönlü 

korelasyon bulunmuştur (farklı performans kriterlerine göre min: .38, max:84).  

 

Raven aşağıdaki becerileri değerlendirmektedir: 

• Karmaşık problemleri çözme 

• Gelişmiş gözlem becerileri 

• Net/açık düşünebilme becerileri 

• Analitik düşünme 

• Soyut düşünme 

• Öğrenme 

 

 

Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™ endüstri 4.0’da aranılan ‘karmaşık problemleri çözme’ 

becerisini dünyada en iyi ölçen testtir. Akışkan zekâ testi olarak da bilinir. Akışkan zekâ 

psikoloji sözlüğünde; ilişkileri algılama yeteneğine dayanan, yeni fikirler üretme ve yeni 

koşullara uyma potansiyeli olarak bilinir. Hızlı bilgi işleme, yüksek görsel-mekansal biliş, 

sentez ve yaratıcılık, soyut düşünme ve akıl yürütmeyi içeren zekâ türüdür. Çoğunlukla Raven 

gibi sözel-olmayan malzeme ile ölçülür. Kültürden etkilenmez. Akışkan zekâ çocuklukta 

artmaya başlar, yaşlılıkla birlikte genelde zayıflar. 

Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™ ile ilgili 2.500’ün üstünde akademik çalışma 

yapılmıştır ve karlılık ve performans ile olan pozitif ilişkisi onlarca akademik çalışma ile 

uluslararası üniversiteler tarafından ispatlanmıştır. 

 

 

 

ÖRNEK SORU 
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Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™ raporu ‘kırmızı, sarı ve yeşil’ olarak 3 bölgeden 

oluşmaktadır.  

Norm gruplarına göre kırmızı bölge %0-40 arasını, sarı bölge %41-60 arasını ve yeşil bölge %61-

100 arasını ifade etmektedir. Her bölgenin açıklaması aşağıda belirtilmiştir.  

0% - 40% arası Kırmızı Bölge 

Bu birey muhtemelen, belirsizlik ve 

karmaşa içeren durumlarda doğru 

manayı çıkartmasını sağlayacak olan 

algı ile açık ve net düşünme 

becerilerine düşük seviyede sahiptir. 

Özellikle, kendi norm grubundaki 

kişilerle karşılaştırıldığında, bu birey: 

• Problemlerin ve durumların bazı 

temel unsurlarını yanlış 

algılayabilir 

• Durumlar, olaylar ya da fikirler 

arasındaki bazı bariz ilişkileri fark 

etmekte zorlanabilir 

• Argümanları oluştururken çeşitli 

bakış açılarından gelen gerekli 

bilgileri birleştirme fırsatlarlarını 

kaçırabilir 

• Eylem ve kararlarının bazı bariz 

etkilerini öngörmekte zorlanabilir 

• Karmaşık neden-sonuç ilişkilerini 

tanımlamakta zorlanabilir 

• Problemleri değerlendirmek ve 

etkin kararlar vermek için faydalı 

olacak bazı ilgili bilgileri gözden 

kaçırabilir 

• Mevcut veriler ve gerçekler 

tarafından yeterince 

desteklenmeyen sonuçlar 

çıkarabilir. 

• Kavramları öğrenmede bazı 

zorluklar yaşayabilir 

• Durumların ve olayların içyüzü ile 

ilgili yetersiz bir anlayış 

geliştirebilir 

41% - 60% arası Sarı Bölge 

Bu birey muhtemelen, belirsizlik ve 

karmaşa içeren durumlarda doğru 

manayı çıkartmasını sağlayacak olan 

algı ile açık ve net düşünme 

becerilerine orta seviyede sahiptir.  

Özellikle kendi norm grubundaki 

kişilerle karşılaştırıldığında, bu birey: 

• Problemlerin ve durumların 

çoğunluğundaki temel unsurları 

açık, net ve tarafsız olarak 

tanımlayabilir 

• Durumlar, olaylar veya fikirler 

arasındaki ilişkilerin pek çoğunu 

farkedebilir 

• Çeşitli bakış açılarından gelen bazı 

bilgileri birleştirerek argümanlar 

oluşturabilir 

• Eylem ve kararlarının bariz 

etkilerinin pek çoğunu farkedebilir 

• Problemlerin sebeplerini 

tanımlayabilir, ancak problemlerin 

anlaşılması güç veya özellikle 

karmaşık olan bazı sebeplerini 

gözden kaçırabilir 

• Mevcut ilgili bilgilerin çoğunu 

problemleri değerlendirmek ve 

etkin kararlar vermek için 

kullanabilir 

• Pek çok durumda bilgiden doğru 

sonuçlar çıkarabilir 

• Kavramları etkin olarak öğrenebilir 

ancak zaman zaman bazı kavramları 

tamamıyla idrak edemeyebilir 

• Durumların ve olayların içyüzü ile 

ilgili yeterince anlayış geliştirebilir 

61% - 100% arası Yeşil Bölge 

Bu birey muhtemelen, belirsizlik ve 

karmaşa içeren durumlarda doğru 

manayı çıkartmasını sağlayacak olan 

algı ile açık ve net düşünme 

becerilerine ileri seviyede sahiptir. 

Özellikle, kendi norm grubundaki 

kişilerle karşılaştırıldığında, bu birey: 

• Karmaşık problemleri ve 

durumları açık, net ve tarafsız 

olarak tanımlayabilir 

• Durumlar, olaylar veya fikirler 

arasındaki anlaşılması güç ilişkileri 

ayırt edebilir 

• Çeşitli bakış açılarından gelen tüm 

bilgileri birleştirerek güçlü 

argümanlar oluşturabilir 

• Eylem ve kararlarının anlaşılması 

güç etkilerini farkedebilir ve 

bunların doğuracağı olası sonuçları 

öngörebilir 

• Problemlerin bariz olmayan 

sebeplerini tanımlayabilir 

• Mevcut tüm ilgili bilgileri 

problemleri değerlendirmek ve 

etkin kararlar vermek için 

kullanabilir 

• Herhangi bir durumda bilgiden 

sürekli doğru sonuçlar çıkarabilir 

• Kavramları kolayca öğrenebilir 

• Durumların ve olayların içyüzü ile 

ilgili keskin bir anlayış 

geliştirebilir 
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Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği 

Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği bir kişinin Eleştirel Düşünme 

yeteneğini değerlendirmek için tasarlanan altın standart testtir. Türkiye 

adaptasyonu için yapılan çalışmada güvenilirlik skoru (ralpha) .87 olarak 

bulunmuştur. Türkiye’de farklı sektörlerde yapılan çalışmalarda 

performans ile Watson Glaser skoru arasında pozitif yönlü korelasyon 

bulunmuştur (min: .36, max:88) 

Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği, İnsan Kaynakları birimleri tarafından aşağıdaki 

amaçlarla kullanılmaktadır: 

• Organizasyonun her seviyesi için işe alım ve terfi kararlarında 

• Yetenek gruplarının değerlendirilmesinde 

• Gelişim planlarının oluşturulmasında 

• Her bir aday için özel hazırlanan Watson-Glaser mülakat raporu ile iş görüşmesi 

yaparken 

• Watson-Glaser gelişim raporu ile kişiye özel gelişim programı uygulanmasında 

Eleştirel Düşünme iş hayatında performans ve karlılığın belirleyicisi olan 6 becerinin ham 

maddesidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği tüm sektörlerde ve eğitimde uzun zamandır 

performansı yüksek olacak bireyleri belirlemek üzere kullanılmaktadır.  

 
Watson-Glaser bir kişinin Eleştirel Düşünme gücünü 
belirlemek amacıyla aşağıdaki beceriler hakkında da 
detaylı bilgi verir. 
 

• Varsayımları Tanıma (r: .84) 

• Argümanları Değerlendirme (r: .87) 

• Sonuç Çıkarma (r: .91) 
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Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği, Eleştirel Düşünme becerisi ile ilgili aşağıdaki 

beceri ve yetenekleri ölçmek için tasarlanmıştır: 

Varsayımları Tanıma  

Varsayımlar kanıtın yokluğunda gerçek olduğu kabul edilen ifadelerdir. Varsayımları 

belirlemek, konu üzerindeki bilgi eksikliklerinin ortaya çıkmasını ve bakış açılarının 

çoğalmasını sağlar. Varsayımlar ya belirtilmemişlerdir ya da direkt olarak belirtilmişlerdir. Bu 

varsayımların farkında olmak ve bir duruma uygunluklarını direkt olarak değerlendirmek 

Eleştirel Düşünme’nin kalitesini ve kapsamını geliştirir. Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme 

Ölçeği 12 adet Varsayımları Tanıma sorusu içermektedir. Bir katılımcı norm grubundaki 

bireylerle karşılaştırıldığında elde ettiği skorun derecesine göre aşağıdaki davranışları 

gösterir.  

• "Gizli anlamı çıkarmak" – beklentiyi veya doğru olduğu var sayılan durumları 

belirlemek. 

• Konuları tanımlamak ve yeniden tanımlamak, görünenin yanı sıra alternatif noktaları 

keşfetmek. 

Argümanları Değerlendirme  

Argümanlar bir kimseyi inanmaya ya da istenilen şekilde davranmaya ikna etmek için 

kullanılan iddialardır. Argümanları Değerlendirme bu tür iddiaların objektif ve doğru bir 

şeklide analiz edilmesi sürecidir. Argümanları analiz etmek, bir şeye inanıp inanmamayı ve 

ona nasıl uygun şekilde karşılık verileceğini belirlemeye yardımcı olur. Argümanları 

Değerlendirme, doğrulama önyargısının (önceden inanılan şeyleri doğrulayan bilgileri 

onaylama ve arama yatkınlığı) üstesinden gelebilme becerisini gerektirir. Argümanları 

Değerlendirme’de duygular önemli rol oynar. Aşırı duygu yoğunluğu, objektifliği ve 

argümanları doğru bir şekilde değerlendirme becerisini gölgeleyebilir. Watson-Glaser™ II 

Eleştirel Düşünme Ölçeği 12 adet Argümanları Değerlendirme sorusu içermektedir. Bir 

katılımcı norm grubundaki bireylerle karşılaştırıldığında elde ettiği skorun derecesine göre 

aşağıdaki davrannışları gösterir. 

• Argümanları, desteklendiği kanıtların güçlülüğüne ve uygunluğuna göre 

değerlendirebilmek. 

• Bilgiyi, kendi kişisel tercihlerinden ve duygularından etkilenmeden, tarafsızca analiz 

edebilmek. 

Sonuç Çıkarma  

Sonuç Çıkarma mevcut delilden mantıklı bir sıra takip ederek sonuca varmaktan ibarettir. Bir 

sonuca varmadan önce tüm ilgili bilgilerin değerlendirilmesini, farklı sonuçların doğru olma 

ihtimaline bakılmasını, en uygun sonucun seçilmesini ve delillerin ötesine geçen aşırı 

genellemelerden kaçınılmasını içermektedir. Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği 16 

adet Sonuç Çıkarma sorusu içermektedir. Bir katılımcı norm grubundaki bireylerle 

karşılaştırıldığında elde ettiği skorun derecesine göre aşağıdaki davrannışları gösterir. 

• Yeterli veriyi toplayabilmek, doğru bir şekilde bu verileri tartabilmek ve bu verileri 

sağlam bir yorum halinde özümsemek. 

• Kanıtları, genelleme yapıp haklılığı kanıtlanamayan yorumlar haline getirmeden, 

uygun şekilde yorumlamak. 
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Golden Kişilik Tipi Profili™ 

Golden Kişilik Tipi Profili™ Jung’un kişilik tipi teorisinden, 5 

faktör kişilik modelinden ve önde gelen diğer 3 ayrı kişilik 

teorisinden de beslenmektedir. Bireye özgü kişiliği tanımlayan 

36 kişilik özelliğini (davranışsal yetkinlik) ölçer. Golden’ın 

Türkiye adaptasyonu çalışmalarında güvenilirlik skoru (ralpha) 

farklı faktörlerde .73 ile .88 arası bulunmuştur. 

Golden Kişilik Tipi Profili™, İnsan Kaynakları birimleri tarafından aşağıdaki amaçlarla 

kullanılmaktadır. 

Golden Kişilik Tipi Profili™’nin soruları 5 alan ile ilgilidir: 

• Enerji odağınız neresi? (İçedönük – Dışadönük) 

• Nasıl bilgi topluyorsunuz? (Duyumsama – Sezme)  

• Nasıl karar alıyorsunuz? (Duygular – Düşünceler)  

• Hayata yaklaşımınız nasıl? (Adapte olma – Organize etme) 

• Stresi nasıl karşılıyorsunuz? (Sakin – Gergin) 

 

 

 

Golden ayrıca katılımcıların gün içinde strese genellikle nasıl tepki verdiğinizi 

belirlemektedir.  

  

Gerginler  Kaygılı, karamsar, kararsız, tez canlı, yorgun veya dürtüsel olma eğilimini yansıtır. 

Sakinler Kaygısız, iyimser, kararlı, rahat ve kontrollü olma eğilimindedir. 

Golden Kişilik Tipi Profili™’nin 

5 alanı, 36 kişilik özelliğinin 

(davranışsal yetkinlik) 

belirlenmesi ile oluşmaktadır. 

• İşe alım için 

• Birim ve pozisyon bazlı profil 

çalışması için 

• Farklılıkların yönetimi ve 

önyargıların kaldırılması için 

• Liderlik gelişimi ve koçluğu için 

• İç iletişim için 

• İlişki yönetimi için 

• Çalışanların gelişim alanlarını ve gelişimini 

değerlendirmek için 

• Firmanın kişilik ve davranışına uygun 

çalışanları geliştirmek için 

• Başarılı ve iş birliği geliştirmiş ekipler 

oluşturmak için 

Dışadönüklük İçedönüklük Duyumsama Sezgisellik Düşünme Hissetme Organize etme Adapte olma

planlı, organize 

ve düzenli bir 

yaklaşım.

açık uçlu, 

esnek ve 

olaylar 

geliştikçe 

aksiyon alan 

bir yaklaşım.

Enerjinizi odaklama şekli Bilgileri toplama şekli Kararları verme şekli Hayata yaklaşımı

enerjinin, dış 

dünyaya, 

insanlara ve 

eşyalara 

odaklanması.

enerjinin, iç 

dünyaya, 

fikirlere ve 

düşüncelere 

odaklanması.

bilgileri olduğu 

gibi, detaylı ve 

gerçek 

anlamıyla 

işleme.

bilgiyi sembolik 

ve geniş 

kapsamlı 

olarak işleme.

kararlarını 

mantıkla ve 

gerçeğe uygun 

şekilde verme.

kararlarını 

değer 

merkezli, 

empati ve 

şefkat ile 

verme.
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Golden bir kişinin davranışsal yetkinliklerini belirlemek amacı ile 36 farklı kişilik özelliğini 

ölçümlemektedir.  

 Kişilik Tipi Kişilik Özellikleri 

Enerji Yönü 

Dışadönük Konuşkan 
Sosyal Olarak 

Girişken 
Canayakın Katılımcı 

İçedönük Sessiz Mesafeli 
Mahremiyetine 

Düşkün 
İçgörü İle 
Düşünen 

Bilgi Toplama 

Duyumsama Somut Pratik Töresel Göreneksel 

Sezgisellik Soyut Yenilikçi Vizyoner 
Büyük Resme 

Odaklı 

Karar Verme 

Düşünme Mantıklı Özerk Analitik Rekabetçi 

Hissetme 
Empati 
Kuran 

Şefkatli Sıcak Destek Olan 

Hayata Karşı 
Yaklaşım 

Organize 
Etme 

Planlı Güvenilir İhtiyatlı Uyum Sağlayan 

Adapte Olma Esnek Rahat Spontane 
Uyum 

Sağlamayan 

 

Genellikle bir kişi eğer Dışadönük ise kişilik özelliklerinin Konuşkan, Sosyal Olarak Girişken, 

Cana Yakın ve Katılımcı olması beklenir fakat kişi Dışadönük olmasına rağmen Konuşkan, 

Mesafeli, Cana Yakın ve Katılımcı da olabilir. Mesafeli kişilik özelliği İçedönüklük kişilik tipine 

ait olmasına rağmen bir şekilde kişi Mesafeli kişilik özelliğini geliştirmiş/edinmiş olabilir ve 

farklı bir şekilde yorumlama gerektirir. Bu örnekte Mesafeli kişilik özelliği kalıp dışı olarak 

gösterilir.  

Bir adayın raporunda 36 kişilik özelliği arasında 6 kalıp dışı görmek normal bir durumdur. 13 

ve üstü kalıp dışı özelliği olan raporlar gerçeği tam yansıtmamış olabilir.  

Kişilik tiplerinin (ENTZ, ISFZ, vb..) tarifi, her kişilik tipinin olası güçlü yanları, organizasyona 

katkıları, liderlik stili, iletişim stili, motivasyon ve öğrenme stili, kişilik tipinin gelişim 

fırsatları, kişilik tipinin genel meslek tercihleri ve üniversite bölümü önerilerini analizin 

sonundaki ‘Sınırsız Çeşitlilik’ dokümanında bulunabilir. Sınırsız çeşitliklilik Golden’ın kişilik 

özelliklerinin (Konuşkan, Empati Kuran, Planlı, vb..) açık tanımlarını da içermektedir. Kişilik 

özelliklerinin Golden’a göre tanımları ile değerlendirilmesi önemlidir.    
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Değerlendirirken… 

İş hayatında modern psikometriklerin kullanım amaçlarının başında, olabilecek en doğru işe 

alım ve terfi kararlarını verebilmek olduğu açıktır. Bir adayın işe alınma veya terfi 

kararlarının değerlendirilmesi için günümüzün ilerici şirketleri kendilerine 2 soru sormaktadır:  

1. Aday yapabilir mi? 

2. Aday yapacak mı? 

‘Aday yapabilir mi?’ sorusuna cevap, Dünya Ekonomik Forumunda da anlatılan iki yetkinlik ile 

belirlenmektedir. ‘Karmaşık Problemleri Çözme’ ve ‘Eleştirel Düşünme’ becerileri adayın 

belirlenen role uygun olup olmadığını açıklayan en önemli göstergelerdir.  

‘Aday yapacak mı?’ sorusuna cevap adayın kişilik özelliklerinin belirlenen role uygunluğu ile 

ilgilidir. Bir adayın kişilik özelliklerinin derecesi davranışsal yetkinliklerinin göstergesidir.  

Bir adayın yüksek Bilişsel Kapasite’si ve Eleştirel Düşünme’si olabilir fakat iş yerindeki 

belirlenen rolün davranışsal yetkinlikleri adayın davranışsal yetkinlikleri ile eşleşmeyebilir. 

Örnek olarak muhasebe departmanında olan bir uzman için gereken davranışsal yetkinlikler 

ile satış departmanındaki bir uzmandan beklenen davranışsal yetkinlikler farklıdır. Bu 

durumun tam tersi olan, adayın davranışsal yetkinlikleri belirlenen role çok uygun olabilir 

fakat Bilişsel Kapasite’si ve Eleştirel Düşünme’si uygun olmayabilir. Aynı örnekle devam 

edecek olursak; aday muhasebe departmanındaki uzman rolü için gereken tüm davranışsal 

yetkinliklere sahip olabilir fakat rolün gerekliliklerine uygun Bilişsel Kapasite’si ve Eleştirel 

Düşünme’si olmayabilir.  

Baskınlık 

Golden kişilik özelliklerini incelerken bir adayın belirlenen role uygun davranışsal 

yetkinliğinin baskınlığı hakkında da bilgi vermektedir. Golden skorlarına göre baskınlık 

dereceleri aşağıdadır.  

Baskınlık Skor Aralıkları % 

Belirsiz 0-5 

Zayıf 6-20 

Açık 21-50 

Güçlü 51-70 

Çok Güçlü 71-100 

 

Baskınlığa örnek olarak; eğer bir kişinin Analitik karar verme kişilik özelliği skoru 75 ve zıt 

kutbu olan Sıcak karar verme kişilik özelliği 20 ise, bu kişi güçlü Analitik karar verme 

özelliğine sahiptir denir (75-20=55). Bu kişinin durum ve şartlar ne olursa olsun analitik karar 

vereceği öngörülür. Aynı zamanda bir kişinin Konuşkan kişilik özelliği 35 ve Sessiz kişilik 

özelliği 33 olabilir. Bu kişi (35-33=2) belirsiz Konuşkan kişilik özelliğine sahiptir denir. Bu 

kişinin bir durumda ne zaman konuşacağı veya sessiz kalacağı belirsizdir. Belirsiz durumda 

alacağı aksiyonun kalitesi Bilişsel Kapasite’si ve Eleştirel Düşünme’si ile ilgilidir. Bu örnekte 

Bilişsel Kapasite’si ve Eleştirel Düşünme’si 100 üzerinden 80 ise, kişinin ne zaman susacağı 

veya konuşacağına ait vereceği karar genellikle doğru olacaktır.   
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Cinsiyete göre bulgular 

Analize 707 Kadın ve 1246 Erkek katıldı. Kadınlar ve erkekler Bilişsel Kapasite’lerini ve 

Eleştirel Düşünme’lerini değerlendiren Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™ ve Watson-

Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği testlerinden yakın sonuçlar elde etti. Raven sonuçlarına 

göre orta seviyede Bilişsel Kapasite’ye sahip katılımcıların Watson-Glaser’a göre Eleştirel 

Düşünme’leri düşük olarak bulundu.  

 

Kadınlar  

Kadın katılımcıların Golden Kişilik Tipi Profili™ ile ölçülen Rekabetçi, Vizyoner, Mantıklı, 

Uyum Sağlamayan ve Rahat kişilik özelliği skoru arttıkça Eleştirel Düşünme skorlarınında 

arttığı bulundu. Mantıklı ve Rekabetçi kişilik özelliği skoru yüksek olan kadınların ise Raven 

ile ölçülen Bilişsel Kapasite’leri yüksek bulundu.  

Planlı, Sıcak, Destek Olan, Güvenilir, Somut, İhtiyatlı, Töresel, Katılımcı ve Empati Kuran 

kişilik özellikleri ile Raven skorları arasında negatif yönlü korelasyon bulundu. Bu kişilik 

özelliklerinin skorları arttıkça, Raven ile ölçülen Bilişsel Kapasite skorları düşmektedir.  

Empati Kuran, Planlı, Geleneksel, Uyum Sağlayan ve Töresel kişilik özellikleri ile Watson-

Glaser arasında negatif yönlü korelasyon bulundu. Bu kişilik özellikleri arttıkça, Watson ile 

ölçülen Eleştirel Düşünme skorları düşmektedir.  

Esnek, Vizyoner, Rahat ve Endişeli kişilik özellikleri ile Varsayımları Tanıma arasında, 

Rekabetçi, Rahat, Uyum Sağlamayan, Spontane ve Soyut kişilik özellikleri ile Argümanları 

Değerlendirme arasında ve Analitik ve Mantıklı kişilik özellikleri ile Sonuç Çıkarma arasında 

pozitif yönlü korelasyon bulundu.  

Planlı, Uyum Sağlayan ve Töresel kişilik özellikleri ile Varsayımları Tanıma arasında, İhtiyatlı, 

Destek Olan, Uyum Sağlayan, Güvenilir, Planlı ve Töresel kişilik özellikleri ile Argümanları 

Değerlendirme arasında ve Empati Kuran, Sıcak, Pratik ve Töresel kişilik özellikleri ile Sonuç 

Çıkarma arasında negatif yönlü korelasyon bulundu. 

TMCO ile iş birliği içinde olan şirketlerin istatistiksel olarak geçerli/güvenilir performans 

verilerine göre; birim ve pozisyon ayırmaksızın Raven ve Watson-Glaser skorları ile genel 

performans skoru arasında pozitif yönlü korelasyon vardır.  

 

 

 

Cinsiyet 

Raven’ın Standart 
İlerleyen 

Matrisleri™ Normu 
(%) 

Watson-
Glaser 

Norm skoru 
(%) 

Varsayımları 
Tanıma 

Doğru Sayısı 

Argümanları 
Değerlendirme 

Doğru Sayısı 

Sonuç 
Çıkarma 

Doğru Sayısı  

Golden Kişilik 
Tipi Profili™ 
Kişilik Tipi 

Kadın 64,08% 38,35% 7,33 7,2 10,77 ENFZ 

Erkek 62,92% 39,91% 7,51 6,9 11,02 ENTZ 
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Erkekler 

Erkek katılımcıların Golden Kişilik Tipi Profili™ ile ölçülen Mesafeli kişilik özelliği skoru 

arttıkça Raven skorununda arttığı bulundu. Sosyal Girişken, Katılımcı, Sıcak ve Konuşkan 

kişilik özellikleri ile Raven skorları arasında negatif yönlü korelasyon bulundu. Bu kişilik 

özelliklerinin skorları arttıkça, Raven ile ölçülen Bilişsel Kapasite skorları düşmektedir. 

Uyum Sağlamayan, Esnek, Özerk, Soyut ve Rahat kişilik özellikleri ile Watson-Glaser arasında 

pozitif yönlü korelasyon bulundu. Bu kişilik özelliklerinin skorları arttıkça, Watson-Glaser ile 

ölçülen Eleştirel Düşünme skorları artmaktadır. Geleneksel, Katılımcı, Destek Olan, Töresel, 

Mantıklı, Şefkatli, İhtiyatlı, Somut, Planlı, Güvenilir ve Uyum Sağlayan kişilik özellikleri ile 

Watson-Glaser skorları arasında negatif yönlü korelasyon bulundu. Bu kişilik özelliklerinin 

skorları arttıkça, Watson-Glaser ile ölçülen Eleştirel Düşünme skorları düşmektedir.  

Uyum Sağlamayan ve Özerk kişilik özellikleri ile Varsayımları Tanıma arasında, Esnek kişilik 

özelliği ile Argümanları Değerlendirme arasında ve Esnek ve Uyum Sağlamayan kişilik 

özellikleri ile Sonuç Çıkarma arasında pozitif yönlü korelasyon bulundu.  

Uyum Sağlayan, Sıcak, Güvenilir, Somut, Planlı, Mahremiyetine Düşkün ve Şefkatli kişilik 

özellikleri ile Varsayımları Tanıma arasında, Somut, İhtiyatlı, Şefkatli, Planlı, Güvenilir, 

Destek Olan, Töresel, Mantıklı, Uyum Sağlayan ve Kendinden Emin kişilik özellikleri ile 

Argümanları Değerlendirme arasında ve Planlı, Uyum Sağlayan, Güvenilir, Somut, Katılımcı, 

Destek Olan, İhtiyatlı ve Geleneksel kişilik özellikleri ile Sonuç Çıkarma arasında negatif yönlü 

korelasyon bulundu. 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli 

Kadın Erkek 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Dışadönük skoru İçedönük skoru 

55,00 13 55,00 13 

Kişilik Özelliği 
Kişilik Özelliği Skoru 

(%) 
Kişilik Özelliği 

Kişilik Özelliği Skoru 
(%) 

Konuşkan 50 Konuşkan 48 

Sessiz 14 Sessiz 16 

Sosyal Girisken 59 Sosyal Girisken 59 

Mesafeli 10 Mesafeli 10 

Canayakın 57 Canayakın 56 

Mahremiyetine 
Düşkün 

13 
Mahremiyetine 

Düşkün 
14 

Katılımcı 54 Katılımcı 55 

İç Görüyle Düşünen 16 İç Görüyle Düşünen 12 

 

Dışadönük ve içedönük ölçekleri içinde Katılımcı kişilik özelliği ile Raven ile ölçülen Bilişsel 

Kapasite skoru arasında negatif korelasyon vardır. Hem kadın hem de erkeklerde Katılımcı 

skoru İç Görüyle Düşünen skoruna göre açık baskınlık seviyesindedir. Sosyal Girişken kişilik 

özelliğine açık, güçlü ve çok güçlü baskınlık seviyesinde sahip olan erkek katılımcı oranı 79% 

ve Konuşkan kişilik özelliğine açık, güçlü ve çok güçlü baskınlık seviyesinde sahip olan erkek 

katılımcı oranı %67’dir.  
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Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Kadın Erkek 

Duyumsayan skoru Sezgisel skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

27,00 38 27,00 39 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Somut 46 Somut 49 

Soyut 21 Soyut 19 

Pratik 15 Pratik 13 

Yenilikçi 45 Yenilikçi 49 

Töresel 30 Töresel 30 

Vizyoner 43 Vizyoner 41 

Geleneksel 18 Geleneksel 18 

Büyük Resme Odaklı 43 Büyük Resme Odaklı 46 

 

Raven ile negatif korelasyonu bulunan Somut kişilik özelliği hem kadın hem erkek 

katılımcılarda Soyut algıya göre açık baskınlık seviyesindedir. Kadın ve erkeklerin sayısının 

toplamının %59’u açık, güçlü veya çok güçlü somut kişilik özelliğine sahiptir.  

Vizyoner kişilik özelliği hem erkek hem kadınlarda Töresele göre zayıf baskınlık seviyesidedir. 

Kadın katılımcıların %49’u ve erkek katılımcıların %46’sı Töresele göre açık, güçlü ve çok 

güçlü baskınlık seviyesindedir.  

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli 

Kadın Erkek 

Düşünen skoru Hisseden skoru Düşünen skoru Hisseden skoru 

31 34 37 29 

Kişilik Özelliği 
Kişilik Özelliği Skoru 

(%) 
Kişilik Özelliği 

Kişilik Özelliği Skoru 
(%) 

Mantıklı 30 Mantıklı 41 

Empati Kuran 33 Empati Kuran 23 

Özerk 15 Özerk 16 

Şefkatli 44 Şefkatli 43 

Analitik 57 Analitik 64 

Sıcak 19 Sıcak 13 

Rekabetci 22 Rekabetci 27 

Destek Olan 41 Destek Olan 36 

 

Mantıklı ve Rekabetçi kişilik özellikleri kadınlar ve erkeklerde hem Raven ile hem Watson-

Glaser ile pozitif korelasyon gösterdi. Açık, güçlü ve çok güçlü Mantıklı baskınlık seviyesinde 

kadın katılımcı oranı 18%’dir. Erkeklerde ise %53’dür. Rekabetçi kişilik özelliği ise kadınların 

9%’unda, erkeklerin ise %12’sinde bulunmuştur. 

Raven ile negatif yönlü korelasyonu olan Empati kuran kişilik özelliği Analitiğe göre kadınların 

%44’ünde açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesindedir.  
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Watson-Glaser ile negatif korelasyonu bulunan Şefkatli kişilik özelliği erkeklerin %54’ünde 

açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesindedir.  

Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Kadın Erkek 

Organize Eden skoru Adapte Olan skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

51 18 54 16 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Planlı 46 Planlı 47 

Esnek 26 Esnek 24 

Güvenilir 65 Güvenilir 68 

Rahat 10 Rahat 7 

İhtiyatlı 42 İhtiyatlı 45 

Spontane 23 Spontane 21 

Uyum Sağlayan 52 Uyum Sağlayan 55 

Uyum Sağlamayan 14 Uyum Sağlamayan 13 

 

Uyum Sağlamayan ve Rahat kişilik özellikleri hem kadınlarda hem de erkeklerde Watson-

Glaser skorları ile pozitif korelasyon gösterdi. Uyum Sağlamayan kişilik özelliği uyum 

sağlayana göre açık güçlü ve çok güçlü baskınlık seviyesi kadınların %15’sinde, erkeklerin ise 

%11’inde bulunmuştur.  

Kadınların Güvenilir ve Planlı kişilik özelliklerinin skorları arttıkça Raven skorları 

düşmektedir. Açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde Güvenilir olan kadınların oranı 

%84 ve erkeklerin oranı %90’dir. 

Kişilik Ölçeği- Strese Karşı Yaklaşımı 

Kadın Erkek 

Sakin Gergin Sakin Gergin 

51 13 54 10 

Kişilik Özelliği 
Kişilik Özelliği Skoru 

(%) 
Kişilik Özelliği 

Kişilik Özelliği Skoru 
(%) 

İyimser 43 İyimser 45 

Endişeli 16 Endişeli 14 

Kendinden Emin 59 Kendinden Emin 64 

Kendinden Emin 
Olmayan 

9 
Kendinden Emin 

Olmayan 
6 

 

Kadınlarda Endişeli skoru artıkça Varsayımları Tanıma skoru da artmaktadır. Kadınların içinde 

güçlü ve çok güçlü Endişeli yoktur. Kadınların %15’inin açık baskınlık seviyesinde Endişeli 

olduğu bulundu. 
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Cinsiyete göre genel yorum: 

Global seviyede yetenek olarak kabul edilen göstergelere sahip kadınların tüm kadın 

katılımcılar içindeki oranı %1,5’dur. Bu oran erkeklerde ise %1,6 olarak bulunmuştur. Bilişsel 

Kapasite olarak hem kadınlar hem de erkekler orta seviyededir. Bir kişinin öğrenme becerisi 

de Bilişsel Kapasite ile doğru orantılıdır. Kadın katılımcıların 66%’sı ve erkek katılımcıların 

%77’si iş yaşamında gerekli olan becerileri (yüksek performans ve şirkete olan karlılık katkısı 

ile ilişkisi olan becerileri) geliştirebilecek Bilişsel Kapasite’ye sahiptir. İstatistikler 

göstermektedir ki; kadınların %6’sı ve erkeklerin %7’si global seviyede işe kabul için istenilen 

becerilere sahiptir.  

Kadınlarda da erkeklerde de açık baskınlık seviyesinde kişilik özelliklerine ve aynı Bilişsel 

Kapasite ve Eleştirel Düşünme skorlarına sahip bir kişi için; kendi kendine bir konuyu 

değerlendirme yapmaktansa güvendiği diğer kişiler ile meseleyi konuşmak ve o kişilerin 

kararlarını takip etmek davranışı göstereceği söylenebilir. Eğer katılımcıların güvendiği 

kişiler, yüksek Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme becerisine ve dengeli kişilik özelliklerine 

sahip ise erkek ve kadın katılımcıların iş performansı artabilir. Fakat genellikle katılımcıların 

güvendiği kişiler kendi gibi olanlardır. Kendilerine benzer Bilişsel Kapasite ve Eleştirel 

Düşünme becerisi ile benzer veya birbirini tamamlayan kişilik özelliklerine sahip kişilerden 

akıl isteyeceklerdir.  

Kadınlarda ve erkeklerde planlı olma eğilimi gözükmesine rağmen, yapılan planların genelinin 

başarıya ulaşma oranı veya performansa etkisi orta altı seviyede olması muhtemeldir. Bazı 

varsayımları tanımadığı ve doğru kabul ettiği, doğru kabul ettiği varsayımı destekleyici 

bilgiler toplayıp desteği arttıracak argümanlar ortaya atacağı, bu argümanlar genellikle 

diğerlerinin ihtiyaçları (şirketin değil) yönünde olabileceği ve kendi argümanlarına yönelik 

sonuçlar çıkaracağı beklenmelidir. Şirketlerin sürdürülebilir başarılı performans göstermesi 

için bu durumu acil ve önemli seviyede geliştirmesi birincil öncelik olarak gözükmektedir.  

Karar verirken kadınlar açık ve erkekler güçlü baskınlık seviyesinde Analitik kişilik özelliğini 

kullanmaktadır. Fakat eğilimi analitik karar verme olsa da katılımcıların kapasite anlamında 

analitik becerileri orta/orta altıdır. Bu yüzden, çoğu analitik olarak alındığı sanılan kararların 

revize edildiği ve revize edilirken ekstra para harcandığı (miktar bağımsız) söylenebilir.  

Kadın katılımcıların %3’ü ve erkek katılımcıların %5’i her koşul ve şartta çoğunlukla doğru 

karar verebilir, en iyi şekilde planlama ve organizasyon yapabilir, inovasyon 

gerçekleştirebilir, sürüdürülebilir karlılık üzerine Stratejik Planlar kurabilir, vizyon 

oluşturabilir ve diğerlerini vizyona dahil edebilir, işletmenin tüm işleyişini (her birim ve 

görevler anlamında) kolayca öğrenebilir ve aksayan yerleri rahatlıkla tespit edip 

düzenleyebilir. TMCO ile iş birliği olan şirketler kendi çalışanları içinde bu özelliklere sahip 

kişileri buldular ve bu kişileri, yeteneklerini kullanabilecek görevlere yönlendirdiler.  
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Yaşa göre bulgular 

Katılımcılar yaş gruplarına göre ayrıldı. Yaş ilerledikçe farklı Bilişsel Kapasite, Eleştirel 

Düşünme ve kişilik özelliklerinin iş performansları ile ilişkili olduğu gözlemlendi.  

Yaş 
Aralıkları 

Raven’ın Standart 
İlerleyen 

Matrisleri™ Normu 
(%) 

Watson-
Glaser 

Norm skoru 
(%) 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç 
Çıkarma 

Golden Kişilik 
Tipi Profili™ 
Kişilik Tipi 

20-24  73,81% 38,23% 7,45 7,64 10,41 ENTZ 

25-29  61,54% 40,34% 7,69 7,24 10,66 ENTZ 

30-34  63,81% 43,20% 7,63 7,34 11,25 ENTZ 

35-39  62,42% 40,94% 7,52 6,95 11,13 ENTZ 

40-44  58% 41,50% 7,44 7,06 11,28 ENTZ 

45-49   50,30% 28,40% 6,65 5,77 10,48 ENFZ 

50-54  55,20% 21,33% 7,06 5,17 9,44 ESFZ 

55-61  48% 25,00% 6,40 6,60 9,40 ENFZ 

 

20-24 yaş grubu 

20-24 yaş grubu Raven’da en yüksek skora ulaştı. Mahremiyetine Düşkün, Rahat, Sessiz, 

Somut, Kendinden Emin Olmayan, İyimser, Yenilikçi, Sıcak, Sosyal Girişken, Uyum 

Sağlamayan, Şefkatli, Vizyoner, Destek Olan ve Mantıklı kişilik özellikleri ile Raven skoru 

arasında pozitif korelasyon bulundu. Özerk, Endişeli, Geleneksel, Empati Kuran ve Rekabetçi 

kişilik özellikleri ile Raven arasında negatif yönlü korelasyon bulundu. 20-24 yaş grubu 

katılımcılarının %20’si açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde Empati kuran kişilik 

özelliğine sahiptir.  

20-24 yaş aralığı 

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Mantıklı Özerk Vizyoner Canayakın 

Destek Olan Endişeli İyimser Uyum Sağlayan 

Vizyoner Geleneksel Sosyal Girişken İhtiyatlı 

Şefkatli Empati Kuran Uyum Sağlamayan Mesafeli 

Uyum Sağlamayan Rekabetçi Büyük Resme Odaklı Töresel 

Sosyal Girişken   Esnek Endişeli 

Sıcak   Şefkatli Geleneksel 

Yenilikçi   Somut Planlı 

İyimser   Rahat   

Kendinden Emin Olmayan   Mantıklı   

Somut   Destek Olan   

Sessiz   Sıcak   

Rahat       

Mahremiyetine Düşkün       

 



17 
 

20-24 yaş grubu katılımcıların yeni mezun veya 1-2 yıl iş tecrübesi olan gruptur. Bu grubun 

Bilişsel Kapasite’leri orta ile ileri arasındayken Eleştirel Düşünme becerileri düşük 

seviyededir. 20-24 yaş grubu katılımcılarının ortalama Bilişsel Kapasite skoruna sahip bir 

kişinin eğitim ile Eleştirel Düşünme becerisi %75- 80’lere kadar gelebilmektedir. Grup 

karmaşık bir durumdan doğru anlamı çıkaracak Bilişsel Kapasite’ye sahiptir fakat bu Bilişsel 

Kapasite’yi kullanabilme becerisi düşüktür.   

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

57 10 26 38 

Kişilik Özelliği 
Kişilik Özelliği Skoru 

(%) 
Kişilik Özelliği 

Kişilik Özelliği Skoru 
(%) 

Konuşkan 51 Somut 45 

Sessiz 12 Soyut 20 

Sosyal Girişken 63 Pratik 15 

Mesafeli 7 Yenilikçi 45 

Canayakın 59 Töresel 29 

Mahremiyetine 
Düşkün 

11 Vizyoner 42 

Katılımcı 57 Geleneksel 16 

İç Görüyle Düşünen 11 
Büyük Resme 

Odaklı 
47 

 

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

33 31 53 15 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 36 Planlı 47 

Empati Kuran 25 Esnek 22 

Özerk 13 Güvenilir 68 

Şefkatli 47 Rahat 7 

Analitik 60 İhtiyatlı 42 

Sıcak 14 Spontane 20 

Rekabetçi 24 Uyum Sağlayan 55 

Destek Olan 37 Uyum Sağlamayan 12 

 

20-24 yaş aralığındaki katılımcıların %0,7’si global seviyede yetenek olarak kabul 

edilmektedir. %3’ünün skorları, yüksek performans göstermesi istenilen beyaz yaka 

pozisyonları için uygun becerilere sahiptir. Bu yaş grubundaki yüksek Bilişsel Kapasite’si olan 

kişilere Eleştirel Düşünme eğitimi ile başlamak üzere, Doğru Karar Verme, İş Zekâsı, Problem 

Çözme ve Müşteri Odaklılık eğitimleri ile desteklenmeleri önerilir.  
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25-29 yaş grubu 

25-29 Yaş grubu katılımcılarının Raven skoru orta seviyededir. Eleştirel Düşünme becerileri 

düşük seviyede bulunmuştur.   

Bilişsel Kapasite ile pozitif korelasyon gösteren Mahremiyetine Düşkün kişilik özelliği grubun 

%0,4’ünde, Sessiz kişilik özelliği %4’ünde açık baskınlık seviyesinde bulundu. Güçlü veya çok 

güçlü baskınlığa sahip Mahremiyetine Düşkün kişilik özelliğine rastlanmadı.  

25-29 yaş grubundaki katılımcıların istatistiklerine göre hem Bilişsel Kapasite hem de Eleştirel 

Düşünme ile Şefkatli kişilik özelliği arasında negatif korelasyon vardır. Bu yaş grubundaki 

katılımcıların %57’si açık, güçlü ve çok güçlü baskınlık seviyesinde Şefkatli kişilik özelliğine 

sahiptir.  

25-29 yaş aralığı 

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Sessiz Katılımcı Spontane Uyum Sağlayan 

Mahremiyetine 
Düşkün 

Konuşkan Esnek Planlı 

  Sıcak Ozerk Somut 

  Büyük Resme Odaklı Uyum Sağlamayan İhtiyatlı 

  Somut   Şefkatli 

  Empati Kuran   Katılımcı 

  Sosyal Girişken     

  Kendinden Emin     

  Destek Olan     

  Yenilikçi     

  Şefkatli     

  Töresel     

  Canayakın     

 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

56 11 26 38 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 51 Somut 47 

Sessiz 13 Soyut 19 

Sosyal Girişken 61 Pratik 12 

Mesafeli 8 Yenilikçi 48 

Canayakın 56 Töresel 29 

Mahremiyetine 
Düşkün 

12 Vizyoner 42 

Katılımcı 56 Geleneksel 16 

İç Görüyle Düşünen 12 
Büyük Resme 

Odaklı 
45 

25-29 yaş 

grubundaki 

katılımcıların %2,3’ü 

global seviyede 

yetenek olarak 

kabul edilmektedir.  

25-29 yaş grubundaki 

katılımcıların %3,1’i yüksek 

performans gösterebilecek 

beyaz yaka pozisyonları için 

uygun becerilere / 

yetkinliklere sahiptir. 
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25-29 yaş aralığında açık baskınlık seviyesinde Katılımcı kişilik özelliğine sahip bir kişinin; 

kendi kendine bir konuyu değerlendirmektense, güvendiği diğer kişiler ile konuyu konuşacağı 

ve o kişilerin kararlarını takip edeceği beklenir. Eğer güvendiği kişiler yüksek Bilişsel Kapasite 

ve Eleştirel Düşünme becerisine ve dengeli kişilik özelliklerine sahip ise bu yaş grubundaki 

katılımcıların iş performansı artabilir. Fakat genellikle katılımcıların güvendiği kişiler kendi 

gibi olanlardır. Kendilerine benzer Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme becerisi ile benzer 

veya birbirini tamamlayan kişilik özelliklerine sahip kişilerden akıl isteyeceklerdir.  

25-29 yaş aralığındaki katılımcılarda planlı olma eğilimi gözükmesine rağmen, yapılan 

planların genelinin başarıya ulaşma oranı veya performansa etkisi orta altı seviyede olması 

muhtemeldir. Bazı varsayımları tanımadığı ve doğru kabul ettiği beklenmelidir. Doğru kabul 

ettiği varsayımı destekleyen bilgiler toplayıp, desteği arttıracak argümanlar öne süreceği de 

beklenmelidir. Bu argümanlar genellikle diğerlerinin ihtiyaçları (şirketin değil) yönünde 

olabileceği ve kendi argümanlarına yönelik sonuçlar çıkaracağı beklenmelidir.  

Grup karar verirken açık baskınlık seviyesinde Analitik kişilik özelliğini kullanmaktadır. Fakat 

eğilimi analitik karar verme olsa da katılımcıların kapasite anlamında analitik becerileri 

orta/orta altıdır. Çoğu analitik alınan kararların revize edildiği ve revize edilirken ekstra para 

harcandığı (miktar bağımsız) söylenebilir. Bilimsel bakış açısı ile karar vermek ister fakat 

inandığı bilimsel çalışmaların tersi olan diğer bilimsel çalışmalara bakmak istemeyebilir.  

25-29 yaş aralığındaki katılımcıların %3,1’i her koşul ve şartta çoğunlukla doğru karar 

verebilir, en iyi şekilde planlama ve organizasyon yapabilir, inovasyon gerçekleştirebilir, 

sürdürülebilir karlılık üzerine Stratejik Planlar kurabilir, vizyon oluşturabilir ve diğerlerini 

vizyona dahil edebilir, işletmenin tüm işleyişini (her birim ve görevler anlamında) kolayca 

öğrenebilir ve aksayan yerleri rahatlıkla tespit edip düzenleyebilir. TMCO ile işbirliği olan 

şirketler kendi çalışanları içinde bu özelliklere sahip kişileri buldular ve bu kişileri 

yeteneklerini kullanabilecekleri görevlere yönlendirdiler. 

 

 

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru 
Organize Eden 

skoru 
Adapte Olan skoru 

35 29 53 16 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 39 Planlı 48 

Empati Kuran 24 Esnek 23 

Özerk 16 Güvenilir 67 

Şefkatli 41 Rahat 7 

Analitik 62 İhtiyatlı 43 

Sıcak 14 Spontane 20 

Rekabetçi 25 Uyum Sağlayan 54 

Destek Olan 36 Uyum Sağlamayan 12 
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30-34 yaş grubu 

30-34 yaş grubu katılımcılarının Raven skoru orta seviyededir. Eleştirel Düşünme becerileri 

düşük seviyede bulunmuştur.  

30-34 yaş grubunda Bilişsel Kapasite ile Analitik karar verme arasında pozitif korelasyon 

vardır. Bu yaş grubundaki katılımcıların %46’sı açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık 

seviyesinde Analitik karar verme kişilik özelliğine sahiptir. Diğer pozitif korelasyon gösteren 

Kendinden Emin Olmayan kişilik özelliği katımcıların %1,1’inde açık baskınlık seviyesinde 

bulunmuştur.  

Bu yaş grubunun skorlarına göre, Bilişsel Kapasite ile Empati arasındaki negatif korelasyon 

vardır. Katılımcıların %20’si Empati ile karar verme kişilik özelliğine açık, güçlü veya çok 

güçlü baskınlık seviyesinde sahiptir.  

30-34 yaş aralığı 

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Analitik Töresel Kendinden Emin Olmayan Uyum Sağlayan 

Kendinden Emin Olmayan Soyut Rekabetçi Geleneksel 

Mantıklı Katılımcı Uyum Sağlamayan Güvenilir 

  Rahat   Destek Olan 

  Uyum Sağlamayan   Kendinden Emin 

  Kendinden Emin   Töresel 

  Özerk     

  Sosyal Girişken     

  Esnek     

  Spontane     

  Destek Olan     

  Empati Kuran     

  Sıcak     

 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

55 13 27 39 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 49 Somut 47 

Sessiz 16 Soyut 20 

Sosyal Girişken 60 Pratik 12 

Mesafeli 10 Yenilikçi 48 

Canayakın 57 Töresel 30 

Mahremiyetine Düşkün 13 Vizyoner 42 

Katılımcı 54 Geleneksel 18 

İç Görüyle Düşünen 14 Büyük Resme Odaklı 45 

 

30-34 yaş 

grubundaki 

katılımcıların %1,1’i 

global seviyede 

yetenek olarak 

kabul edilmektedir.  

30-34 yaş grubundaki 

katılımcıların %4,8’i yüksek 

performans gösterebilecek 

beyaz yaka pozisyonları 

için uygun 

becerilere/yetkinliklere 

sahiptir. 
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30-34 yaş aralığındaki katılımcılarda Uyum Sağlamayan, Endişeli ve Rahat kişilik özellikleri ile 

Varsayımları Tanıma arasında, Kendinden Emin Olmayan kişilik özelliği ile Argümanları 

Değerlendiren arasında ve Rekabetçi ve Analitik kişilik özelliği ile Sonuç Çıkarma arasında 

pozitif yönlü korelasyon bulundu. 

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

35 30 53 17 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 36 Planlı 48 

Empati Kuran 27 Esnek 24 

Özerk 17 Güvenilir 67 

Şefkatli 42 Rahat 8 

Analitik 63 İhtiyatlı 45 

Sıcak 14 Spontane 22 

Rekabetçi 26 Uyum Sağlayan 53 

Destek Olan 36 Uyum Sağlamayan 14 

 

Planlı, Töresel ve Uyum Sağlayan kişilik özellikleri ile Varsayımları Tanıma arasında, 

Güvenilir, Kendinden Emin ve Töresel kişilik özelliği ile Argümanları Değerlendiren arasında 

ve Sosyal Girişken, Spontane, Geleneksel, Destek Olan ve Kendinden Emin kişilik özelliği ile 

Sonuç Çıkarma arasında negatif yönlü korelasyon bulundu. 

30-34 yaş aralıındaki katılımcıların Raven, Golden ve Watson-Glaser ortalama skorlarına 

sahip bir kişi; insanların arasında karıştığı ve diğerleri ile etkileşime girdiği iş ortamlarında en 

iyi performansı gösterebilir. Cana yakın ve dost canlısı davranışı ile hemen diğerleri ile 

iletişim kuracaktır. Kendisi ile benzer Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme skorlarına sahip 

kişilerle daha iyi anlaşır. Bir durum hakkında bir düşüncesi/duygusu varsa, bu 

düşünceyi/duyguyu kendine yakın gördüğü ve güvendiği kişiler ile konuşacaktır.  

Daha başarılı yöntemler oluşturmak isterler. Çeşitliliği sever; yeni fikir ve kavramlar 

düşünmekten hoşlanırlar. Mevcut yöntemleri uygulamaktan çok, yeni ve daha iyi yöntemler 

düşünme eğiliminde olan bu kişi, daha önce çözülememiş sorunları çözmek için uğraşmayı 

tercih eder. Daha önce çözülmemiş sorunları çözmede orta seviye başarı gösterebilir. Çözülen 

sorunlar kalıcı bir çözüm genellikle içermez. Aynı sorun tekrar çıktığında, sorunu başka bir 

yolla çözmek isteyebilir.  

Karar verirken Analitik kişilik özelliğini diğer karar verme kişilik özelliklerine göre daha güçlü 

şekilde kullanma eğiliminde olacaktır. Fakat Analitiklik becerisi orta seviyededir. Birçok 

zaman diğerlerinin his ve ihtiyaçlarını gözeten kararlar verir ve bu kararları işbirliği geliştirici 

ve destekleyici davranışlar olarak görür. Kararların uzun vadeli sonuçlarını kestiremeyebilir. 

Risk almaz ve en iyi performansını net olarak belirlenmiş ve yapılandırılmış görevlerde 

gösterebileceğine inanır.  

Yaratıcılık becerisini etkileyen faktörlere göre grubun %1,5’i global standartlarda yaratıcı 

olarak bulundu.  
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Plan yapma ve/veya plana uyma eğilimleri yüksektir. Görevlerini zamanında yerine getirmek 

için ekstra çaba göstermekten çekinmez, görevi zamanında genellikle bitirir. Eğer görev 

önceden belirlenmiş süreçler ile yapılıyorsa genellikle problem çıkmaz. Süreçlerde bir hata 

veya aksama oluyorsa bunu durumu düzeltmek ister fakat bu düzeltmeler her zaman başarılı 

olmaz. Hiyerarşik yapıya önem verir. Çaba göstermeden bir şey kazanılmayacağını düşünür.  

Toplumun belirlediği kuralları bilir fakat hepsini toplumun istediği gibi uygulamayabilir. 

Daha çok bu kuralları kendine göre yorumlayıp yaşaması beklenir. Farklı konuların birbiri ile 

olan ilişkilerini yakalayabilir fakat yakaladığı bu ilişkiler yüksek performansa yönelik bir sonuç 

getirmeyebilir.  

30-34 yaş grubunun Bilişsel Kapasite skoru ortalaması görevi istenilen şekilde yerine 

getirebilecek düzeyde olmasına rağmen Eleştirel Düşünme becerisi düşük seviyededir. 

Genellikle bu durum hakkında, aile içi eğitimden başlayarak tüm eğitiminin katılımcıların 

Bilişsel Kapasite’si değerinde verilmediği söylenir. Eleştirel Düşünme eğitimleri ile 

desteklenirse katılımcıların %24’ü global seviyede yetenek olarak kabul edilen duruma 

gelebilir. Katılımcıların %63’ü global seviyede işe kabul için gereken becerilere ulaştırılabilir.   

30-34 yaş aralığındaki katılımcıların %1,1’i her koşul ve şart altında doğru karar verebilir. 

Stratejik Planlar kurabilir. Vizyon oluşturabilir ve diğerlerini vizyona dahil edebilecek liderlik 

özelliklerine sahiptir. Bir işletmenin her bir birimini ve birimdeki her görevi kolayca öğrenir. 

Düzeltilmesi gereken yerleri alışılmışın ötesinde bir hızla görür ve düzenleyebilir. 

Katılımcıların %1,1’inden inovasyon beklenmelidir. Özellikle dijital dönüşüm süreçlerinde 

aktif liderlik yapabilir, görev alabilir ve gereken tüm görevleri çalıştığı şirketin karlılığını 

pozitif etkileyecek şekilde yerine getirir. %1,1 oranındaki katılımcılarda güç ve başarı 

odaklılığına rastlandı. Kendi kurallarına göre iş yapmak istedikleri açıktır. Güç ve başarı 

odaklılığı elinden alınırsa veya beslenmezse, üretimi kesebilir veya odağını besleyecek 

alternatif arayışına girebilir.  
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35-39 yaş grubu 

35-39 Yaş grubu katılımcılarının Raven skoru orta seviyededir. Eleştirel Düşünme becerileri 

düşük seviyede bulunmuştur.  

Golden ile ölçülen Rahat kişilik özelliği ile Bilişsel Kapasite skoru arasında bu yaş grubunda 

pozitif korelasyon bulundu. Rahat kişilik özelliğine açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık 

seviyesinde sahip katılımcıların oranı %5,4 olarak bulunmuştur. Bilişsel Kapasite skoru ile 

pozitif korelasyon gösteren Vizyoner kişilik özelliği açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık 

seviyesinde katılımcıların %34’ünde bulunmuştur.  

Eleştirel Düşünme skoru ile pozitif korelasyon gösteren İç Görüyle Düşünen kişilik özelliğine 

açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde sahip katılımcı oranı %6’dır. Eleştirel 

Düşünme skoru ile negatif korelasyon gösteren Empati Kuran kişilik özelliğine açık, güçlü veya 

çok güçlü baskınlık seviyesinde sahip katılımcı oranı %19’dur. 

35-39 yaş aralığı 

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Rahat Uyum Sağlayan Uyum Sağlamayan Endiseli 

Yenilikçi Planlı Rahat Töresel 

Esnek Töresel Soyut İhtiyatlı 

Uyum Sağlamayan Pratik Esnek Destek Olan 

Kendinden Emin   Ozerk Empati Kuran 

Vizyoner   Pratik Katilimci 

Spontane   İç Görüyle Düşünen Somut 

İyimser     Güvenilir 

      Uyum Sağlayan 

      Planlı 

      Geleneksel 

 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

51 16 30 37 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 43 Somut 51 

Sessiz 20 Soyut 20 

Sosyal Girişken 54 Pratik 16 

Mesafeli 14 Yenilikçi 46 

Canayakın 54 Töresel 31 

Mahremiyetine Düşkün 16 Vizyoner 40 

Katılımcı 52 Geleneksel 22 

İç Görüyle Düşünen 16 Büyük Resme Odaklı 43 
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35-39 yaş grubunun Raven, Golden ve Watson-Glaser ortalama skorlarına sahip bir kişi 

kalabalıkların içinde samimi etkileşimler kurabilir ve devam ettirebilir. Fikirlerini ve/veya 

hislerini sözlü veya sözsüz paylaşmak ister. Geçmişte yaşanmış veya gelecekte yaşanacağını 

öngördüğü bir olayı tek başına kalarak değerlendime yapma süresi genel itibarı ile çok 

kısadır. Gün içinde kısa sürede olsa yalnız kalma ihtiyacı hisseder, bu skorlara göre yalnız 

kalma isteği 45 dakikayı genellikle geçmez. Karşısındakini bir süre dinleyebilir. Eğer konu elle 

tutulabilir gerçeklere dayalı yeni ve vizyoner bir konu ise dinler ve anlamak için sorar. Eğer 

konu elle tutulur gerçeklere dayanmıyorsa yenilikçi ve vizyoner olmasına bakmadan 

dinlemeyi kesebilir.  

Detaylarla çalışabilir. Somut verileri daha kolay algılar. Soyut kavramları algılamakta 

genellikle sorun yaşayabilir. Değişimi ister fakat gelişim ile değişimi zaman zaman biribirine 

karıştırabilir. Toplumun örf ve adetlerini tanır ve bilir. Genellikle bunları sorgulamaz veya 

sorgulama ihtiyacı hissetmez.   

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

35 32 51 19 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 38 Planlı 43 

Empati Kuran 28 Esnek 29 

Özerk 18 Güvenilir 65 

Şefkatli 42 Rahat 10 

Analitik 62 İhtiyatlı 44 

Sıcak 15 Spontane 22 

Rekabetçi 23 Uyum Sağlayan 54 

Destek Olan 41 Uyum Sağlamayan 14 

 

35-39 yaş grubunun Raven, Golden ve Watson-Glaser ortalama skorlarına sahip bir kişi karar 

verirken öncelikle Analitik karar verme eğiliminde olacaktır. Analitik karar verme kapasitesi 

orta/orta altıdır. Bilimsel olarak mantıklı geliyorsa inanma olasılığı daha yüksektir. İnandığı 

konuyu destekleyecek bilimsel kanıt gösterme eğiliminde olur. Genellikle inandığı konuya 

karşıt bilimsel çalışmaları görmezden gelir veya görmez. Eğer Analitik eğilimini 

kullanamayacağı bir durum varsa karar verme şekli Şefkatli kişilik özelliği ile olur. 

Başkalarının hisleri, düşünceleri ve ihtiyaçlarından etkilenir. 

Ortalama skorlarına göre bu yaş grubundaki katılımcılar güçlü baskınlık seviyesinde Güvenilir 

kişilik özelliğine sahiptir. Katılımcıların %85’i açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde 

Güvenilir olduklarını göstermiştir. Güvenilir kişilik özelliği ile hayata yaklaşan kişilerin 

Eleştirel Düşünme becerisini kullanması azalmaktadır. Bu ortalama skorlara sahip bir kişi risk 

almaktan kaçınır. Güvenli ve istikrarlı bir ortam arayışındadır. Oyunun kurallarını bilmekten 

ve bu kurallara uymaktan hoşlanır. Sabit gelir ve istikrarlı bir ortam sunan işleri tercih eder. 

En iyi performansını, açıkça ifade edilmiş hedefler gösterildiğinde ve bu hedeflere nasıl 

ulaşacakları söylendiğinde ortaya koyar.      

35-39 yaş aralığındaki katılımcıların %3’ü global seviyede yetenek olarak kabul edilmektedir. 

Her koşul ve şart altında doğru karar verebilir. Stratejik Planlar kurabilir. Vizyon oluşturabilir 

ve diğerlerini vizyona dahil edebilecek liderlik özelliklerine sahiptir. Bir işletmenin her bir 

birimini ve birimdeki her görevi kolayca öğrenir. Düzeltilmesi gereken yerleri alışılmışın 

ötesinde bir hızla görür ve düzenleyebilir. Katılımcıların %1,1’inden inovasyon beklenmelidir.  
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40-44 yaş grubu 

40-44 yaş grubu katılımcılarının Raven skoru orta altı seviyededir. Eleştirel Düşünme 

becerileri düşük seviyede bulunmuştur.  

Golden ile ölçülen Rahat kişilik özelliği 40-44 yaş aralığındaki katılımcıların %3’ünde açık 

baskınlık seviyesinde bulundu. Güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde Rahat kişilik 

özelliğine sahip katılımcıya rastlanmadı. Katılımcıların %62’sinde Bilişsel Kapasite ile negatif 

korelasyon bulunan Konuşkan kişilik özelliği açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık 

seviyesindedir.  

Eleştirel Düşünme ile pozitif korelasyon gösteren Yenilikçi kişilik özelliği katılımcıların 

%70’inde açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesindedir.  

40-44 yaş aralığı  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Rahat Konuşkan Yenilikçi Pratik 

Rekabetçi Sıcak Rahat İhtiyatlı 

Soyut Planlı Soyut Güvenilir 

Mantıklı Töresel Uyum Sağlamayan Planlı 

Mahremiyetine 
Düşkün 

Güvenilir Vizyoner Töresel 

Esnek Geleneksel Esnek Geleneksel 

Yenilikçi Cana Yakın Spontane Somut 

Mesafeli   Büyük Resme Odaklı Uyum Sağlayan 

Endişeli   Empati Kuran Özerk 

Büyük Resme Odaklı     Mantıklı 

Vizyoner     Sessiz 

Analitik       

Sessiz       

 

40-44 yaş aralığındaki katılımcılar açık baskınlık seviyesinde Dışadönük’tür. Enerjileri 

kalabalık grupların içinde artar. Dış odaklılar, konuşkanlar, gözüpekler, cana yakınlar, 

katılımcılar, eylem ve gürültü odaklılar. Birçok konu hakkında genel bilgi sahibidirler. Sosyal 

olmayı ve toplu halde yaşamayı severler. Sözlü ve sözsüz olarak iletişim ihtiyaçları güçlü 

olduğundan, nasıl hissettiklerini başkalarının bilmesini önlemekte zorlandıklarını sıklıkla ifade 

ederler.  

Çoğunlukla, tanıştırılmak yerine kendilerini tanıtırlar. Konuşmayı başlatır ve yönetirler. 

Kendilerini genellikle cana yakın, dost canlısı ve girişken olarak tanımlarlar. Harekete geçirici 

şeyler yapmalarına imkân tanıyan bir şehirde yaşamasalar dahi, böyle bir yere erişimlerinin 

olmasından hoşlanırlar. 

Grubun ortalamalarına göre Yenilikçi kişilik özelliği bir durumu/konuyu algılaması için ilk 

sıraya koyduğu yöntem olarak gözükmektedir. Bu ortalama skorlara sahip bir kişi için, daha 

başarılı yöntemler oluşturmak isteyecekleri söylenebilir. Orta altı Bilişsel Kapasite’ye ve 

düşük Eleştirel Düşünme skorları sebebiyle yeni yöntemler her zaman istenilen başarılı 

sonuçları vermeyebilir. 
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Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

55 13 27 40 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 49 Somut 48 

Sessiz 15 Soyut 23 

Sosyal Girişken 58 Pratik 13 

Mesafeli 10 Yenilikçi 47 

Canayakın 58 Töresel 29 

Mahremiyetine 
Düşkün 

13 Vizyoner 43 

Katılımcı 54 Geleneksel 18 

İç Görüyle Düşünen 15 Büyük Resme Odaklı 46 

 

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

35 32 48 22 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 35 Planlı 40 

Empati Kuran 31 Esnek 33 

Özerk 17 Güvenilir 63 

Şefkatli 39 Rahat 10 

Analitik 58 İhtiyatlı 42 

Sıcak 20 Spontane 28 

Rekabetçi 29 Uyum Sağlayan 46 

Destek Olan 36 Uyum Sağlamayan 19 

 

40-44 yaş aralığındaki katılımcıların skorlarına göre; karar verirken birçok kişilik özelliğinden 

besleniyorlar fakat iş son karar anına geldiğinde ise Analitik karar verme şeklini tercih 

ediyorlar. Katılımcıların ortalama skorlarına göre; Analitiklik kapasitesi orta altı/düşük 

seviyededir. Bazı kişisel görüşleri sorgusuz sualsiz doğru kabul ettikleri durumlar olabilir. 

Duygusal olarak baskı altında olduğu zamanlarda -Analitik karar gibi gözüksede- alınan karar 

bazen bazı durumlarda taviz vermeye yol açsa dahi, karşı çıkmak veya rekabet etmek yerine 

uyum göstermeyi tercih edebilirler. 

Katılımcıların skorları Organize bir hayat tercihini göstermektedir. Grup güçlü baskınlık 

seviyesinde Güvenilir kişilik özelliğini tercih etmiştir. Güvenilir kişiler erken başlar ve iş 

teslim tarihine uyar. Hızlı, dakik ve sorumlu olmaya değer verirler. İşleri doğru sırasıyla 

yerine getirmekte başarılı olan bu kişiler, yaptıkları işe odaklanır ve tamamıyla kendilerini 

verirler.  

Hayata karşı yaklaşımında Güvenilir kişilik özelliğinin yardımcısı Uyum Sağlayan kişilik 

özelliğidir. Uyum Sağlayan kişiler güvenli ve istikrarlı bir ortam arayışındadır. Oyunun 
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kurallarını bilmekten ve bu kurallara uymaktan hoşlanırlar. Sabit gelir ve istikrarlı bir ortam 

sunan işleri tercih ederler.  

40-44 yaş aralığındaki katılımcıların %3’ü global seviyede yetenek olarak kabul edilmektedir. 

Bu skorlara sahip bir kişi her koşul ve şart altında doğru karar verebilir. Stratejik Planlar 

kurabilir. Vizyon oluşturabilir ve diğerlerini vizyona dahil edebilecek liderlik özelliklerine 

sahiptir. Bir işletmenin her bir birimini ve birimdeki her görevi kolayca öğrenir. Düzeltilmesi 

gereken yerleri alışılmışın ötesinde bir hızla görür ve düzenleyebilir. Katılımcıların %1’inden 

inovasyon beklenmelidir. Özellikle dijital dönüşüm süreçlerinde aktif liderlik yapabilir, görev 

alabilir ve gereken tüm görevleri çalıştığı şirketin karlılığını pozitif etkileyecek şekilde yerine 

getirir. 

Katılımcıların %8’i global seviyede işe kabul için gereken beyaz yaka poziyonlarına uygun 

becerilere/yetkinliklere sahiptir. Bu oranı %26 seviyesine getirmek mümkündür. Grubun en 

önemli eksikliği Eleştirel Düşünme becerisi olarak bulundu. TMCO ile iş birliği yürüten 

şirketler çalışanlarını Eleştirel Düşünme eğitimleri ile geliştirmektedir. 
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45-49 yaş grubu 

45-49 yaş grubu katılımcılarının Raven skoru orta altı seviyededir. Eleştirel Düşünme 

becerileri düşük seviyede bulunmuştur. 

Gerek Bilişsel Kapasite gerekse Eleştirel Düşünme skorları ile pozitif korelasyonu bulunan 

Uyum Sağlamayan kişilik özelliğinin açık, güçlü ve çok güçlü baskınlık seviyesi katılımcıların 

%5’inde bulundu.  

Eleştirel Düşünme ile negatif korelasyonu bulunan Şefkatli kişilik özelliği katılımcıların 

%81’inde açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesindedir. Bilişsel Kapasite skoru ile pozitif 

korelasyonu bulunan İç Görüyle Düşünen kişilik özelliği ise katılımcıların %3’ünde zayıf 

baskınlık seviyesinde bulundu. 45-49 yaş grubunda açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık 

seviyesinde İç Görüyle Düşünen katılımcıya rastlanmadı.  

45-49 yaş aralığı 

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Uyum Sağlamayan Endişeli Özerk Mesafeli 

İç Görüyle Düşünen Soyut Uyum Sağlamayan Şefkatli 

İyimser Uyum Sağlayan Geleneksel Uyum Sağlayan 

Büyük Resme Odaklı   Rekabetçi Destek Olan 

      Mahremiyetine Düşkün 

 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

54 18 32 42 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 44 Somut 60 

Sessiz 23 Soyut 22 

Sosyal Girişken 58 Pratik 12 

Mesafeli 16 Yenilikçi 54 

Canayakın 54 Töresel 34 

Mahremiyetine Düşkün 19 Vizyoner 44 

Katılımcı 59 Geleneksel 21 

İç Görüyle Düşünen 15 Büyük Resme Odaklı 49 

 

45-49 yaş aralığındaki katılımcılar açık baskınlık seviyesinde Dışadönük’tür. Enerjileri 

kalabalık grupların içinde artar. Dış odaklılar, konuşkanlar, gözüpekler, cana yakınlar, 

katılımcılar, eylem ve gürültü odaklılar. Birçok konu hakkında genel bilgi sahibidirler. Sosyal 

olmayı ve toplu halde yaşamayı severler. Sözlü ve sözsüz olarak iletişim ihtiyaçları güçlü 

olduğundan, nasıl hissettiklerini başkalarının bilmesini önlemekte zorlandıklarını sıklıkla ifade 

ederler. Çoğunlukla, tanıştırılmak yerine kendilerini tanıtırlar. Konuşmayı başlatır ve 

yönetirler. Kendilerini genellikle cana yakın, dost canlısı ve girişken olarak tanımlarlar. 
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Harekete geçirici şeyler yapmalarına imkân tanıyan bir şehirde yaşamasalar dahi, böyle bir 

yere erişimlerinin olmasından hoşlanırlar. 

Yenilikçi fikirleri kolay algılarlar ve kabul ederler. Fikir yenilikçi de olsa elle tutulur 

gerçeklere dayandırılması fikrin daha kolay algılanmasını arttırır. Elle tutulur gerçekler olarak 

gördükleri zaman zaman bir varsayım olabilir. Detaylarla çalışabilir, detayları görebilir. 

Toplum bazı kurallarını kendine göre yorumlamış olabilir.  

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

35 39 63 16 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 44 Planlı 59 

Empati Kuran 31 Esnek 22 

Özerk 9 Güvenilir 76 

Şefkatli 56 Rahat 6 

Analitik 63 İhtiyatlı 54 

Sıcak 18 Spontane 24 

Rekabetçi 23 Uyum Sağlayan 62 

Destek Olan 49 Uyum Sağlamayan 13 

 

45-49 yaş aralığındaki katılımcılar Düşünen kişilik ölçeğine göre belirsiz baskınlık seviyesinde 

Hisseden olarak bulundu. En yüksek ortalama skor Analitik kişilik özelliğinde olsa da Şefkatli 

karar verme kişilik özelliğini daha baskın şekilde kullandığı bulundu. Bu ortalama skorlara 

sahip şefkatli kişiler başkalarının hisleri, düşünceleri ve ihtiyaçlarından etkilenirler. 

Başkalarının iyiliğiyle samimi olarak ilgilenir ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek 

isterler. Başkalarının ne düşündüğünü ve hissettiğini bilme konusunda başarılı olduğunu 

düşünen bu kişiler için insanların uyum içinde çalışmasını sağlamak önemlidir. Yönetici 

olarak, ilişkilere, görevden daha fazla önem verme eğilimindedirler. Yeni bir proje 

başlatırken, öncelikle projenin insanlar üzerindeki etkisini tespit etme eğilimi gösterirler.  

Güvenilir kişilik özelliği ortalama skoru güçlü baskınlık seviyesinde bir kişi risk almaz. Azimli 

ve kararlıdır. Sabit, kontrollü, planlı olabilir; eylem ve görevlerinde planlamaya ihtiyaç 

duyar. Kesin ve sabit planları tercih eder, programlarına bağlı kalmaktan hoşlanır ve 

eylemlerinin sonuçlarına yoğunlaşır. Plana uymayı sever ve organize olmaktan keyif alırlar. 

Hızlı, dakik ve sorumlu olmaya değer verirler. Dinlenme aktiviteleri için dahi plan yapma ve 

hedef odaklı olma eğilimindedirler. Yerleşik bir yaşam tarzını tercih ederler ve getirisi yüksek 

olsa bile, riskli projeler üstlenme olasılıkları düşüktür. Genellikle risk almama ve dürtüleriyle 

hareket etmeme eğilimi gösterirler. Sabit gelir ve istikrarlı bir ortam sunan işleri tercih 

ederler.  

45-49 yaş aralığındaki katılımcıların %3’ü global seviyede yetenek olarak kabul görmektedir. 

Bu skorlara sahip bir kişi her koşul ve şart altında doğru karar verebilir. Stratejik Planlar 

kurabilir. Vizyon oluşturabilir ve diğerlerini vizyona dahil edebilecek liderlik özelliklerine 

sahiptir. Bir işletmenin her bir birimini ve birimdeki her görevi kolayca öğrenir. Düzeltilmesi 

gereken yerleri alışılmışın ötesinde bir hızla görür ve düzenleyebilir. Katılımcıların %1’inden 

inovasyon beklenmelidir. Özellikle dijital dönüşüm süreçlerinde aktif liderlik yapabilir, görev 

alabilir ve gereken tüm görevleri çalıştığı şirketin karlılığını pozitif etkileyecek şekilde yerine 

getirir. 
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Eğitim düzeyine göre bulgular… 

Farklı eğitim altyapılarına sahip katılımcıların mezuniyet derecesi arttıkça Raven ve Watson-

Glaser skorlarında da artış gözükmektedir. Golden Kişilik tipinde mezuniyet derecelerine göre 

farklılık yoktur. Golden’ın ölçtüğü kişilik özelliklerinde ise farklılıklar gözükmektedir.  

Mezuniyet Derecesi Lise Üniversite Master/MBA PhD 

Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™ Normu (%) 38,05 65,30 74,46 81,00 

Watson-Glaser Norm skoru (%) 13,64 39,20 50,16 84,33 

Varsayımları Tanıma 6,03 7,42 8,12 10,00 

Argümanları Değerlendirme 4,92 7,02 7,71 10,00 

Sonuç Çıkarma 8,39 10,97 11,88 15,33 

Golden Kişilik Tipi Profili™ Kişilik Tipi ENTZ ENTZ ENTZ ENTZ 

 

Üniversite 

Üniversite mezuniyet derecesine sahip katılımcıların ortalama Raven skoru orta seviyededir. 

Eleştirel Düşünme skoru ise düşüktür.  

Mantıklı ve Vizyoner kişilik özellikleri ile Raven ile ölçülen Bilişsel Kapasite skoru arasında 

pozitif korelasyon bulundu. Hem Mantıklı hem de Vizyoner kişilik özelliklerine açık, güçlü 

veya çok güçlü baskınık derecesinde sahip katılımcı oranı %16’dır. 

Katılımcı, Töresel, Empati Kuran ve Sıcak kişilik özellikleri ile Raven ile ölçülen Bilişsel 

Kapasite skoru arasında negatif korelasyon vardır. Üniversite mezunlarının %78’i Katılımcı 

kişilik özelliğine açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde sahiptir. Hem Katılımcı hem 

Empati Kuran kişilik özelliklerine açık, güçlü ve çok güçlü baskınlık seviyesinde sahip 

üniversite mezunu oranı %14’tür.  

Uyum Sağlamayan, Esnek ve Soyut kişilik özellikleri ile Watson-Glaser ile ölçülen Eleştirel 

Düşünme skoru arasında pozitif korelasyon vardır. Açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık 

seviyesinde Soyut algıya sahip üniversite mezunu oranı %4’tür.  

Üniversite Mezunları  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif 
Korelasyon 

Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Mantıklı Katılımcı Uyum Sağlamayan Katılımcı 

Vizyoner Töresel Esnek Destek Olan 

  Empati Kuran Soyut Geleneksel 

  Sıcak   İhtiyatlı 

      Töresel 

      Somut 

      Güvenilir 

      Planlı 

      Uyum Sağlayan 
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Üniversite mezunları açık baskınlık seviyesinde Dışadönük’tür. Bu skorlara sahip kişiler 

canlıdır ve kendilerini ifade ederler. Sosyal olmayı ve toplu halde yaşamayı severler. Sözlü ve 

sözsüz olarak iletişim ihtiyaçları güçlü olduğundan, nasıl hissettiklerini başkalarının bilmesini 

önlemekte zorlandıklarını sıklıkla ifade ederler. Çoğunlukla, tanıştırılmak yerine kendilerini 

tanıtırlar. Konuşmayı başlatır ve yönetirler. Kendilerini genellikle cana yakın, dost canlısı ve 

girişken olarak tanımlarlar. Yalnız çalışmaktan hoşlanmazlar; bir grup veya ekip içinde daha 

üretkendirler. Başkalarıyla etkileşim fırsatı sunan işlerde çalışmayı tercih ederler. Okuyarak 

değil tartışarak öğrenmeyi tercih ederler. 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

55 12 27 38 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 49 Somut 48 

Sessiz 14 Soyut 20 

Sosyal Girişken 59 Pratik 14 

Mesafeli 9 Yenilikçi 46 

Canayakın 56 Töresel 30 

Mahremiyetine 
Düşkün 

13 Vizyoner 41 

Katılımcı 56 Geleneksel 17 

İç Görüyle Düşünen 13 
Büyük Resme 

Odaklı 
44 

 

Üniversite mezunlarının bilgiyi toplama şekli zayıf baskınlık seviyesinde Sezgisel’dir. Bu 

skorlara sahip kişiler daha başarılı yöntemler oluşturmak isterler. Çeşitliliği severler; yeni 

fikir ve kavramlar düşünmekten hoşlanırlar. Mevcut yöntemleri uygulamaktan çok yeni ve 

daha iyi yöntemler düşünme eğiliminde olan bu kişiler, daha önce çözülememiş sorunları 

çözmek için uğraşmayı tercih ederler. Değişime ve büyük resme yoğunlaşırlar. Detaylı işlerde 

çalışabilirler.  

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

35 30 53 16 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 37 Planlı 47 

Empati Kuran 26 Esnek 24 

Özerk 16 Güvenilir 66 

Şefkatli 43 Rahat 8 

Analitik 62 İhtiyatlı 44 

Sıcak 14 Spontane 21 

Rekabetçi 25 Uyum Sağlayan 53 

Destek Olan 38 Uyum Sağlamayan 13 

Üniversite mezunlarının skorlarına sahip kişiler; karar verirken birçok kişilik özelliğinden 

besleniyorlar fakat iş son karar anına geldiğinde ise Analitik karar verme şeklini tercih 
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ediyorlar. Katılımcıların ortalama skorlarına göre; Analitiklik kapasitesi orta/düşük 

seviyededir. Bazı kişisel görüşleri sorgusuz sualsiz doğru kabul ettikleri durumlar olabilir. 

Duygusal olarak baskı altında olduğu zamanlarda, alınan karar bazen bazı durumlarda taviz 

vermeye yol açsa dahi, karşı çıkmak veya rekabet etmek yerine uyum göstermeyi tercih 

edebilirler. Bilimsel olarak mantıklı geliyorsa inanma olasılıkları daha yüksektir fakat bilimsel 

çalışmaları okuma veya okuduğunu anlama konusunda problem yaşayabilirler.  

Üniversite mezunlarının %66’sı Güvenilir kişilik özelliğini güçlü ve çok güçlü baskınlık 

seviyesinde tercih etmektedir. Güvenilir kişilik özelliğini bu baskınlık seviyesinde tercih eden 

katılımcılar gerçek ile görüşü ayırt etmede, bilgiyi değerlendirirken tarafsız kalmada ve aşırı 

genelleme yapmadan sonuç Çıkarma’da zorlanabilir. Uyum Sağlayan kişilik özelliğindeki 

baskınlık göstergesi üniversite mezunlarının en iyi performanslarını, açıkça ifade edilmiş 

hedefler gösterildiğinde ve bu hedeflere nasıl ulaşacakları söylendiğinde ortaya 

koyabildiklerini göstermektedir.  

Üniversite mezunlarının %45’i global şirketlerin işe alım için istediği Bilişsel Kapasite skoruna 

sahiptir fakat üniversite mezunlarının sadece %5’i global şirketlerin istediği Eleştirel Düşünme 

becerisine sahiptir.  

Üniversite mezuniyetine sahip katılımcıların %2’si global standartlarda yetenek olarak kabul 

edilmektedir. Bu skorlara sahip bir kişi her koşul ve şart altında doğru karar verebilir. 

Stratejik Planlar kurabilir. Vizyon oluşturabilir ve diğerlerini vizyona dahil edebilecek liderlik 

özelliklerine sahiptir. Bir işletmenin her bir birimini ve birimdeki her görevi kolayca öğrenir. 

Düzeltilmesi gereken yerleri alışılmışın ötesinde bir hızla görür ve düzenleyebilir. 

Katılımcıların %0,18’inden inovasyon beklenmelidir. Özellikle dijital dönüşüm süreçlerinde 

aktif liderlik yapabilir, görev alabilir ve gereken tüm görevleri çalıştığı şirketin karlılığını 

pozitif etkileyecek şekilde yerine getirir. 

TMCO ile iş birliği olan şirketler uygun Bilişsel Kapasite’ye sahip çalışanlarını Eleştirel 

Düşünme eğitimleri ile desteklemektedir. Üniversite mezunlarının %45’i için; aile içi 

eğitimden başlayarak tüm eğitim basamaklarında kendi Bilişsel Kapasite’leri değerinde eğitim 

alamadıkları rahatlıkla söylenebilir. Bu kişilerin üst seviye Bilişsel Kapasite’leri vardır fakat 

bu kapasiteyi performansa ve karlılığa dönüştürecek akıl yürütme becerileri düşüktür. 

Eleştirel Düşünme becerilerinin geliştirilmesi çalıştığı şirketlerin karlılığına pozitif etki 

edecektir.  

Üniversite mezunlarının %39’u bir işi yürütmek veya bir görevi tamamlamak için gerekli 

Bilişsel Kapasite’ye sahip değildir. %39 katılımcı ortada herhangi bir problem olmasa dahi bir 

durumu problem olarak gösterebilir. Bu kişiler yüksek Dışadönük kişiliklerinden dolayı her 

yerde ve her zaman (bazen yüksek sesle) onlara göre problem olan bu durumu anlatabilir. İki 

veya daha fazla durum arasında bazı bariz ilişkileri fark edemeyebilir. Analitik kapasiteleri 

zayıftır. Analitik karar verme özelliği ile karar verenler, genellikle yanlış karar verebilir. 

Beklentileri ile yapabilecekleri arasında doğru orantı olmayabilir. Okuduğunu anlamada 

zorluk çekebilir. Okumak yerine tartışarak -Bilişsel Kapasite’si oranında- öğrenebilir. Bu 

gruptaki kişilerin verebileceği en iyi perfomans, yapacakları işin yapılma şeklinin net 

olmasıdır. Karar yetkisi verilmesi genellikle maddi kayıplar getirebilir.  
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Master/MBA 

Master/MBA mezuniyet derecesine sahip katılımcıların ortalama Raven skoru orta üstü 

seviyededir. Eleştirel Düşünme skoru ise ortadır. 

Hem Bilişsel Kapasite hem de Eleştirel Düşünme skorları ile pozitif korelasyonu bulunan Rahat 

kişilik özelliğine açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde sahip Master/MBA mezunu 

oranı %4’tür. %53’ü Vizyoner kişilik özelliğini açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık derecesinde 

tercih etmektedir.  

Töresel, Somut, Güvenilir, Planlı ve Uyum Sağlayan kişilik özellikleri hem Bilişsel Kapasite 

hem de Eleştirel Düşünme skorları ile negatif korelasyon vermektedir. Master/MBA mezuniyet 

derecesine sahip katılımcıların %38’i Güvenilir, Planlı ve Uyum Sağlayan kişilik özellikleri 

açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesindedir. 

Master/MBA Mezunları  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Vizyoner Pratik Rahat İhtiyatlı 

Uyum Sağlamayan Somut Uyum Sağlamayan Somut 

Rahat İhtiyatlı Rekabetçi Destek Olan 

Esnek Güvenilir Soyut Geleneksel 

Yenilikçi Uyum Sağlayan Esnek Planlı 

Rekabetçi Planlı Vizyoner Töresel 

Spontane Töresel İyimser Güvenilir 

Soyut   Büyük Resme Odaklı Uyum Sağlayan 

       

 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

55 10 24 41 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 49 Somut 43 

Sessiz 12 Soyut 21 

Sosyal Girişken 62 Pratik 13 

Mesafeli 7 Yenilikçi 51 

Canayakın 59 Töresel 25 

Mahremiyetine Düşkün 10 Vizyoner 44 

Katılımcı 51 Geleneksel 15 

İç Görüyle Düşünen 14 Büyük Resme Odaklı 49 

 

Katılımıclar açık baskınlık seviyesinde Dışadönük ölçeğinde bulunmuştur. Sosyal Girişken 

kişilik özelliği güçlü baskınlık seviyesindedir. Katılımcıların enerjilerini en iyi kalabalık 

ortamlarda odaklayabildikleri bulunmuştur. Sosyal girişken kişilik özelliğinin Eleştirel 
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Düşünme ve Bilişsel Kapasite ile herhangi bir ilişkisine rastlanmamıştır. Bununla beraber 

grubun okuyarak öğrenmekten ziyade tartışarak öğrenme durumundan dolayı, orta üstü 

Bilişsel Kapasite’si ve orta Eleştirel Düşünme becerisi dikkate alındığında kalabalık içinde 

olmaları gelişmeleri için önemli gözükmektedir.  

Yenilikçi algı yapıları sayesinde mevcut yöntemleri uygulamaktan çok yeni ve daha iyi 

yöntemler düşünme eğiliminde olurlar. Sürekli yeni trendleri araştırırlar ve rutin, ayrıntılı 

işlerden bir süre sonra sıkılırlar. Detayları genellikle gözden kaçırmazlar.  

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

34 29 49 18 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 34 Planlı 44 

Empati Kuran 26 Esnek 26 

Özerk 17 Güvenilir 65 

Şefkatli 40 Rahat 9 

Analitik 60 İhtiyatlı 40 

Sıcak 15 Spontane 22 

Rekabetçi 25 Uyum Sağlayan 47 

Destek Olan 35 Uyum Sağlamayan 17 

 

Master/MBA katılımcıları karar verirken açık baskınlık seviyesinde Analitik kişilik özelliğini 

tercih etmektedir. Katılımcıların %58’inin Bilişsel Kapasite’si Analitik kişilik özelliğine 

kapasite anlamında sahiptir. %6’sı ise kapasite anlamında Analitik becerilere düşük seviyede 

sahiptir.  

Empati Kuran kişilik özelliği ile ne Bilişsel Kapasite ne de Eleştirel Düşünme pozitif veya 

negatif korelasyona rastlanmamıştır. Grubun performans veya karlılık katkısına Empati Kuran 

kişilik özelliğinin bir etkisi yoktur. Empati Kuran kişilik özelliğini tercih eden Master/MBA 

mezunu katılımcıların Varsayımları Tanıma’da zorlandıkları gözükmektedir. Empati ile karar 

veren kişilerin gerçek ile görüşü birbirinden ayıramadığı bulunmuştur.  

Master/MBA mezunu katılımcıların %5’i global standartlarda yetenek olarak kabul 

edilmektedir. Bu skorlara sahip bir kişi her koşul ve şart altında doğru karar verebilir. 

Stratejik Planlar kurabilir. Vizyon oluşturabilir ve diğerlerini vizyona dahil edebilecek liderlik 

özelliklerine sahiptir. Bir işletmenin her bir birimini ve birimdeki her görevi kolayca öğrenir. 

Düzeltilmesi gereken yerleri alışılmışın ötesinde bir hızla görür ve düzenleyebilir. 

Katılımcıların %1’inden inovasyon beklenmelidir. Özellikle dijital dönüşüm süreçlerinde aktif 

liderlik yapabilir, görev alabilir ve gereken tüm görevleri çalıştığı şirketin karlılığını pozitif 

etkileyecek şekilde yerine getirir. 
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Lise 

Lise mezuniyet derecesine sahip katılımcıların ortalama Raven skoru düşük seviyededir. 

Eleştirel Düşünme çok düşük seviyededir.  

Lise mezunlarının %44’ü açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde hem konuşkan hem 

Cana Yakın kişilik özelliklerine sahiptir. Hem Bilişsel Kapasite hem Eleştirel Düşünme ile 

pozitif korelasyonu bulunan Kendinden Emin Olmayan kişilik özelliği lise mezunlarının 

%0,95’inde açık baskınlık seviyesinde vardır. Güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde 

Kendinden Emin Olmayan kişilik özelliğine rastlanmamıştır.  

Lise Mezunlarının Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme skorları ile pozitif/negatif 
korelasyonu bulunan Golden kişilik özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Özerk Konuşkan Vizyoner Sosyal Girişken 

Spontane Soyut Rahat Konuşkan 

Güvenilir Canayakın Rekabetçi İyimser 

Sosyal Girişken   Sessiz Planlı 

Mesafeli   Geleneksel Kendinden Emin 

Töresel   İç Görüyle Düşünen Canayakın 

Destek Olan   Esnek Şefkatli 

Mahremiyetine Düşkün   Empati Kuran Katılımcı 

Kendinden Emin Olmayan   Mahremiyetine Düşkün Töresel 

Mantıklı   Özerk   

Geleneksel   Analitik   

Pratik   Endişeli   

Rahat   Kendinden Emin Olmayan   

İç Görüyle Düşünen   Mesafeli   

Somut       

Sıcak       

Sessiz       

 

Lise mezunlarının ortalama kişilik özellikleri skorlarına göre en baskın olanı Katılımcı kişilik 

özelliğidir. Katılımcı kişiler aktif ve haraket halindedir; enerjik ve çevrelerindeki dünyayla 

ilgilidir. Harekete geçirici şeyler yapmalarına imkân tanıyan bir şehirde yaşamasalar dahi, 

böyle bir yere erişimlerinin olmasından hoşlanırlar. Hafta sonlarını evde geçirmek yerine 

başkalarıyla dışarı çıkarlar. "Yaşam heyecan verici değilse, yaşamaya değer değildir" sözünü 

benimseme eğilimi gösterirler. Tartışarak öğrenmeyi tercih ederler, Bilişsel Kapasite’leri 

oranında öğrenebilirler. Şirketlere bu skorlara sahip lise mezunları ile işi yürütebilecek 

yöneticilerin en az orta Bilişsel Kapasite ve en az orta altı Eleştirel Düşünme skorlarına sahip 

olması önerilmektedir. Lise mezunları arasında global standartlarda yeteneğe 

rastlanmamıştır. %27 oranındaki katılımcı işin yürütülmesi ile igili konularda geliştirilebilir. 

Eğer uygun şekilde desteklenirse %7,5’i global standartlarda yetenek sayılabilecek 

beceri/yetkinliklere sahip olabilir. %7,5 oranındaki katılımcıların Sessiz kişilik özelliği 

Konuşkanlığa göre açık baskın seviyesine sahiptir.    
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Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

54 20 33 38 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 48 Somut 57 

Sessiz 24 Soyut 20 

Sosyal Girişken 57 Pratik 14 

Mesafeli 18 Yenilikçi 50 

Canayakın 54 Töresel 35 

Mahremiyetine Düşkün 21 Vizyoner 42 

Katılımcı 57 Geleneksel 26 

İç Görüyle Düşünen 16 Büyük Resme Odaklı 40 

 

Lise mezunu katılımcıların kişilik özelliklerinin ortalama skorlarına göre Dışadönüklük kişilik 

ölçeği İçedönüklüğe göre açık baskınlık seviyesindedir. Grubun ortalama Bilişsel Kapasite ve 

Eleştirel Düşünme skorları baz alındığında, gizli bilgi sınıfındaki bir bilginin ya paylaşılmaması 

veya paylaşılması gerekiyorsa net/açık bir şekilde bilginin gizli bilgi sınıfında olduğu 

anlatılması önerilir.  

Yenilikçi fikirleri takip eder fakat fikrin performans veya karlılık ile ilişkisini ya 

değerlendirmez ya da yanlış değerlendirme olasığı vardır. Bir takım kişisel görüşleri veya 

tabuları doğru kabul edebilir. Örneğin kara kedinin uğursuzluk olduğuna inanan ve bu 

ortalama skorlara sahip bir lise mezunu kişi ‘7 defa kara kedi gördüm ve hep uğursuzluk 

yaşadım’ gibi somut veri içeren bir mantık kurabilir. Fakat uğurzsuzluk yaşadığını düşündüğü 

zamanların başka bir şeylerle ilgili olabileceğine ya bakmaz ya da ilgilenmez.  

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

37 36 61 17 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 46 Planlı 52 

Empati Kuran 31 Esnek 27 

Özerk 13 Güvenilir 75 

Şefkatli 51 Rahat 7 

Analitik 61 İhtiyatlı 52 

Sıcak 19 Spontane 24 

Rekabetçi 27 Uyum Sağlayan 66 

Destek Olan 43 Uyum Sağlamayan 8 

 

Lise mezunlarının ortalama skorları, karar verirken en çok analitik becerilerine güvendiklerini 

göstermektedir. Fakat Analitik kapasiteleri düşük seviyededir. Analitik olarak verdiği kararlar 

yanlış çıkabilir. Genellikle iş yerlerinde (miktar ve tür bağımsız) para kaybı ile sonuçlanabilir.  
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Lise mezunlarına iş yaşamlarında beklenen/beklenen üstü performans göstermeleri için 

gerekli olan Özerk karar verme kişilik özelliği katılımcıların %7’sinde açık baskınlık 

seviyesinde vardır. Güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde Özerklik bulunmamıştır.  

Lise mezunlarının hayata yaklaşımı, güçlü baskınlık seviyesinde Güvenilir kişilik özelliği ile 

belirlenmektedir. İş teslim tarihi yaklaştıkça en iyi performanslarını ortaya koyan Rahat 

tipleri sorumsuz görebilir. Rahat kişilik özelliğine sahip kişilere karşı sabrı azdır. Lise 

mezuniyetine sahip katılımcıların ortalama Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme skorları baz 

alındığında Rahat kişilerin ürettiği sonuçlarla ilgilenmez, işi yanlış veya hatalı yapacaklarına 

inanırlar.  

Global standartlarda mavi yaka pozisyonları için uygun beceri/yetkinlilere sahip katılımcı 

oranı %42’dir. Lise mezunlarının %20’si beyaz yaka pozisyonlarında beklenen/beklenen üstü 

performans gösterebilecek Bilişsel Kapasite’ye sahiptir. Lise mezunları arasında global 

seviyede işe kabul için gerekli Eleştirel Düşünme becerisine sahip katılımcı oranı %1,6’dır. 

Eğitim Düzeyi Genel Yorumu: 

Eğitim düzeyi arttıkça 4. Endüstriyel döneme uygun çalışanların sayısı da artmaktadır. Bu 

sayı, topluluk içindeki oranı ile bakıldığında gelişmiş ülkeler sınıfının altındadır. Farklı eğitim 

düzeyleri için farklı Bilişsel Kapasite gerekliliği gözlemlendi. Farklı eğitim düzeyindeki 

katılımcıların kişilik tiplerindeki benzerlik sebebiyle davranışlarında benzerlik veya yakınlık 

görülebilir fakat Eleştirel Düşünme becerisi, Bilişsel Kapasite’si ve kişilik özellikleri arasında 

anlamlı farklar vardır.  

Analitik Düşünme, Stratejik Düşünme, Doğru Karar Verme, İnovasyon, Planlama ve 

Organizasyon ve Yeni Deneyimlere Açıklık yetkinliklerinin ham maddesi olan Eleştirel 

Düşünme becerisini aldıkları eğitim ile geliştirdiklerinden ziyade, olan ile eğitimi aldıkları 

söylenebilir. Bilişsel Kapasite olarak ileri seviyede olan katılımcı sayısı gelişmiş ülkelerden 

çok farklı değildir fakat Bilişsel Kapasite’yi doğru kullanabileceği düşünme süreçlerine düşük 

seviyede sahiptir. Üniversite ve üstü eğitime sahip katılımcılar bir anda ortaya çıkan ve daha 

önce hiç bilmediği/tecrübe etmediği bir problemi çözebilir fakat çözüm genellikle kalıcı 

olmaz.  

Hem Üniversite hem de Master/MBA derecesine sahip katılımcıların, Eleştirel Düşünme 

eğitimi ile başlayıp, Eleştirel Düşünme’nin davranışa dönüştüğünü gördükten sonra problem 

çözme, karar verme, iş zekâsı ve müşteri odaklılığı hakkında alacakları eğitimler gelişimlerini 

destekleyecektir. Beyaz yaka iş hayatının geneli olarak gözüken üniversite mezunları için 

özellikle Eleştirel Düşünme ihtiyacı gözükmektedir. 
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Çalıştığı Son Pozisyona Göre… 

Analizde şirketlerdeki 8 farklı pozisyondaki katılımcıların istatistiksel verileri kullanıldı.  

Son Pozisyon Örnek 

Yönetici  Başkan, Genel Müdür, CEO, CFO, vb. 

Direktör  Operasyon Direktörü, Pazarlama Direktörü, vb. 

Müdür  
Operasyon Müdürü, Pazarlama Müdürü, Satış Müdürü, 

vb. 

Uzman  Muhasebeci, Hemşire, Öğretmen, Danışman, vb. 

İlk Kademe Amiri  Ustabaşı, Vardiya Amiri, Bakım Supervizörü, vb. 

İdari İşler İdari asistan, ofis sekreteri, vb. 

Müşteri Hizmetleri/Perakende 
Satış  

Kasiyer, Garson, Banka Memuru, Uçuş Görevlisi, vb. 

Mavi Yakalı  Temizlik görevlisi, fabrika işçisi, vb. 

 

Son Pozisyon 

Raven’ın Standart 
İlerleyen 

Matrisleri™ Normu 
(%) 

Watson-
Glaser Norm 

skoru (%) 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç 
Çıkarma 

Golden 
Kişilik Tipi 

Profili™ 
Kişilik Tipi 

Yönetici  70,18% 50,62% 8,29 7,58 12 ENTZ 

Direktör  79,54% 37,46% 7,38 6,73 11  ENTZ 

Müdür  60,82% 41,02% 7,48 6,95 11 ENTZ 

Uzman  68,18% 40,14% 7,50 7,08 11 ENTZ 

İlk Kademe Amiri  37,83% 9,25% 7,25 3,50 8 ENTZ 

İdari İşler 54,88% 54,00% 9,67 8,67 10 ENTZ 

Müşteri Hizmetleri / 
Perakende Satış  

63,78% 31,00% 8,33 5,67 9 ENFZ 

Mavi Yakalı  36,89% 6,00% 4,00 4,00 9 ESFZ 

Diğer 63,27% 36,76% 7,25 6,91 11 ENTZ 

 

Yönetici 

Yönetici pozisyonundaki 50 katılımcının verilerinin analizi tamamlandı. Raven ile ölçülen 

Bilişsel Kapasite skoru orta seviyede bulundu. Grubun Eleştirel Düşünme skoru da orta 

seviyede bulundu. Golden ile ölçülen İçedönüklük ölçeği skoru arttıkça bilişsel becerilerinin 

skoru da artmaktadır.  

Sessiz, İç Görüyle Düşünen, Mahremiyetine Düşkün ve Mesafeli Kişilik özellileri ile Bilişsel 

Kapasite arasında pozitif korelasyon vardır. Analitik, Rahat ve Rekabetçi kişilik özelliklerinin 

hem Bilişsel Kapasite skoru hem de Eleştirel Düşünme skoru ile pozitif korelasyonu vardır.  

Bilgiyi toplama şekli veya başka bir deyişle algısı, Duyumsayan ölçeği skoru Sezgisele göre 

yüksek olanların Eleştirel Düşünme skorları düşük seviyede bulundu.  
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Yönetici pozisyonundaki katılımcıların Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile 
pozitif/negatif korelasyon gösteren Golden Kişilik Özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Mantıklı Katılımcı Yenilikçi İyimser 

Sessiz Destek Olan Spontane Uyum Sağlayan 

Geleneksel Şefkatli Empati Kuran Töresel 

Rekabetçi Esnek Rekabetçi Güvenilir 

Rahat Empati Kuran Rahat Geleneksel 

Mesafeli Sosyal Girişken Canayakın Somut 

Özerk Sıcak Konuşkan Güvenilir 

Mahremiyetine Düşkün Canayakın Endişeli Planlı 

Kendinden Emin   Soyut Uyum Sağlayan 

Planlı   Analitik   

Analitik   Uyum Sağlamayan   

İç Görüyle Düşünen   Büyük Resme Odaklı   

    Vizyoner   

 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

57 11 22 47 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 54 Somut 45 

Sessiz 10 Soyut 22 

Sosyal Girişken 61 Pratik 5 

Mesafeli 10 Yenilikçi 64 

Canayakın 56 Töresel 24 

Mahremiyetine 
Düşkün 

10 Vizyoner 50 

Katılımcı 58 Geleneksel 12 

İç Görüyle Düşünen 12 
Büyük Resme 

Odaklı 
53 

 

Yönetici pozisyonundaki katılımcılar açık baskınlık seviyesinde Dışadönük’tür. Sosyal Girişken 

kişilik özelliğini güçlü baskınlık seviyesinde tercih etmektedir. Yönetici kategorisindeki 

katılımcıların ortalama skorlarına sahip kişiler; çoğunlukla, tanıştırılmak yerine kendilerini 

tanıtırlar. Konuşmayı başlatır ve yönetirler. Kendilerini genellikle cana yakın, dost canlısı ve 

girişken olarak tanımlarlar. Çok fazla insan tanımaktan özel bir tatmin duygusu sağlarlar. 

Yalnız çalışmaktan hoşlanmazlar; bir grup veya ekip içinde daha üretkendirler. Aktif ve 

hareket halindedir; enerjik ve çevrelerindeki dünyayla ilgilidir. Hafta sonlarını evde geçirmek 

yerine başkalarıyla dışarı çıkarlar. Tartışarak öğrenmeyi tercih ederler. Canlıdır ve kendilerini 

ifade ederler. Sosyal olmayı ve toplu halde yaşamayı severler. Sözlü ve sözsüz olarak iletişim 

ihtiyaçları güçlüdür.  
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Katılımcıların ortalama skorları açık baskınlık seviyesinde Sezgisel ölçeğini tercih ettiklerini 

göstermektedir. Duyumsayan ölçeği olan Somut kişilik özelliği Soyut algıya göre açık baskınlık 

seviyesindedir ve kalıp dışı olarak belirtilir. Grup güçlü baskınlık seviyesinde Yenilikçidir. 

Yenilikçi kişiler daha başarılı yöntemler oluşturmak ister. Çeşitliliği severler; yeni fikir ve 

kavramlar düşünmekten hoşlanırlar. Mevcut yöntemleri uygulamaktan çok yeni ve daha iyi 

yöntemler düşünme eğilimindedirler. Doğaçlama yapmaktan ve daha önce denenmemiş 

çözümlerle krizlerin üstesinden gelmekten hoşlanırlar. Mevcut yöntemlere uyum sağlamada 

zaman zaman problem yaşayabilirler. Muhafaza etmekten çok yaratmakla ilgilenirler.  

Grubun bilgi toplama şekli ortalama skorlarına sahip kişiler; geleneklere aykırı biri gibi 

görünmeyi sorun etmezler. Özgün ve ilham verici olana, töresel olandan daha çok değer 

verirler. Bir ev inşa edecek olsalar, bu ev, inşaat sektöründeki vizyoner gelişmeleri 

bünyesinde barındıran, kendine özgü bir ev olurdu. Düşünceyi harekete geçirme ve işi 

istedikleri gibi yapma özgürlüğü sunan işlerden hoşlanırlar. Bununla beraber Somut kişilik 

özellikler sayesinde detay gerektiren işlerde de çalışabilirler. Somut verilerin yenilikçi 

fikirlere zemin oluşturduğuna inanırlar.  

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

40 26 49 23 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 41 Planlı 45 

Empati Kuran 24 Esnek 30 

Özerk 19 Güvenilir 66 

Şefkatli 42 Rahat 12 

Analitik 69 İhtiyatlı 41 

Sıcak 10 Spontane 29 

Rekabetçi 32 Uyum Sağlayan 44 

Destek Olan 30 Uyum Sağlamayan 21 

 

Yönetici pozisyonundaki katılımcıların ortalama skorlarına göre karar verme şekilleri zayıf 

baskınlık seviyesinde Düşünen’dir. Analitik karar verme güçlü baskınlık seviyesindedir. Her 

durumda Analitik davranma eğilimi göstereceklerdir. Grubun Analitik kapasitesi ortadır. 

Karmaşık durumlardan anlamlı sonuçlar çıkarabilecek Bilişsel Kapasite’ye orta seviyede 

sahiplerdir. Somut verilerin bazını oluşturduğu yenilikçi ve vizyoner fikirleri analitik karar 

verme eğilimleri sebebiyle daha kolay kabul ederler. Eğer fikir inandığı büyük resme uygunsa 

somut verilerin kalitesini sorgulamayabilir. Orta seviyede Varsayımları Tanıma beceri ile 

gerçek ile görüşleri diğer pozisyonlara göre daha iyi ayırabilmektedir. Genellikle kendisine bir 

varsayım ile gelen birine karşı varsayım üretmekten keyif alır. Karşı varsayımı genellikle 

yaşanmış tecrübelerinden oluşturur ve kavramsal bir şekilde iletişimini kurar. Açık ve net bir 

dil ile iletişim kurar. Zaman zaman bu iletişim bazı kişiler için kaba olarak algılanabilir.  

Yöneticilerin hayata yaklaşımı açık baskınlık seviyesinde Organize Eden’dir. Güvenilir kişilik 

özelliği güçlü baskınlık seviyesindedir. Güvenilir kişiler erken başlar ve iş teslim tarihine uyar. 

Hızlı, dakik ve sorumlu olmaya değer verirler. İşleri doğru sırasıyla yerine getirmekte başarılı 
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olan bu kişiler, yaptıkları işe odaklanır ve tamamıyla kendilerini verirler. Hızlı karar verme 

eğilimi gösterirler ve zaman zaman verdikleri hızlı kararlar maddi kayıplara sebep olabilir.  

Yöneticilerin hayata yaklaşım skorlarına sahip kişiler güvenli ve istikrarlı bir ortam 

arayışındadır. Oyunun kurallarını bilmekten ve bu kurallara uymaktan hoşlanırlar. Sabit gelir 

ve istikrarlı bir ortam sunan işleri tercih ederler. En iyi performanslarını, açıkça ifade edilmiş 

hedefler gösterildiğinde ve bu hedeflere nasıl ulaşacakları söylendiğinde ortaya koyarlar. 

Kesin, dikkatli ve yöntemlidirler. Dinlenme aktiviteleri için dahi plan yapma ve hedef odaklı 

olma eğilimindedirler. Yerleşik bir yaşam tarzını tercih ederler ve getirisi yüksek olsa bile, 

riskli projeler üstlenme olasılıkları düşüktür. Bir işe başlamadan önce ayrıntıları planlamaktan 

zevk alır ve beklenmedik durumları öngörmeye çalışırlar. Plana uymayı sever ve organize 

olmaktan keyif alırlar. Eğer plan yolunda gitmezse işleri duruma göre yoluna koyabilecek 

davranışsal yetkinliklere sahipler.  

Yönetici pozisyonundaki katılımcıların %4’ü global standartlarda yetenek olarak kabul 

edilmektedir. Bu skorlara sahip bir kişi her koşul ve şart altında doğru karar verebilir. 

Stratejik Planlar kurabilir. Vizyon oluşturabilir ve diğerlerini vizyona dahil edebilecek liderlik 

özelliklerine sahiptir. Bir işletmenin her bir birimini ve birimdeki her görevi kolayca öğrenir. 

Düzeltilmesi gereken yerleri alışılmışın ötesinde bir hızla görür ve düzenleyebilir.  

Katılımıcıların %26’sı global seviyede yetenek olarak kabul edilen beceri/yetkinliklere 

ulaştırılabilir. %21’i global seviyede yetenek olarak kabul edilen beceri/yetkinliklere 

ulaşamaz. %74’ü şu anda yaptığı işi beklenen/beklenen üstü performans ile yürütebilecek 

Bilişsel Kapasite’ye sahiptir. Bilişsel Kapasite’leri uygun olmasına rağmen doğru karar 

verebilen, Stratejik Planlar geliştiren ve diğerlerini plana uygun şekilde organize eden, yeni 

deneyimlere açık ve inovatif beceriler gösterebilen katılımcı oranı %25’dir. 

Yaratıcı insanları çevrelerinde isterler fakat yaratıcılık özelliklerini ortaya çıkarmalarını 

sağlayan kişilik özelliklerine itirazları olabilir. Yaratıcı insanlarda sıklıkla gözüken Spontane 

ve Uyum Sağlamayan kişilik özellikleri yönetici grubu ile uyuşmaz fakat yöneticiler bu 

farklılığı zaman zaman kabul eder, zaman zaman da bu farklılığa itiraz ederler. Kendilerini 

doğuştan lider görebilirler. Liderlik etmeden de duramazlar. Liderlik etme istekleri her 

zaman başarılı sonuçlar vermeyebilir fakat yeniden liderlik edip düzeltmek isterler. Geri 

çekilmezler, problemlerden kaçmazlar. Genellikle problemin üstüne gitme istekleri problem 

çözme hevesleri ile ilgilidir. Kimi yöneticinin skorları çözmek için problem çıkardığını 

göstermektedir. Hisseden karar verme şekline sahip kişilerle zaman zaman problem yaşarlar. 

Hisseden kişiler bu grubun söylemlerini kişisel bir eleştiri olarak alır fakat grup eleştiriyi karşı 

tarafın gelişimi için bir geri bildirim olarak görür.   
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Direktör 

Direktör pozisyonundaki 40 katılımcının verilerinin analizi tamamlandı. Raven ile ölçülen 

Bilişsel Kapasite skoru orta üstü seviyede bulundu. Eleştirel Düşünme becerilerinin ortalama 

skoru düşüktür. Grubun Eleştirel Düşünme becerisinin alt faktörü olan Argümanları 

Değerlendirme skoru global emsallerine göre oldukça düşük bulundu.  

Pratik ve Uyum Sağlamayan kişilik özellikleri hem Eleştirel Düşünme hem de Bilişsel Kapasite 

skorları ile pozitif korelasyon göstermektedir. Direktör pozisyonundaki katılımcıların %3,7’si 

Pratik kişilik özelliğine açık baskınlık seviyesindedir. Güçlü veya çok güçlü baskınlık 

seviyesinde direktöre rastlanmamıştır.  

Tüm Dışadönüklük kişilik özelliklerinin Bilişsel Kapasite skoru ile negatif korelasyonu vardır.   

Direktör pozisyonundaki katılımcıların Eleştirel Düşünme ve Bilişsel Kapasite skorları ile Golden 
Kişilik Özelliklerinin pozitif/negatif korelasyonu 

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Kendinden Emin Olmayan Konuşkan Özerk İyimser 

Sessiz Sosyal Girişken Esnek Planlı 

Özerk Canayakın Pratik Mantıklı 

Mesafeli Empati Kuran Canayakın Şefkatli 

Mahremiyetine Düşkün Somut Uyum Sağlamayan Analitik 

Pratik Geleneksel Spontane Mahremiyetine Düşkün 

Büyük Resme Odaklı Katılımcı   İhtiyatlı 

Uyum Sağlamayan İhtiyatlı   Sessiz 

  Sıcak   Destek Olan 

  Töresel   Güvenilir 

  Kendinden Emin   Töresel 

  Rekabetçi   Uyum Sağlayan 

  Destek Olan   Somut 

  Spontane   Büyük Resme Odaklı 

  Güvenilir   Yenilikçi 

  Yenilikçi   Mesafeli 

  Uyum Sağlayan   Katılımcı 

  Şefkatli   Vizyoner 

  Planlı     

 

Direktörler güçlü baskınlık seviyesinde Dışadönük tür. Dışadönük ölçeğindeki Konuşkan, 

Canayakın, Katılımıcı ve Sosyal Girişken kişilik özellikleri ile Bilişsel Kapasite arasında negatif 

korelasyon vardır. Direktörlerin çoğunluğu okuyarak öğrenmekten ziyade tartışarak 

öğrenmeyi tercih ediyorlar. Direktörler kalabalık bir toplantıdaki herkesle iletişime geçmek 

istediklerinden, toplantıdan ayrılmakta zorlanabilirler. Sözlü ve sözsüz olarak iletişim 

ihtiyaçları güçlü olduğundan, nasıl hissettiklerini başkalarının bilmesini önlemekte 
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zorlandıklarını sıklıkla ifade ederler. Başkalarına açılmakta zorlanmazlar. Bu nedenle 

başkalarına kolay güvenebilirler ve başkalarının onları tanımasına kolay izin veririler. 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

61 9 28 41 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 53 Somut 56 

Sessiz 13 Soyut 15 

Sosyal Girişken 67 Pratik 11 

Mesafeli 4 Yenilikçi 53 

Canayakın 61 Töresel 30 

Mahremiyetine Düşkün 10 Vizyoner 42 

Katılımcı 62 Geleneksel 14 

İç Görüyle Düşünen 9 Büyük Resme Odaklı 52 

 

Direktörlerin ortalama bilgiyi toplama şekli skorları zayıf baskınlık seviyesinde Sezgiselliği 

göstermektedir. Grup Yenilikçi ve Büyük Resme Odaklı kişilik özelliklerini açık baskınlık 

seviyesinde kullanmaktadır. Direktörlerin ortalama skorlarına göre; teori ve fikirler gibi soyut 

konulara yoğunlaşmayı tercih etmiyorlar. Nihai sonucun kendisinden ziyade sonuca giden 

yollar ile ilgililer. Bazı olguları gözden kaçırabilirler. Bir grafik veya şemayı incelerken 

verilerin gösterdiğinin ötesinde çıkarımlar yapmak isterler. Somut gerçekler içermeyen hayal 

gücüne de değer vermezler. Standard süreçleri takip etmekte genellikle problem yaşamazlar, 

eğer yaşarlarsa aykırı ve uyum sağlamayan biri gibi görünmeyi sorun etmezler.  

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

37 27 52 17 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 41 Planlı 51 

Empati Kuran 23 Esnek 21 

Özerk 14 Güvenilir 67 

Şefkatli 41 Rahat 8 

Analitik 65 İhtiyatlı 43 

Sıcak 12 Spontane 22 

Rekabetçi 29 Uyum Sağlayan 46 

Destek Olan 34 Uyum Sağlamayan 18 

 

Direktörlerin karar verme şekli zayıf baskınlık seviyesinde Düşünen olarak bulundu. 

Direktörlerin Analitik karar verme kişilik özelliği güçlü baskınlık seviyesindedir. Bu baskınlık 

seviyesi, Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme skorlarına sahip kişiler, problem çözme ve 

karar vermede bilimsel ilkeleri kullanırlar. Sıklıkla, beşerî bilimlere kıyasla, fen bilimleri ve 

teknoloji konusunda daha fazla bilgi sahibi olduklarını ifade ederler. Bilimsel olarak mantıklı 
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geliyorsa inanma olasılıkları daha yüksektir; analitik olarak bilinmekten ve bu becerilerini 

kullanma fırsatları aramaktan hoşlanırlar. Grubun Analitiklik kapasiteleri orta üstüdür. 

Analitik verilerin olmadığı ve mantık yürütmesi gerektiği zamanlarda zaman zaman yanlış 

kararlar verebilir. Beraber çalıştığı iş arkadaşlarını işe motive etmek için çaba gösterir, 

motive edemediği veya işe katkısını az gördüğü kişilere sabrı çok yoktur.   

Direktörlerin hayata yaklaşımı açık baskınlık seviyesinde Organize Olmadır. Güçlü baskınlık 

seviyesinde Güvenilir kişilik özelliği tercih edilmektedir. Direktör pozisyonundaki 

katılımcıların istatistikleri Güvenilir kişilik özelliği ile Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme 

arasında negatif korelasyon göstermektedir. Güvenilir kişiler erken başlar ve iş teslim tarihine 

uyar. Hızlı, dakik ve sorumlu olmaya değer verirler. İşleri doğru sırasıyla yerine getirmekte 

başarılı olan bu kişiler, yaptıkları işe odaklanır ve tamamıyla kendilerini verirler. Rahat kişilik 

özelliğine sahip iş arkadaşlarına karşı sabırları azdır.  

Direktör pozisyonundaki katılımcıların %4’ü global standartlarda yetenek olarak kabul edilen 

beceri/yetkinliklere sahiptir. Bu skorlara sahip bir kişi her koşul ve şart altında doğru karar 

verebilir. Stratejik Planlar kurabilir. Vizyon oluşturabilir ve diğerlerini vizyona dahil 

edebilecek liderlik özelliklerine sahiptir. Bir işletmenin her bir birimini ve birimdeki her 

görevi kolayca öğrenir. Düzeltilmesi gereken yerleri alışılmışın ötesinde bir hızla görür ve 

düzenleyebilir. Bilişsel Kapasite’lerine uygun eğitimler ile desteklenirse oran %23’e çıkabilir.  

Direktör poziyonundaki katılımcıların %12’si pozisyonun gerekliliklerini yerine getirecek 

beceri/yetkinliklere sahip değildir. Direktörlerin %35’nin ortalamanın üstünde Bilişsel 

Kapasite’leri olmasına rağmen Eleştirel Düşünme becerileri düşüktür. Bilişsel Kapasite’lerinin 

değerinde eğitim alamadıkları söylenebilir.  

Direktör kategorisindeki katılımcıların ortalama skorlarına sahip kişiler liderlik özellikleri 

taşımaktadır. Aksiyon odaklı yapıları sebebiyle bazen bazı durumların üstünde yeterince 

düşünmeden karar verme yolunu seçebilirler. Bastırıldıklarında ve aşırı kontrol altına 

alındıklarında hayal kırıklığı ve mutsuzluk yaşarlar. Belirsizliğe, çekingenliğe, verimsizliğe 

veya karışıklığa karşı, çok az sabrı vardır. Güçlü kararlar vermek ve zor aksiyonlar almak 

korkutmaz. Görevi yerine getirmek için değişimden korkmaz ve risk alırlar. Bu azim, iş ve ev 

hayatının birbirine geçmesine sebep olur. Kendi değerini, elde ettiği başarılarla ölçme eğilimi 

vardır. Fakat bazen başarı için çok yüksek kişisel standartlar belirler. 
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Müdür 

Müdür pozisyonundaki 286 katılımcının veri analizi tamamlandı. Raven ile ölçülen Bilişsel 

Kapasite skoru orta seviyede bulundu. Eleştirel Düşünme ortalama skoru ise düşük 

seviyededir.  

Bilgi toplama şekli kişilik özelliklerinden Somut algının Bilişsel Kapasite skoru ile pozitif, 

Eleştirel Düşünme skoru ile negatif korelasyonu bulundu. Orta seviyedeki analitik becerileri 

ile karar vermeleri için somut veriler gerekli gözükmektedir. Somut veriler ile Analitik değil, 

akıl yürüterek karar vermeyi tercih eden müdür pozisyonundaki katılımcıların %72’sinin 

kararları hatalı olabilir.   

Eleştirel Düşünme skoru ile pozitif korelasyonu bulunan Uyum Sağlamayan kişilik özelliği açık, 

güçlü ve çok güçlü baskınlık seviyesinde katılımcıların %15’inde bulunmuştur.  

Müdür pozisyonundaki katılımcıların Eleştirel Düşünme ve Bilişsel Kapasite skorları ile 
Golden Kişilik Özelliklerinin pozitif/negatif korelasyonu 

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Vizyoner Pratik Uyum Sağlamayan Uyum Sağlayan 

Şefkatli   İç Görüyle Düşünen Sıcak 

Yenilikçi   Rahat Geleneksel 

İyimser     Somut 

Destek Olan     Destek Olan 

Kendinden Emin     Güvenilir 

Somut     Katılımcı 

Rekabetçi     Spontane 

İhtiyatlı     Töresel 

Mantıklı     Endişeli 

Büyük Resme Odaklı     Konuşkan 

Esnek       

Sessiz       

 

Müdür pozisyonundaki katılımcıların enerjiyi odaklama şekli açık baskınlık seviyesinde 

Dışadönük’tür. Sosyal Girişken kişilik özelliği Mesafeli’ye göre güçlü baskınlık seviyesindedir. 

Kalabalıkların içinde olmak, diğerleri ile etkileşime girebilecekleri ortamlarda bulunmak, 

fikirlerini ve hissettiklerini diğerleri ile paylaşmak müdür katılımcılarının enerjilerini en iyi 

odakları zamanlar olarak gözükmektedir.  

Konuşkan ve Katılımcı kişilik özelliklerine açık güçlü ve çok güçlü baskınlık seviyesinde sahip 

müdürler bu kişilik özelliklerini aktif kullandıkları ortamlarda zaman zaman tutamayacağı 

sözleri verebilir.  

Katılımcıların %82’si Sosyal Girişken kişilik özelliğine sahiptir fakat Sosyal Girişken kişilik 

özelliğinin müdür pozisyonundaki kişiler için performans ve/veya karlılık ile pozitif veya 

negatif herhangi bir ilişkisine rastlanmamıştır.  
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Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

57 13 27 41 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 50 Somut 47 

Sessiz 16 Soyut 23 

Sosyal Girişken 62 Pratik 14 

Mesafeli 10 Yenilikçi 49 

Canayakın 59 Töresel 27 

Mahremiyetine Düşkün 14 Vizyoner 46 

Katılımcı 57 Geleneksel 18 

İç Görüyle Düşünen 13 Büyük Resme Odaklı 46 

 

Müdür pozisyonundaki katılımcıların bilgiyi toplama şekilleri arasında en baskın olanı Yenilikçi 

kişilik özelliğidir. Yenilikçi kişiler daha başarılı yöntemler oluşturur. Çeşitliliği severler; yeni 

fikir ve kavramlar düşünmekten hoşlanırlar. Mevcut yöntemleri uygulamaktan çok yeni ve 

daha iyi yöntemler düşünme eğiliminde olan bu kişiler, daha önce çözülememiş sorunları 

çözmek için uğraşmayı tercih ederler. Doğaçlama yapmaktan ve daha önce denenmemiş 

çözümlerle krizlerin üstesinden gelmekten hoşlanırlar. Bununla beraber Yenilikçi görüşler 

eğer büyük resme uygun ise ve somut bilgiler ile düzenlenmiş ise algılaması daha kolay olur. 

Fakat bu tip görüşlerin çalıştığı firmaya olan katkısı her zaman pozitif olmayabilir. Topluluğun 

koyduğu kuralları bilir fakat her zaman uymayabilir. Bir işi bilinen yollarla yapmaktansa 

denenmemiş yollarla yapmayı tercih edebilir. Bu tercih bazen zaman kaybına yol açabilir ve 

bilinen yöntemlere geri dönme konusunda bazen inatlaşabilir. 

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

36 31 51 20 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 38 Planlı 44 

Empati Kuran 28 Esnek 27 

Özerk 16 Güvenilir 66 

Şefkatli 44 Rahat 9 

Analitik 62 İhtiyatlı 43 

Sıcak 16 Spontane 25 

Rekabetçi 28 Uyum Sağlayan 50 

Destek Olan 38 Uyum Sağlamayan 17 

  

Müdürlerin karar verme şekli belirsiz baskınlık seviyesinde Düşünen’dir. Bazı durumlarda 

Hisseden bazı durumlarda ise Düşünen karar verme ölçeğine göre davranabilir. Doğru karar 

verme ile güçlü korelasyonu bulunan Eleştirel Düşünme ortalama skoruna göre katılımcıların 

%6’sı karar anında Düşünen olarak mı yoksa Hisseden olarak mı karar vereceğini doğru 

saptayabilir. %53’ü genellikle hatalı davranış kararı verebilir.  
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Müdürler son karar anı geldiğinde Analitik karar verme davranışını tercih etse de, Analitik 

karar verme becerileri düşük seviyededir. Verdiği analitik kararların temelini bir takım doğru 

kabul ettiği varsayımlar oluşturabilir. Bu sebeple istediği başarılı sonuçlara bazen ulaşır bazen 

ulaşamaz. İnandığı veya doğru varsaydığı (sorgusuz sualsiz kabul edilmiş) durumlar vardır. Bu 

durumları destekleyecek kanıt arayışındadır. Karşı görüşler içeren kanıtları görmez veya 

görmezden gelir.  

Hayata yaklaşımı güçlü baskınlık seviyesinde Güvenilir’dir. Güvenilir kişilik özelliği ile 

Eleştirel Düşünme arasında negatif korelasyon vardır. Güvenilir kişilik özelliği işleri 

zamanında teslim etme, iş bitinceye kadar işe odaklanma gibi istenilen sonuçları getirmekle 

beraber, kalite, yaratıcılık ve ürün/hizmetin gelişimi gibi birtakım konuların önünde bariyer 

olabilir. Güvenli ve istikrarlı bir ortam arayışındadırlar. Oyunun kurallarını bilmekten ve bu 

kurallara uymaktan hoşlanırlar. Sabit gelir ve istikrarlı bir ortam sunan işleri tercih ederler. 

En iyi performanslarını, açıkça ifade edilmiş hedefler gösterildiğinde ve bu hedeflere nasıl 

ulaşacakları söylendiğinde ortaya koyarlar.  

Müdürlerin %4,5’i olan bir süreci/ürünü daha iyi bir süreç/ürün haline getirebilir. %6’sı ise 

eski süreç/ürün yerine yeni ve çok daha iyi işleyen bir süreç/ürün üretebilir.   

Müdür pozisyonundaki katılımcıların verilerine göre %1,2’si global standartlarda yetenek 

kabul edilir. Bu kişiler çalıştıkları şirketler için sürekli yüksek karlılık getirmektedir. Bu oran 

uygun eğitimler ile desteklenirse %19’a çıkarılabilir.  

Müdürlerin %13’ü global şirketlerin Müdür pozisyonundan bekledikleri beceri/yetkinliğe 

sahiptir. Bu oran uygun eğitimler ile desteklenirse %43’e çıkarılabilir.  

Müdür kategorisindeki katılımcıların %56’sı pozisyonun gerekliliklerini yerine getirebilecek 

beceri/yetkinliklere sahip değildir. Belli bir konuda uzmanlıkları olabilir fakat %56’sı ekibin 

içindeki bir problemi göremeyebilir, doğru anlamı çıkarmadan sonuca atlayabilir. Liderlik 

istekleri fazlasıyla vardır fakat liderlik edebileceği kişiler düşük Bilişsel Kapasite’ye sahip 

olanlardır. Bu ortalama skorlara sahip müdürlerin, Bilişsel Kapasite skoru %75’in üstünde olan 

kişiler ile anlamlı bir ilişki kurması beklenmemelidir.  

Eleştirel Düşünme becerisi üstüne yapılan çalışmalarda Eleştirel Düşünme ile yolsuzluk ve 

rüşvet arasında negatif korelasyon olduğu görülmüştür. Müdür kategorisinden gelen veriler 

katılımcıların %12’si için, şirketlerin yolsuzluk ve rüşvet politikası yerine, kendi görüşleri ile 

ilerleyebileceğini göstermektedir.  

Raven ile yapılan akademik çalışmalarda Raven skoru ile saldırganlık arasında benzer ilişki 

vardır. Müdür kategorsinden gelen veriler müdürlerin %19’unun bazı durumlarda şiddete 

eğilimi olabilir.   
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Uzman 

Uzman pozisyonundaki 649 katılımcının veri analizi tamamlandı. Raven ile ölçülen Bilişsel 

Kapasite skoru orta seviyede bulundu. Eleştirel Düşünme ortalama skoru ise düşük 

seviyededir. 

Uyum Sağlamayan kişilik özelliği hem Bilişsel Kapasite hem de Eleştirel Düşünme ile pozitif 

korelasyonu vardır. Kendi kural ve hedeflerini geliştirmek için özgürlük arayışında olan, 

istikrarlı bir ortam ve gelirin sağladığı güvenliğe ihtiyaç duymayan, tepkilerini ve olanaklarını 

sınırladığı için kurallara uymaktan ve talimat almaktan hoşlanmayan katılımcıların yüksek 

Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme skorlarına sahip oldukları gözlemlendi.  

Hem Bilişsel Kapasite hem de Eleştirel Düşünme ile negatif korelasyonu bulunan Güvenilir 

kişilik özelliği katılımcıların %90’ınında açık, güçlü, çok güçlü baskınlık seviyesindedir.  

Uzman pozisyonundaki katılımcıların Eleştirel Düşünme ve Bilişsel Kapasite skorları ile 
Golden Kişilik Özelliklerinin pozitif/negatif korelasyonu 

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Uyum Sağlamayan Güvenilir Esnek Planlı 

  Endişeli Uyum Sağlamayan Uyum Sağlayan 

  Somut Soyut İhtiyatlı 

  İhtiyatlı Spontane Güvenilir 

  Katılımcı   Somut 

  Uyum Sağlayan     

  Şefkatli     

  Planlı     

  Sessiz     

  Yenilikçi     

        

 

 

Uzman kategorsindeki katılımcıların ortalama skorları, enerjiyi odaklama şekillerinin açık 

baskınlık seviyesinde Dışadönük olduğunu göstermektedir. Dış odaklı, Konuşkan, Gözüpek, 

Cana Yakın, Katılımcı, Eylem ve Gürültü Odaklı ve Genel Bilgi Sahibidirler. Uzmanların %20’si, 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

53 12 26 39 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 47 Somut 45 

Sessiz 14 Soyut 20 

Sosyal Girişken 58 Pratik 13 

Mesafeli 9 Yenilikçi 48 

Canayakın 55 Töresel 28 

Mahremiyetine Düşkün 12 Vizyoner 42 

Katılımcı 53 Geleneksel 16 

İç Görüyle Düşünen 13 Büyük Resme Odaklı 45 
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İçedönük özelliklerine açık ve üstü baskınlık seviyesinde sahip olan kişileri ‘sinsi, içten 

pazarlıklı’ görebilir. Enerjilerini kalabalık ortamlarda, açık ofislerde ve benzeri yerlerde en 

iyi şekilde odaklayabildiklerini göstermişlerdir fakat bu odaklama şeklinin iş performansları 

ile bir ilişkisi yoktur.  

Uzmanlar zayıf baskınlık seviyesinde Sezgisel’dir. Yenilikçi kişilik özelliği diğerlerine göre en 

baskın seviyededir. Yenilikçi kişiler daha başarılı yöntemler oluşturur. Çeşitliliği severler; 

yeni fikir ve kavramlar düşünmekten hoşlanırlar. Mevcut yöntemleri uygulamaktan çok yeni 

ve daha iyi yöntemler düşünme eğiliminde olan bu kişiler, daha önce çözülememiş sorunları 

çözmek için uğraşmayı tercih ederler. Doğaçlama yapmaktan ve daha önce denenmemiş 

çözümlerle krizlerin üstesinden gelmekten hoşlanırlar. Yenilikçi kişilik özelliğini çalıştığı 

şirketin yüksek performans beklentilerine uygun şekilde kullanabilecek katılımcı oranı %6’dır. 

Somut algılarının açık baskınlık seviyesi ile beraber Sezgisel davranışı, olan bir süreci daha 

iyiye götürme eğilimleri olacağını göstermektedir. %20’sinin iyiye götürme eğilimi genellikle 

başarıya ulaşmaz veya istenilen seviyede olmaz.  

Somut veriler ile bir süre çalışabilir fakat bu süre çok uzarsa sıkılır. Daha uzarsa tükenmişlik 

sendromu belirtileri gösterebilir. Uzmanların ortalama skorlarına sahip kişilere şirketin 

vizyonu net/açık şekilde anlatılması önemlidir. Katılımcıların %62’sinin çalıştığı kurumun 

vizyonunu yanlış anlama olasılığı vardır.  

Uzmanların karar verme şekli belirsiz baskınlık seviyesinde Düşünen’dir. Bazen nesnellikle, 

ilkelere bağlı kalarak, akılcılığı, kendi değer analizlerini ve mantıklarını kullanarak karar 

verir. Haklı olmaktan ve dolayısıyla, düşünce biçimlerinde rekabetçi olmaktan, görevlerine 

yoğunlaşmaktan ve akıllarıyla düşünen kişiler olarak tanımlanmaktan hoşlanırlar. Bazen de 

kararlarını öznellikle verir, değerlerine güvenir, başkalarıyla empati kurar, şefkatli, sıcakkanlı 

ve korumacıdırlar. Derin ilişkiler kurarlar ve bu tür ilişkilerden hoşlanırlar; en iyi kararları 

almak konusunda kalplerine güvendikleri düşünülür. Hangi karar verme şeklini seçerse seçsin 

kararın kalitesi, Uzmanların ortalama skorlarına göre düşük olacaktır. Her koşul ve şart 

altında her zaman doğru karar verebilecek beceriye sahip Uzman katılımcı oranı %4’tür.  

Uzmanların hayata karşı yaklaşımı açık baskınlık seviyesinde Organize Eden’dir. Organize 

Eden kişiler azimli ve kararlıdır. Sabit, kontrollü, planlı olabilir; eylem ve görevlerinde 

planlamaya ihtiyaç duyar. Kesin ve sabit planları tercih eder, programlarına bağlı kalmaktan 

hoşlanır ve eylemlerinin sonuçlarına yoğunlaşır. Güvenilir kişilik özelliği Uzmanlarda en 

baskın olanıdır. Güvenilir kişiler erken başlar ve iş teslim tarihine uyar. Hızlı, dakik ve 

sorumlu olmaya değer verirler. Katılımcıların %20’si hızlı ve dakik olmayı işin kalitesine tercih 

edebilir. İşleri doğru sırasıyla yerine getirmekte başarılı olan bu kişiler, yaptıkları işe 

odaklanır ve tamamıyla kendilerini verirler.  

Uzmanların Uyum Sağlayan ortalama skoruna sahip kişiler güvenli ve istikrarlı bir ortam 

arayışındadır. Oyunun kurallarını bilmekten ve bu kurallara uymaktan hoşlanırlar. Sabit gelir 

ve istikrarlı bir ortam sunan işleri tercih ederler. En iyi performanslarını, açıkça ifade edilmiş 

hedefler gösterildiğinde ve bu hedeflere nasıl ulaşacakları söylendiğinde ortaya koyarlar. Bir 

süreci veya ürünü sıfırdan yaratabilecek becerilere sahip değildir. Olan bir süreci veya ürünü 

geliştirebilme becerilerinin kalitesi bu ortalama skorlara göre düşük olabilir.  
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Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

35 29 51 17 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 36 Planlı 46 

Empati Kuran 25 Esnek 24 

Özerk 17 Güvenilir 64 

Şefkatli 41 Rahat 8 

Analitik 62 İhtiyatlı 41 

Sıcak 14 Spontane 20 

Rekabetçi 24 Uyum Sağlayan 51 

Destek Olan 36 Uyum Sağlamayan 14 

 

Uzmanların %31’i global seviyede yetenek olarak kabul edilen Bilişsel Kapasite skor aralığına 

sahiptir. Bununla beraber global seviyede yetenek olarak kabul edilen tüm beceri ve 

yetkinliklere sahip uzman oranı %5’dir. %5 oranındaki uzmanlar Statejik Planlar kurabilir ve 

uygulayabilir. Yüksek seviyedeki problem çözme becerileri ve eğilimleri sayesinde işletmenin 

her ayrıntısını bilir ve eksik, hatalı veya düzeltilmesi gereken durumları alışılmışın dışında bir 

hızla bulur ve düzeltir. Karmaşık durumlardan genellikle doğru anlamı çıkarır. Yaratıcılık 

özellikleri gösterir.  

Uzmanların %34’ü uzmanlığını beklenen veya üstü performansla sergileyebilecek Bilişsel 

Kapasite’ye sahip değildir. %62’si uzmanlığını sergilerken bilinenin ötesine geçmekte zorlanır. 

Uzmanların %64’ü hata yaptıysa hatalı olduğunu kabul etmeyebilir veya kabul eder gibi 

gözükür ama aslında etmez. Katılımcıların %15’i ise hatalı olduğunu hiçbir durumda kabul 

etmez. Mevcut kanıtlar hata yaptığını söylese de bu grup, hatayı yapma sebebinin başka 

biri/birileri olduğuna ikna olmuştur.  

Uzman pozisyonundaki katılımcıların %5’inin yüksek Bilişsel Kapasite’lerinin çok altında 

eğitim aldıkları gözükmektedir. Uzmanların %4’ünün yüksek Bilişsel Kapasite’leri değerinde 

eğitim aldıkları gözlemlenmiştir.  
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Sektöre göre… 

40 farklı sektörde çalışan yaklaşık 2000 kişiye psikometrikler uygulandı. İstatistiksel olarak 

güvenilirlik puanı .70’in üstünde olan sektör verileri analize konu olmuştur.  

Son Sektör 

Raven’ın 
Standart 
İlerleyen 

Matrisleri™ 
Normu (%) 

Watson-Glaser 
Norm skoru (%) 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç 
Çıkarma 

İnşaat 74,60% 40,03% 7,65 6,84 11,00 

Eğitim 59,39% 40,53% 7,47 7,53 11,00 

Enerji/Kamu Hizmetleri 52,23% 49,52% 7,71 7,67 12,21 

Mali 
Hizmetler/Bankacılık/Sigorta 

69,63% 53,91% 8,50 8,27 11,68 

Devlet/Halk 
Hizmetleri/Savunma 

84,77% 58,14% 8,43 9,29 11,57 

Konaklama/Turizm 30,50% 29,80% 6,80 7,00 9,80 

Bilişim Teknolojileri 
/Telekominikasyon / Yüksek 

teknoloji 
66,44% 55,53% 8,65 8,06 12,06 

İmalat/Üretim 73,92% 42,13% 7,39 7,06 11,54 

Doğal Kaynaklar/Maden 68,55% 54,75% 9,00 7,38 12,38 

Tıbbi Ürünler/Biyoteknoloji 82,25% 28,00% 9,00 6,00 9,00 

Perakende ve Toptan Satış 59,72% 29,44% 6,95 6,32 9,85 

Lojistik 62,95% 24,75% 7,67 5,00 9,67 

Diğer 61,06% 37,29% 7,05 7,05 10,80 

 

İnşaat sektörü 

İnşaat sektöründen gelen 215 katılımcının Raven ile ölçülen Bilişsel Kapasite skoru orta 

üstüdür. Eleştirel Düşünme skoru ise düşüktür.  

Vizyoner ve Yenilikçi kişilik özellikleri ile hem Bilişsel Kapasite hem de Eleştirel Düşünme 

arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. İnşaat sektötündeki katılımcıların %39’u hem 

Yenilikçi ve hem de Vizyoner kişilik özelliklerini açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık 

seviyesinde tercih etmektedir.  

Dışadönüklük kişilik özellikleri olan Katılımcı, Sosyal Girişken, Konuşkan ve Canayakın kişilik 

özellikleri ile Raven skoru arasında pozitif korelasyon bulundu. İnşaat sektöründen gelen 

katılımcıların %64’ünde Katılımcı, Sosyal Girişken, Konuşkan ve Canayakın kişilik özellikleri 

açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesindedir.  

Hem Bilişsel Kapasite hem de Eleştirel Düşünme ile pozitif korelasyonu olan Soyut kişilik 

özelliği katılımcıların %3’ünde açık baskınlık seviyesindedir. Güçlü veya çok güçlü baskınlık 

seviyesinde Somut algı sahibi katılımcıya rastlanmamıştır.  
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İnşaat sektöründeki katılımcıların Bilişsel Kapasite ve Eleştirel düşünme ile pozitif/negatif 
korelasyon gösteren Golden Kişilik Özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Soyut İhtiyatlı Soyut Özerk 

Vizyoner Planlı Vizyoner Pratik 

Spontane Somut Yenilikçi   

Yenilikçi Pratik Spontane   

Katılımcı Özerk Kendinden Emin   

Şefkatli   Sosyal Girişken   

Esnek   İyimser   

Sosyal Girişken   Katılımcı   

Uyum Sağlamayan   Esnek   

Kendinden Emin   Şefkatli   

İyimser   Uyum Sağlamayan   

Konuşkan       

Canayakın       

Empati Kuran       

 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

59 8 26 41 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 53 Somut 47 

Sessiz 8 Soyut 20 

Sosyal Girişken 61 Pratik 11 

Mesafeli 8 Yenilikçi 52 

Canayakın 63 Töresel 27 

Mahremiyetine 
Düşkün 

10 Vizyoner 44 

Katılımcı 59 Geleneksel 17 

İç Görüyle Düşünen 7 Büyük Resme Odaklı 46 

 

İnşaat sektöründen gelen katılımcıların enerjiyi odaklama şekli güçlü baskınlık seviyesinde 

Dışadönük olarak bulundu. Bu baskınlık seviyesinde Dışadönük olanlar, kendilerini genellikle 

cana yakın, dost canlısı ve girişken olarak tanımlarlar. Geniş bir arkadaş ve tanıdık çevresi 

vardır. Çok fazla insan tanımaktan özel bir tatmin duygusu sağlarlar. Yalnız çalışmaktan 

hoşlanmazlar; bir grup veya ekip içinde daha üretkendirler. Başkalarıyla etkileşim fırsatı 

sunan işlerde çalışmayı tercih ederler. Aktif ve hareket halinde; enerjik ve çevrelerindeki 

dünyayla ilgilidirler. Harekete geçirici şeyler yapmalarına imkân tanıyan bir şehirde 

yaşamasalar dahi, böyle bir yere erişimlerinin olmasından hoşlanırlar. Hafta sonlarını evde 

geçirmek yerine başkalarıyla dışarı çıkarlar. Tartışarak öğrenmeyi tercih ederler. Okuma 

alışkanlıklarına çok düşük seviyede rastlandı. Bir konu hakkında İçedönüklere göre genel bilgi 

sahibidirler. Fakat birçok konu hakkında genel bilgisi vardır.  
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Grup İçedönük özellikleri gösteren kişileri anlamakta zorlanabilir. Zaman zaman İçedönükleri 

içten pazarlıklı veya sinsi gibi görebilir.  

İnşaat sektörü katılımcılarının bilgiyi toplama şekli zayıf baskınlık seviyesinde Sezgisel’dir. 

Yenilikçi ve Somut algı kişilik özellikleri açık baskınlık seviyesindedir. Yenilikçi kişiler daha 

başarılı yöntemler oluşturur. Çeşitliliği severler; yeni fikir ve kavramlar düşünmekten 

hoşlanırlar. Mevcut yöntemleri uygulamaktan çok yeni ve daha iyi yöntemler düşünme 

eğiliminde olan bu kişiler, daha önce çözülememiş sorunları çözmek için uğraşmayı tercih 

ederler. Doğaçlama yapmaktan ve daha önce denenmemiş çözümlerle krizlerin üstesinden 

gelmekten hoşlanırlar. Somut kişiler soyut fikirler yerine somut olguları doğrudan ele almayı 

tercih ederler. Açık konuşan ve sağduyu gösteren kişileri tercih ederler. Olabileceklerden çok 

olanlara yoğunlaşırlar ve ayrıntıları çözmeyi olasılıkları düşünmeye tercih ederler. 

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

33 32 52 17 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 35 Planlı 43 

Empati Kuran 25 Esnek 27 

Özerk 13 Güvenilir 69 

Şefkatli 48 Rahat 6 

Analitik 61 İhtiyatlı 41 

Sıcak 16 Spontane 24 

Rekabetçi 24 Uyum Sağlayan 56 

Destek Olan 37 Uyum Sağlamayan 13 

 

Grup belirsiz baskınlık seviyesinde Düşünen’dir. Analitik ve Şefkatli karar verme kişilik 

özellikleri açık baskınlık seviyesindedir. Katılımcıların ortalama Bilişsel Kapasite skoru baz 

alındığında Analitik eğilimleri ile karar vermelerini doğrulamaktadır. Şefkatli karar verme ise 

hem Bilişsel Kapasite hem de Eleştirel Düşünme skoru ile pozitif korelasyon göstermiştir. Bu 

skorlara sahip kişiler problem çözme ve karar vermede bilimsel ilkeleri kullanırlar. Sıklıkla, 

beşerî bilimlere kıyasla, fen bilimleri ve teknoloji konusunda daha fazla bilgi sahibi 

olduklarını ifade ederler. Bilimsel olarak mantıklı geliyorsa inanma olasılıkları daha yüksektir; 

analitik olarak bilinmekten ve bu becerilerini kullanma fırsatları aramaktan hoşlanırlar. Aynı 

zamanda başkalarının hisleri, düşünceleri ve ihtiyaçlarından etkilenirler. Başkalarının 

iyiliğiyle samimi olarak ilgilenir ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isterler. 

Başkalarının ne düşündüğünü ve hissettiğini bilme konusunda başarılı olan bu kişiler için 

insanların uyum içinde çalışmasını sağlamak önemlidir. 

İnşaat sektörü katılımcılarının hayata yaklaşımı açık baskınlık seviyesinde Organize Eden’dir. 

Güvenilir kişilik özelliği grupta güçlü baskınlık seviyesinde bulundu. Güvenilir kişiler erken 

başlar ve iş teslim tarihine uyarlar. Hızlı, dakik ve sorumlu olmaya değer verirler. İşleri doğru 

sırasıyla yerine getirmekte başarılı olan bu kişiler, yaptıkları işe odaklanır ve tamamıyla 

kendilerini verirler. Güvenilir kişilik özelliğinin karlılık veya performans ile pozitif ya da 

negatif herhangi bir ilişkisine rastlanmamıştır.  

Güvenilir kişilik özelliğinden sonra en baskın olan kişilik özelliği Uyum Sağlayan’dır.  Uyum 

Sağlayan kişiler güvenli ve istikrarlı bir ortam arayışındadır. Oyunun kurallarını bilmekten ve 

bu kurallara uymaktan hoşlanırlar. Sabit gelir ve istikrarlı bir ortam sunan işleri tercih 

ederler. En iyi performanslarını, açıkça ifade edilmiş hedefler gösterildiğinde ve bu hedeflere 
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nasıl ulaşacakları söylendiğinde ortaya koyarlar. Uyum Sağlayan kişilik özelliğinin performans 

veya karlılık ile pozitif veya negatif bir ilişkisine rastlanmamıştır.  

Adapte Olan ölçeğindeki Spontane, Uyum Sağlamayan ve Esnek kişilik özellikleri hem karlılık 

hem de performans ile pozitif korelasyon göstermektedir. İnsanların hayata yaklaşımını 

değiştirmek genellikle mümkün olmamaktadır. Bu kişilik özellikleri ile ilgili algıları 

geliştirilebilmektedir fakat davranışa dönüşmesi uzun zaman alabilir veya olmaz. Teorik 

olarak konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse, bir kişinin Planlı kişilik özelliği skoru 45 ve 

Esnek kişilik özelliği skoru 10 olabilir. Bu kişinin Esnek skoru büyük çabalar sonucunda ancak 

Planlı skoru ile eşit seviyeye gelebilir. Planlı’dan daha yüksek Esnek skoru olmaz. Eğer aynı 

kişinin Golden raporunda Esnek kişilik özelliği skoru Planlı’ya göre daha yüksek çıkarsa, kişi 

Esnek yapıya maruz bırakılıyor anlamı çıkarılabilir ve bu kişi bir süre sonra tükenmişlik 

sendorumu yaşayabilir. Bu örnek enerjiyi odaklama şekli ve hayata yaklaşım şeklindeki her 

kişilik özelliği için geçerlidir.  

İnşaat sektörü katılımcılarının Bilişsel Kapasite’leri işin yürütülmesi ve geliştirilmesi için 

uygun ortalama skoruna sahiptir. Fakat düşünme süreçleri kontrolsüz gözükmektedir. Grupta 

düşünme süreçlerini etkileyen doğrulama önyargısının (önceden inanılan şeyleri doğrulayan 

bilgileri onaylama ve arama yatkınlığı) üstesinden gelebildiği söylenemez. Argümanları 

Değerlendirme’de duyguların önemli rol oynadığı bulunmuştur. Aşırı duygu yoğunluğu, 

objektifliği ve argümanları doğru bir şekilde değerlendirme becerisini gölgeleyebilir. Grubun 

Sonuç Çıkarma becerisi ortadır. Sonuç Çıkarma mevcut delilden mantıklı bir sıra takip ederek 

sonuca varmaktan ibarettir. Bir sonuca varmadan önce tüm ilgili bilgilerin 

değerlendirilmesini, farklı sonuçların doğru olma ihtimaline bakılmasını, en uygun sonucun 

seçilmesini ve delillerin ötesine geçen aşırı genellemelerden kaçınılmasını içermektedir. 

Grubun %40’ı Sonuç Çıkarma becerisinde düşük performans sergilemiştir.  

Grubun %1,5’i global seviyede yetenek olarak kabul edilen beceri ve yetkinliklere sahiptir. 

Grubun %38’i global seviyede yetenek olarak kabul edilen beceri ve yetkinlikere uygun 

eğitimler ile desteklenirse sahip olabilir.  

Grubun %16’sı İnşaat sektöründe beklenen veya üstün performans gösterebilecek beceri veya 

yetkinliğe sahip değildir. %16 oranındaki katılımcıların skorları genellikle çalıştıkları şirketlere 

para kaybı (yaşanacak zaman kaybı, para kaybı görüşü içinde değerlendirilmiştir) 

yaşatabileceklerini göstermektedir.  
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Eğitim sektörü 

Eğitim sektöründen gelen 60 katılımcının Raven ile ölçülen Bilişsel Kapasite skoru orta altıdır. 

Eleştirel Düşünme skoru ise düşüktür. 

Raven ile ölçülen Bilişsel Kapasite skoru bir kişinin öğrenme kapasitesi ile de ilgildir. Eğitim 

sektöründen gelen katılımcılar orta seviyede öğrenme kapasitesi göstermektedir. Eğitim 

sektöründen gelen ve işi sınıf eğitmenliği olan kişilerin anlamlı ilişki kurabilecekleri 

öğrencilerin Bilişsel Kapasite’si %75 seviyesinden aşağıda olmalıdır. Üstün yetenekli kişiler 

için uygun eğitmenler değillerdir.  

Grubun Eleştirel Düşünme skoru düşüktür. Eğitim sektöründen gelen ve sınıf içi öğretmenlik 

yapan kişilerin %75’i Empati Kuran kişilik özelliğini tercih etmektedir. Empati Kuran kişiler 

değerlere ve aldıkları kararın başkaları üzerindeki etkisine göre karar verir. Kendilerine 

nesnel bir gözlemci değil, katılımcı rolü biçerler. Akıl yürütmek yerine güçlü bir empati 

kurma olasılıkları net bir biçimde yüksektir. Mantıklı değil, şefkatli olarak tanınmayı tercih 

ederler. Bu davranış şekli hem Bilişsel Kapasite hem de Eleştirel Düşünme ile negatif 

korelasyon göstermektedir. Başka bir deyişle öğrencisi ile empatik ilişki kuran kişilerin 

kaybettirdikleri daha fazladır. 

Eğitim sektöründeki katılımcıların Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile pozitif/negatif 
korelasyon gösteren Golden Kişilik Özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon 
Negatif 

Korelasyon 
Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Rahat Uyum Sağlayan Uyum Sağlamayan Mesafeli 

Uyum Sağlamayan Töresel Büyük Resme Odaklı Endişeli 

Vizyoner Soyut Vizyoner Uyum Sağlayan 

Sıcak Esnek Rahat Geleneksel 

Planlı Güvenilir Yenilikçi Destek Olan 

Mahremiyetine 
Düşkün 

Empati Kuran Katılımcı Empati Kuran 

Büyük Resme Odaklı Canayakın Şefkatli Töresel 

Özerk Endişeli Sosyal Girişken İç Görüyle Düşünen 

  Mesafeli Konuşkan Pratik 

  Destek Olan Mantıklı Sessiz 

  Somut Rekabetçi İhtiyatlı 

    Analitik 
Kendinden Emin 

Olmayan 

    İyimser Özerk 

    Kendinden Emin Güvenilir 

    Spontane   

    
Mahremiyetine 

Düşkün 
  

    Planlı   
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Eğitim sektöründen gelenler açık baskınlık seviyesinde Dışadönük’tür. Dış odaklı, Konuşkan, 

Gözüpek, Cana yakın, Katılımcı, Eylem ve Gürültü Odaklı ve Genel Bilgi sahibidirler. 

Uzmanlıkları veya uzmanlıkları ile ilgili bilgi işleme kalitesi düşüktür. Eğitim sektöründeki 

katılımcıların bir araya gelmesi ve tecrübelerini paylaşmaları Eleştirel Düşünme becerilerini 

olumlu yönde etkileyebilir.  

Mahremiyetine Düşkün kişilik özelliği grupta azınlık sayıdadır. Katılımcıların %4’ü 

Mahremiyetine Düşkün kişilik özelliğine açık baskınlık seviyesinde sahiptir, güçlü veya çok 

güçlü baskınlık seviyesinde Mahremiyetine Düşkün kişilik özelliğine rastlanmamıştır.  

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

48 11 27 31 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 44 Somut 38 

Sessiz 11 Soyut 17 

Sosyal Girişken 51 Pratik 24 

Mesafeli 7 Yenilikçi 33 

Canayakın 52 Töresel 24 

Mahremiyetine Düşkün 11 Vizyoner 38 

Katılımcı 46 Geleneksel 24 

İç Görüyle Düşünen 13 Büyük Resme Odaklı 37 

 

Eğitim sektöründen gelen katılımcıların bilgiyi toplama şekli belirsiz baskınlık seviyesinde 

Sezgisel’dir. Somut algı en baskın kişilik özelliğidir. Somut kişiler soyut fikirler yerine somut 

olguları doğrudan ele almayı tercih eder. Açık konuşan ve sağduyu gösteren kişileri tercih 

ederler. Olabileceklerden çok olanlara yoğunlaşırlar ve ayrıntıları çözmeyi olasılıkları 

düşünmeye tercih ederler. Grup gelenek ve görenekleri bilir ve uygular. Denenmiş metotları 

da tercih eder, denenmemiş olanları da. Denenmişte olsa denenmemişte olsa tercih ettikleri 

metotların kalitesi tartışmaya açıktır.  

Grubun karar verme şekli belirsiz baskınlık seviyesinde Düşünen’dir. Analitik karar verme 

şekli güçlü baskınlık seviyesi ile en belirginidir. Fakat Analitik kararlarında genellikle doğruyu 

(performansı pozitif etkileyen) yakalayabilen katılımcıların oranı %13’dür. Analitik kişiler 

problem çözme ve karar vermede bilimsel ilkeleri kullanırlar. Sıklıkla, beşerî bilimlere 

kıyasla, fen bilimleri ve teknoloji konusunda daha fazla bilgi sahibi olduklarını ifade ederler. 

Bilimsel olarak mantıklı geliyorsa inanma olasılıkları daha yüksektir; analitik olarak 

bilinmekten ve bu becerilerini kullanma fırsatlarını aramaktan hoşlanırlar. Grubun karar 

verme şekli, Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme skorlarına sahip kişiler, bir takım kişisel 

görüşleri ve/veya tabuları gerçek varsayıyor olabilirler. İnandığı konuyu destekleyecek 

analitik kanıtlara yönelir fakat inandığının tersini destekleyen analitik kanıtlara bakmaz veya   

bakmak istemeyebilirler. Analitik kararlarını somut algılarından gelen tecrübeler ile 

oluşturma eğilimindedirler. 

Eğitim sektöründen gelen katılımcıların ortalama skorlarına göre hayata yaklaşımları açık 

baskınlık seviyesinde Dışadönük’tür. Organize Eden kişiler azimli ve kararlıdır. Sabit, 

kontrollü, planlı olabilir; eylem ve görevlerinde planlamaya ihtiyaç duyarlar. Kesin ve sabit 

planları tercih eder, programlarına bağlı kalmaktan hoşlanır ve eylemlerinin sonuçlarına 

yoğunlaşırlar. Organize Eden ölçeğindeki en baskın kişilik özelliği Güvenilir olarak bulundu. 
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Güvenilir kişilik özelliği ile Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme skorları arasında negatif 

korelasyon vardır. 

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

29 28 46 13 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 28 Planlı 46 

Empati Kuran 25 Esnek 16 

Özerk 19 Güvenilir 54 

Şefkatli 39 Rahat 8 

Analitik 52 İhtiyatlı 37 

Sıcak 15 Spontane 17 

Rekabetçi 18 Uyum Sağlayan 48 

Destek Olan 34 Uyum Sağlamayan 12 

 

Eğitim sektöründen gelen katılımcıların %7’si global standartlarda yetenek olarak kabul edilen 

beceri/yetkinliklere sahiptir. %7 oranındaki bu grup ileri seviyede; karmaşık problemleri ve 

durumları açık, net ve tarafsız olarak tanımlayabilir. Durumlar, olaylar veya fikirler 

arasındaki anlaşılması güç ilişkileri ayırt edebilir. Çeşitli bakış açılarından gelen tüm bilgileri 

birleştirerek güçlü argümanlar oluşturabilir. Eylem ve kararlarının anlaşılması güç etkilerini 

farkedebilir ve bunların doğuracağı olası sonuçları öngörebilir. Problemlerin bariz olmayan 

sebeplerini tanımlayabilir. Mevcut tüm ilgili bilgileri problemleri değerlendirmek ve etkin 

kararlar vermek için kullanabilir. Herhangi bir durumda bilgiden sürekli doğru sonuçlar 

çıkarabilir. Kavramları kolayca öğrenebilir. Durumların ve olayların içyüzü ile ilgili keskin bir 

anlayış geliştirebilir. Uygun eğitimlerle katılımcıların %14’ü global seviyede yetenek olabilir. 

%25’i global şirketlerin işe alım için istediği becerilere sahiptir.  

Katılımcıların %46’sının becerileri ve yetkinlikleri işi sürdürebilecek seviye için yeterli 

değildir. %29 oranındaki katılımcı işi sürdürebilecek seviye için gerekli beceri ve yetkinlikler 

hakkında eğitilebilir durumda değildir.  %29 oranındaki bu grup; herhangi bir problemin bazı 

temel unsurlarını yanlış algılayabilir. Durumlar, olaylar ya da fikirler arasındaki bazı bariz 

ilişkileri fark etmekte zorlanabilir. Eylem ve kararlarının bazı bariz etkilerini öngörmekte 

zorlanabilir. Problemleri değerlendirmek ve etkin kararlar vermek için faydalı olacak bazı 

ilgili bilgileri gözden kaçırabilir. Mevcut veriler ve gerçekler tarafından yeterince 

desteklenmeyen sonuçlar çıkarabilir. Kavramları öğrenmede bazı zorluklar yaşayabilir. 

Durumların ve olayların içyüzü ile ilgili yetersiz bir anlayış geliştirebilir.  
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Enerji/Kamu Hizmetleri sektörü 

Enerji/Kamu Hizmetleri sektöründen gelen 149 katılımcının Raven ile ölçülen Bilişsel Kapasite 

skoru orta altıdır. Eleştirel Düşünme skoru ise ortadır. 

Uyum Sağlamayan kişilik özelliği hem Bilişsel Kapasite hem de Eleştirel Düşünme ile pozitif 

korelasyon göstermiştir. Katılımcıların %6’sında Uyum Sağlamayan kişilik özelliği açık, güçlü 

ve çok güçlü baskınlık seviyesindedir. Uyum Sağlamayan kişiler kendi kural ve hedeflerini 

geliştirmek için özgürlük arayışındadır. İstikrarlı bir ortam ve gelirin sağladığı güvenliğe 

ihtiyaç duymazlar. Tepkilerini ve olanaklarını sınırladığı için kurallara uymaktan ve talimat 

almaktan hoşlanmazlar. 

Enerji ve Kamu Hizmetleri sektöründeki katılımcıların Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme 
ile pozitif/negatif korelasyon gösteren Golden Kişilik Özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Uyum Sağlamayan Uyum Sağlayan Canayakın Uyum Sağlayan 

  İhtiyatlı Soyut Güvenilir 

  Güvenilir Uyum Sağlamayan Töresel 

  Töresel Sosyal Girişken Kendinden Emin Olmayan 

  Sıcak İyimser Özerk 

  Mesafeli Konuşkan İhtiyatlı 

  Kendinden Emin Olmayan   Mahremiyetine Düşkün 

  Endişeli    

  Somut    

  Empati Kuran    

  Sessiz    

  Destek Olan    

  Şefkatli    

  İç Görüyle Düşünen    

  Katılımcı    

  Mahremiyetine Düşkün    

  Rekabetçi    

  Esnek     

 

Enerji ve Kamu Hizmetleri sektöründen gelen katılımcıların Hisseden karar verme ölçeğine ait 

tüm kişilik özellikleri (Sıcak, Empati Kuran, Şefkatli ve Destek Olan) ile Bilişsel Kapasite 

arasında negatif korelasyon bulundu. Bu sektördeki katılımcıların %35’i Hisseden karar verme 

şeklini tercih etmektedir.  

Güvenilir kişilik özelliği neredeyse tüm kategorilerdeki gibi Enerji ve Kamu Hizmetleri 

sekötüründe de Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile negatif korelasyon göstermiştir. 

Katılımcıların %45’i çok güçlü baskınlık seviyesinde Güvenilir skoruna sahiptir. Koşul ve şartlar 

ne olursa olsun tutarlı olarak Güvenilir kişilik özelliğini sergileyeceklerdir.  
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Enerji ve Kamu Hizmetleri sektöründen gelen katılımcılar açık baskınlık seviyesinde 

Dışadönük’tür. Canayakın, Konuşkan ve Sosyal Girişken kişilik özellikleri ile Eleştirel Düşünme 

arasında pozitif korelasyon vardır. Katılımcıların %40’ı bu kişilik özelliklerine açık, güçlü ve 

çok güçlü baskınlık seviyesinde sahiptir. 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

51 17 30 37 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 43 Somut 53 

Sessiz 22 Soyut 19 

Sosyal Girişken 53 Pratik 13 

Mesafeli 15 Yenilikçi 48 

Canayakın 53 Töresel 34 

Mahremiyetine Düşkün 17 Vizyoner 37 

Katılımcı 53 Geleneksel 22 

İç Görüyle Düşünen 16 Büyük Resme Odaklı 43 

 

Bu baskınlık seviyesine sahip kişiler canlıdır ve kendilerini ifade ederler. Sosyal olmayı ve 

toplu halde yaşamayı severler. Sözlü ve sözsüz olarak iletişim ihtiyaçları güçlü olduğundan, 

nasıl hissettiklerini başkalarının bilmesini önlemekte zorlandıklarını sıklıkla ifade ederler. 

Kendilerini genellikle cana yakın, dost canlısı ve girişken olarak tanımlarlar. Daha geniş bir 

arkadaş ve tanıdık çevreleri vardır. Çok fazla insan tanımaktan özel bir tatmin duygusu 

sağlarlar. Yalnız çalışmaktan hoşlanmazlar; bir grup veya ekip içinde daha üretkendirler. 

Başkalarıyla etkileşim fırsatı sunan işlerde çalışmayı tercih ederler. 

Grup zayıf baskınlık seviyesinde Sezgisel’dir. Bilgiyi toplama şeklindeki en baskın kişilik 

özelliği Somut algısıdır. Somut kişilik özelliği Duyumsayan ölçeğinde olmasına ragmen bu 

grupta açık baskınlık seviyesindedir ve kalıp dışıdır. Somut kişiler soyut fikirler yerine somut 

olguları doğrudan ele almayı tercih eder. Açık konuşan ve sağduyu gösteren kişileri tercih 

ederler. Olabileceklerden çok olanlara yoğunlaşırlar ve ayrıntıları çözmeyi olasılıkları 

düşünmeye tercih ederler. Grup detaylarla uzun süre çalışabilir.  

Grubun karar verme şekli zayıf baskınlık seviyesinde Düşünen’dir. Grubun en baskın kişilik 

özelliği Analitik karar vermedir. Grubun Analitik kapasitesi orta altı seviyededir. Analitik 

verilen kararlar tartışmaya açıktır. Katılımcıların %21’i Analitik kararlarında beklenen üstü 

başarı gösterebilecek Bilişsel Kapasite’ye sahiptir. %17’si ise başarılı Analitik kararını 

sürdürülebilir yüksek performans ve karlılığa dönüştürebilir.  

Katılımcıların ortalama skorları Şefkatli karar verme kişilik özelliğini açık baskınlık 

seviyesinde tercih ettiklerini göstermektedir. Şefkatli karar vermeyi tercih eden kişiler 

başkalarının hisleri, düşünceleri ve ihtiyaçlarından etkilenir. Başkalarının iyiliğiyle samimi 

olarak ilgilenir ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isterler. İnsanların uyum içinde 

çalışmasını sağlamak önemlidir. Yönetici olarak, ilişkilere, görevden daha fazla önem verme 

eğilimindedirler. Adil, tarafsız, nesnel ve bağımsız genellikle kalamazlar. Başkalarının neden 

olduğu duygusal dalgalanmalardan görece daha çok etkilenir ve sarsılırlar. 

Enerji ve Kamu Hizmetleri sektöründen gelen katılımcıların hayata yaklaşımı açık baskınlık 

seviyesinde Organize Eden’dir. Katılımcılar güçlü baskınlık seviyesinde Güvenilir’dir. Rahat ve 

Uyum Sağlamayan kişilik özelliklerine güçlü ve çok güçlü baskınlık seviyesinde sahip olanları 
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aşağı/bayağı veya kendisinde hiçbir zaman olmasını istemeyeceği özelliklere sahip kişiler 

olarak görebilir. Katılımıcıların ortalama hayata yaklaşım skorları risk almayacaklarını, 

istikrarlı gelir sunan işleri tercih edeceklerini ve zaman zaman değişime karşı duracaklarını 

göstermektedir. Katılımcıların ortalama skoruna sahip kişilerin yaratıcılık becerisi ile ilgili 

eğilimi yoktur. 

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

37 31 56 17 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 42 Planlı 47 

Empati Kuran 26 Esnek 29 

Özerk 16 Güvenilir 69 

Şefkatli 44 Rahat 8 

Analitik 64 İhtiyatlı 48 

Sıcak 15 Spontane 21 

Rekabetçi 26 Uyum Sağlayan 59 

Destek Olan 39 Uyum Sağlamayan 10 

 

Katılımcıların %21’i global seviyede yetenek olarak kabul edilen Bilişsel Kapasite skoruna, 

%10’u ise Eleştirel Düşünme skoruna sahiptir. Katılımcıların %2’si her koşul ve şart altında 

doğru karar verebilir. Stratejik Planlar kurabilir. Vizyon oluşturabilir ve diğerlerini vizyona 

dahil edebilecek liderlik özelliklerine sahiptir. Bir işletmenin her bir birimini ve birimdeki her 

görevi kolayca öğrenir. Düzeltilmesi gereken yerleri alışılmışın ötesinde bir hızla görür ve 

düzenleyebilir. Katılımcıların %2’sinden inovasyon beklenmelidir. Özellikle dijital dönüşüm 

süreçlerinde aktif liderlik yapabilir, görev alabilir ve gereken tüm görevleri çalıştığı şirketin 

karlılığını pozitif etkileyecek şekilde yerine getirir. 

Katılımcıların %56’sının Enerji ve Kamu Hizmetleri sektöründe düşük performans gösterebilir. 

%56 oranındaki bu grubun bilgiyi toplama şekli Somut algı ile olmasına ragmen, topladığı 

somut verilerin hatalı veya eksik olma olasılığı yüksektir. Stresli ortamlarda kendine güvenir 

ve iyimser gözükür fakat aldığı karar veya aksiyonlar istenmeyen sonuçlara sebebiyet 

verebilir.  

Katılımcıların %21’i Bilişsel Kapasite’leri değerinde eğitimler ile desteklenirse global seviyede 

yetenek grubuna girebilir. Katılımcıların %21,5’i global şirketlerin işe alımda adaylardan 

bekledikleri azami beceri/yetkinliklere sahiptir.  
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Mali Hizmetler/Bankacılık/Sigorta sektörü 

Mali Hizmetler/Bankacılık/Sigorta sektöründen gelen 120 katılımcının Raven ile ölçülen 

Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme skoru ortadır. 

Uyum Sağlayan, Mantıklı ve Endişeli kişilik özellikleri ile Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme 

skorları arasında pozitif korelasyon vardır. Katılımcıların %8’inde Uyum Sağlayan, Mantıklı ve 

Endişeli kişilik özellikleri beklenen üstü performans için uygun seviyededir.  

Empati Kuran kişilik özelliği ile Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme arasında negatif 

korelasyon vardır. Katılımcıların %22’si Empati ile karar vermektedir. Empati Kuran kişiler 

değerlere ve aldıkları kararın başkaları üzerindeki etkisine göre karar verir. Kendilerine 

nesnel bir gözlemci değil, katılımcı rolü biçerler. Akıl yürütmek yerine güçlü bir Empati 

Kurma olasılıkları net bir biçimde yüksektir. Mantıklı değil, Şefkatli olarak tanınmayı tercih 

ederler.  

Mali Hizmetler/Bankacılık/Sigorta sektöründeki katılımcıların Bilişsel Kapasite ve Eleştirel 
Düşünme ile pozitif/negatif korelasyon gösteren Golden Kişilik Özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Uyum Sağlayan Uyum Sağlamayan Mantıklı Empati Kuran 

Vizyoner Geleneksel Rahat Güvenilir 

Mantıklı Töresel Uyum Sağlayan Töresel 

Endişeli Pratik Analitik Geleneksel 

Mahremiyetine Düşkün Soyut Endişeli Sıcak 

Sessiz Sıcak   Katılımcı 

  Katılımcı   Soyut 

  Empati Kuran   Uyum Sağlamayan 

  İhtiyatlı   Pratik 

  Canayakın     

  Kendinden Emin Olmayan     

  Rekabetçi     

  Şefkatli     

 

Mali Hizmetler/Bankacılık/Sigorta sektöründen gelen katılımcıların enerjiyi odaklama şekli 

açık baskınlık seviyesinde Dışadönük’tür. Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile negatif 

korelasyonu bulunan Katılımcı kişilik özelliği açık baskın seviyesindedir. Grubun %65’i 

Katılımcı kişilik özelliğine açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde sahiptir. Bu 

katılımcılarda Dışadönüklük ölçeğine davranışlarının karlılık ve/veya yüksek performans ile ya 

ilişkisi yoktur ya da negatif ilişkisi vardır.  

Ortalama skorlara göre katılımcılar, Mahremiyetine Düşkün kişilik özelliğine güçlü veya çok 

güçlü baskınlık seviyesinde sahip olan kişileri ‘sinsi, içten pazarlıklı’ gibi görme olasılıkları 

vardır. Mahremiyetine Düşkün kişilik özelliği bu sektörde perfromansa pozitif etki eden bir 

davranış olarak gözükmektedir. Mahremiyetine düşkün kişilerin az sayıda ve uzun süreli 

arkadaşlıkları vardır. Bu arkadaşlarıyla yalnız kalmayı ve sosyalleşme zamanlarını 
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tanıdıklardan çok bu arkadaşlarıyla geçirmeyi tercih ederler. İşlerinde genellikle yalnız 

çalışmayı tercih ederler ve uzun süre kesintisiz çalışabilirler. Sosyal toplantılarda topluluğun 

içine karışma ihtiyacı hissetmezler, dikkat çekmemeyi tercih ederler ve sosyal toplantıdan bir 

törene ihtiyaç duymadan ayrılabilirler.  

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

49 15 26 37 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 43 Somut 43 

Sessiz 14 Soyut 20 

Sosyal Girişken 53 Pratik 14 

Mesafeli 11 Yenilikçi 44 

Canayakın 52 Töresel 29 

Mahremiyetine Düşkün 16 Vizyoner 41 

Katılımcı 47 Geleneksel 18 

İç Görüyle Düşünen 17 Büyük Resme Odaklı 44 

 

Grubun bilgi toplama şekli zayıf baskınlık seviyesinde Sezgisel’dir. Grubun en baskın bilgiyi 

toplama kişilik özelliği Yenilikçi’dir. Somut kişilik özelliği bu grupta da kalıp dışıdır. 

Katılımcılar birbirine zıt kutupta olan Sezgisel ve Duyumsayan algı ölçeklerini 

kullanabilmektedir. Duyumsayan kişiler veri ve bilgiye daha çok kelime anlamıyla yaklaşan, 

içinde bulunduğu zamana yoğunlaşan, bilginin somut olmasını isteyen, sonuçların çaba ile 

elde edileceğine inanan, gerçekte olanlara göre hareket eden, gerçekçi, olgulara güvenen, 

pratik ve belirli olarak tanımlanır.  

Sezgisel kişiler bilgiye daha mecazi olarak yaklaşan, geleceğe yoğunlaşan, kavramsal olana 

inanan, sonucun ilhamla elde edildiğini düşünen, teorileri seven, "aklı havada" olabilen, hayal 

kurmayı seven, yaratıcı olmak için çabalayan ve genel fikirlerin geçerliliğini kabul eden 

kişilerdir. Her iki algı çeşidi ile toplanan bilginin kalitesi orta seviyededir.  

Mali Hizmetler/Bankacılık/Sigorta sektöründen gelen katılımcıların karar verme şekli belirsiz 

baskınlık seviyesinde Düşünen’dir. Düşünen ölçeğindeki Analitik karar verme kişilik özelliği 

tek açık baskınlık seviyesindekidir. Katılımcıların %10’unun Analitik kararlarında çoğunlukla 

başarılı olması beklenir. Katılımcıların %41’inin Analitik kararlarının beklenen altı veya düşük 

performans göstereceği beklenmelidir.  

Katılımcıların hayata karşı yaklaşımı açık baskınlık seviyesinde Organize Eden’dir. Güvenilir 

kişilik özelliği hayata yaklaşım şeklindeki en baskın olandır fakat Eleştirel Düşünme ile negatif 

korelasyonu vardır. Spontane, Güvenilir ve Esnek kişilik özelliklerine sahip olanların 

Varsayımları Tanıma’da zorlandığı bulundu. Katılımcıların %5’i bu kişilik özelliklerinin hepsine 

açık, güçlü ve çok güçlü baskınlık seviyesinde sahiptir. Bu kişilerin birçok kişisel görüşü 

gerçek olarak kabul ettiği söylenebilir.  

Esnek ve Rahat kişilik özellikleri ile Argümanları Değerlendirme arasında pozitif korelasyon 

bulundu. Katılımcıların %3’ünün hem Esnek hem de Rahat kişilik özellikleri açık, güçlü veya 

çok güçlü baskınlık seviyesindedir. Bu katılımcılar ileri seviyede Bilişsel Kapasite skoruna 

sahiptir.  
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Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

33 28 45 21 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 32 Planlı 38 

Empati Kuran 28 Esnek 29 

Özerk 21 Güvenilir 61 

Şefkatli 36 Rahat 12 

Analitik 57 İhtiyatlı 39 

Sıcak 14 Spontane 22 

Rekabetçi 21 Uyum Sağlayan 44 

Destek Olan 36 Uyum Sağlamayan 21 

 

Katılımcıların %14’ü global seviyede yetenek olarak kabul edilir. Bu oran katılımcıların Bilişsel 

Kapasite’leri değerinde eğitimler ve eğilimleri hakkındaki farkındalıklarını geliştirecek 

eğitimler ile desteklenirse %34’e çıkabilir.  

Katılımcıların %29’u Mali Hizmetler/Bankacılık/Sigorta sektöründe yüksek performansa etki 

etmesi beklenen beceri/yetkinliklere sahip değildir. TMCO Danışmanlık ile iş birliği içinde 

olan şirketler için yönetici pozisyonuna uygun beceri ve yetkinliklere sahip olmayan katılımcı 

oranı %47’dir. Bu kişiler muhtemelen, belirsizlik ve karmaşa içeren durumlarda doğru manayı 

çıkartmasını sağlayacak olan algı ile açık ve net düşünme becerilerine düşük seviyede 

sahiptir. Özellikle, Mali Hizmetler/Bankacılık/Sigorta sektöründeki diğer kişilerle 

karşılaştırıldığında, bu kişiler; problemlerin ve durumların bazı temel unsurlarını yanlış 

algılayabilir. Durumlar, olaylar ya da fikirler arasındaki bazı bariz ilişkileri fark etmekte 

zorlanabilir. Argümanları oluştururken çeşitli bakış açılarından gelen gerekli bilgileri 

birleştirme fırsatlarlarını kaçırabilir. Eylem ve kararlarının bazı bariz etkilerini öngörmekte 

zorlanabilir. Karmaşık neden-sonuç ilişkilerini tanımlamakta zorlanabilir. Problemleri 

değerlendirmek ve etkin kararlar vermek için faydalı olacak bazı ilgili bilgileri gözden 

kaçırabilir. Mevcut veriler ve gerçekler tarafından yeterince desteklenmeyen sonuçlar 

çıkarabilir. Kavramları öğrenmede bazı zorluklar yaşayabilir. Durumların ve olayların içyüzü 

ile ilgili yetersiz bir anlayış geliştirebilir.  
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Bilişim Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri Teknoloji sektörü 

Bilişim Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri Teknoloji sektöründen gelen 285 katılımcının 

Raven ile ölçülen Bilişsel Kapasite ve Watson-Glaser ile ölçülen Eleştirel Düşünme skoru 

ortadır.  

Soyut ve Güvenilir kişilik özellikleri ile Bilişsel Kapasite arasında pozitif korelasyon vardır. İç 

Görüyle Düşünen, Rekabetçi, Soyut ve Esnek kişilik özellikleri ile Eleştirel Düşünme arasında 

pozitif korelasyon vardır. Katılımcıların verilerine göre bu sektörde yüksek performans 

göstermesi beklenen kişilerin teori ve fikirler gibi soyut konulara yoğunlaşmayı tercih eder. 

Gerçekler ve şu an yerine olasılıklar ve gelecek hakkında konuşmayı tercih ederler. 

Görünenin ötesine geçen hayal gücüne değer verirler, örüntüler arar ve fikirleri ifade 

etmenin yeni ve alışılmadık yollarını bulabilirler. Sükutun altın olduğunu düşünürler. Sürekli 

uyarılmadıkları bir yaşamı, huzur ve sessizlik sunan ortamları cazip bulurlar. Hafta sonları 

genellikle evlerinde televizyon veya video seyrederek ya da okuyarak sakin bir akşam 

geçirirler. Kalabalıklar içinde olmayı rahatsız edici bulurlar. Düşünmek ve kendilerine gelmek 

için sessizliğe ve yalnızlığa ihtiyaç duyarlar. Okuyarak öğrenmeyi tercih ederler.  

Bilişim Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri teknoloji sektöründeki katılımcıların Bilişsel 
Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile pozitif/negatif korelasyon gösteren Golden Kişilik 

Özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Soyut Somut İç Görüyle Düşünen Katılımcı 

Güvenilir Özerk Rekabetçi Somut 

  Rahat Soyut Geleneksel 

  Konuşkan Esnek Töresel 

  İyimser     

  Katılımcı     

 

Yüksek performans göstermesi beklenen kişiler tartışmaya, eleştiriye ve şüpheciliğe değer 

verirler. İnatçıdırlar ve tartışmaktan hoşlanırlar. Birini dinlerken, övebilecekleri bir şey 

bulmaktan çok, konuşmacının öne sürdüğü fikirlerde hata bulmaya yoğunlaşırlar. Uç 

durumlarda bu şüphecilik, inatçı ve ön yargılı olabilir. Hızlı, dakik ve sorumlu olmaya değer 

verirler. Yaptıkları işe odaklanır ve tamamıyla kendilerini verirler. Plan yapsalar dahi, 

özellikle tatillerde, boş zamanlarda ve yolculuklarda bu planları hızla tekrar tekrar 

düzenleyebilmekten hoşlanırlar. Her şeyi önceden belirlemekten kaçınır ve beklenmedik 

durumlarla, bu durumlar ortaya çıktıkça ilgilenirler. 

Somut ve Katılımcı kişilik özellikleri ile hem Bilişsel Kapasite hem de Eleştirel Düşünme 

arasında negatif korelasyon bulundu. Olabileceklerden çok olanlara yoğunlaşan ve ayrıntıları 

çözmeyi olasılıkları düşünmeye tercih eden, somut olguları doğrudan ele almayı tercih eden 

davranışlara sahip kişilerin Bilişim Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri Teknoloji sektöründe 

düşük performans göstermesi beklenir. Bu kişiler aynı zamanda aktif ve hareket halindedir; 

enerjik ve çevrelerindeki dünyayla ilgilidir. Harekete geçirici şeyler yapmalarına imkân 

tanıyan bir şehirde yaşamasalar dahi, böyle bir yere erişimlerinin olmasından hoşlanırlar. 
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Hafta sonlarını evde geçirmek yerine başkalarıyla dışarı çıkarlar. "Yaşam heyecan verici 

değilse, yaşamaya değer değildir" sözünü benimseme eğilimi gösterirler.  

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

57 11 25 40 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 51 Somut 44 

Sessiz 12 Soyut 21 

Sosyal Girişken 65 Pratik 12 

Mesafeli 6 Yenilikçi 50 

Canayakın 57 Töresel 29 

Mahremiyetine Düşkün 12 Vizyoner 43 

Katılımcı 55 Geleneksel 15 

İç Görüyle Düşünen 12 Büyük Resme Odaklı 47 

 

Bilişim Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri Teknoloji sektöründen gelen katılımcıların 

enerjilerini odaklama şekli açık baskınlık seviyesinde Dışadönük’tür. Sosyal Girişken kişilik 

özelliği güçlü baskınlık seviyesindedir ve en baskınıdır. Sosyal Girişken kişilik özelliği 

katılımcıların %91’inde açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesindedir. Sosyal Girişken 

kişilik özelliğinin bu sektörde performans veya karlılık ile herhangi bir ilişkisine 

rastlanmamıştır. Katılımcıların %2’si İç Görüyle Düşünen kişilik özelliğine açık, güçlü veya çok 

güçlü baskınlık seviyesinde sahiptir.  

Sektörün ortalama skorlarına sahip kişiler enerjiyi odaklama şekli ile yüksek performans 

göstermesi beklenen kişilerin enerjiyi odaklama şekli arasında oldukça belirgin farklılıklar 

vardır. Özetle sektörün geneli, yüksek performans göstermesi beklenen kişileri ‘bayağı, sinsi 

veya hiçbir şekilde olmak istemeyeceği bir insan’ gibi görüyor olabilir.  

Bilişim Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri Teknoloji sektöründen gelen katılımcıların bilgiyi 

toplama şekli açık baskınlık seviyesinde Sezgisel’dir. En baskın kişilik özelliği Yenilikçi’dir. 

Yenilikçi kişilik özellliğinin performans veya karlılık ile herhangi bir ilişkisine bu sektörün 

genelinde rastlanmamıştır. Somut algı, Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile pozitif 

korelasyon veren Soyut algıya göre daha çok tercih edilmektedir. Katılımcıların %56’sı açık, 

güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde Somut algıya sahiptir. Soyut algıyı açık, güçlü veya 

çok güçlü baskınlık seviyesinde tercih edenlerin oranı %7’dir.  

Bilişim Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri Teknoloji sektöründen gelen katılımcıların karar 

verme şekli belirsiz baskınlık seviyesinde Düşünen’dir. Güçlü baskınlık seviyesinde Analitik 

karar verme eğilimleri olduğunu göstermişlerdir. Grubun ortalamalarına sahip kişiler Analitik 

kararlarının başarısındaki kalite, Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme skorlarına göre, orta 

seviye olacaktır.   

Rekabetçi kişilik özelliği ile Eleştirel Düşünme arasında pozitif korelasyon vardır. 

Katılımcıların %12’si Rekabetçi karar verme kişilik özelliğine açık, güçlü veya çok güçlü 

baskınlık seviyesinde sahiptir. Bu ortalama skorlara sahip kişiler karar verirken Mantıklı kişilik 

özelliğini tercih ettiğinde karar kalitesi orta seviyede olacaktır. 
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Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

35 30 51 16 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 36 Planlı 46 

Empati Kuran 25 Esnek 23 

Özerk 16 Güvenilir 65 

Şefkatli 43 Rahat 7 

Analitik 63 İhtiyatlı 41 

Sıcak 12 Spontane 21 

Rekabetçi 24 Uyum Sağlayan 52 

Destek Olan 39 Uyum Sağlamayan 13 

 

Bilişim Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri Teknoloji sektöründen gelen katılımcıların 

hayata yaklaşımı açık baskınlık seviyesinde Organize Eden’dir. Güvenilir kişilik özelliği güçlü 

baskınlık seviyesindedir. Katılımcıların ortalama skorlarına sahip kişiler erken başlar ve iş 

teslim tarihine uyar. Hızlı, dakik ve sorumlu olmaya değer verirler. İşleri doğru sırasıyla 

yerine getirmekte başarılı olan bu kişiler, yaptıkları işe odaklanır ve tamamıyla kendilerini 

verirler. Bu davranışlarının iş performanslarına ve karlılığa pozitif katkı sağlaması beklenir.  

Bilişim Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri Teknoloji sektöründen gelen katılımcıların %6’sı 

global seviyede yetenektir. %6 oranındaki katılımcılar Stratejik Planlar kurabilir, vizyon 

oluşturabilir ve diğerlerini vizyona dahil edecek liderlik becerilerine sahiptir, genellikle doğru 

kararlar verir ve genellikle verdiği kararların iş performansına ve karlılığa pozitif etkileri olur. 

Tüm işletmeyi ve işletmenin her birimini anlar, birimlerin iş süreçlerini alışılmadık hızla anlar 

ve düzenlenmesi veya iyileştirilmesi gereken yerleri bulur ve iyileştirir. Bunu yaparken ileri 

seviyede planlama ve organizasyon yetkinliğini kullanır. Yetenek olarak kabul edilen oran 

Bilişim Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri Teknoloji sektöründen gelen katılımcıların 

%24’üne gelebilir. Bilişsel Kapasite’leri değerinde ve eğilimlerinin farkındalıklarını arttıracak 

eğitimler önerilir.  

Bilişim Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri Teknoloji sektöründen gelen katılımcıların %30’u 

sektörün gereklerini yerine getirebilecek beceri/yetkinliklere sahip değildir. Bu kişiler 

muhtemelen, belirsizlik ve karmaşa içeren durumlarda doğru manayı çıkartmasını sağlayacak 

olan algı ile açık ve net düşünme becerilerine düşük seviyede sahiptir. Özellikle, sektöründeki 

diğer kişilerle karşılaştırıldığında bu kişiler; problemlerin ve durumların bazı temel unsurlarını 

yanlış algılayabilir. Durumlar, olaylar ya da fikirler arasındaki bazı bariz ilişkileri fark 

etmekte zorlanabilir. Argümanları oluştururken çeşitli bakış açılarından gelen gerekli bilgileri 

birleştirme fırsatlarlarını kaçırabilir. Eylem ve kararlarının bazı bariz etkilerini öngörmekte 

zorlanabilir. Karmaşık neden-sonuç ilişkilerini tanımlamakta zorlanabilir. Problemleri 

değerlendirmek ve etkin kararlar vermek için faydalı olacak bazı ilgili bilgileri gözden 

kaçırabilir. Mevcut veriler ve gerçekler tarafından yeterince desteklenmeyen sonuçlar 

çıkarabilir. Kavramları öğrenmede bazı zorluklar yaşayabilir. Durumların ve olayların içyüzü 

ile ilgili yetersiz bir anlayış geliştirebilir.  
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Perakende ve Toptan Satış sektörü 

Perakende ve Toptan Satış sektöründen gelen 265 katılımcının Raven ile ölçülen Bilişsel 

Kapasite skoru orta ve Watson-Glaser ile ölçülen Eleştirel Düşünme skoru çok düşük 

seviyededir. 

Sessiz kişilik özelliği Perakende ve Toptan Satış sektöründe Bilişsel Kapasite ile pozitif 

korelasyonu olan tek davranışsal yetkinliktir. Dışadönük ölçeğine ait Katılımcı, Konuşkan ve 

Sosyal Girişken’in Bilişsel Kapasite skoru ile negatif korelasyonu vardır.  

Perakende ve Toptan Satış sektöründe yüksek iş performansı ve karlılık için gerekli 

yetkinliklere sahip kişiler sakin ve dingindir. Yabancılarla veya arkadaşlarıyla konuşurken, 

diğerlerinden daha az konuşma eğilimi gösterirler. Yalnızca söyleyecek bir şeyleri olduğunda 

konuşurlar. Başkalarına açılmakta zorlanırlar. Bu nedenle başkalarına güvenmekte ve 

başkalarının onları tanımasına izin vermekte güçlük çekerler. Büyük bir üzüntü içinde 

olduklarında, genellikle hislerini belli etmezler. Yeni bir çözüm için, bilinenlere odaklanarak 

mevcut yöntemlere uyum sağlar. Bir kavramın kendisinden çok o kavramı uygulamakla 

ilgilenirler. Nihai sonuca ulaşmanın yollarından çok, nihai sonucun kendisiyle ilgilenirler. 

Teori ve fikirler gibi soyut konulara yoğunlaşmayı da tercih ederler. Gerçekler ve şu an yerine 

olasılıklar ve gelecek hakkında konuşmayı tercih ederler. Görünenin ötesine geçen hayal 

gücüne değer verirler, örüntüler arar ve fikirleri ifade etmenin yeni ve alışılmadık yollarını 

bulan kişilerle olmaktan hoşlanırlar. Adil, tarafsız, nesnel ve bağımsızdırlar. Başkalarının 

neden olduğu duygusal dalgalanmalardan görece daha az etkilenir ve sarsılırlar. Başkalarına, 

kendilerine davranılmasını istedikleri gibi davranırlar: adilane ve tarafsız. Yönetici olarak, 

ilişki odaklı bir yaklaşımdan ziyade görev odaklı yaklaşıma eğilimlidirler. Ne başkalarının ne 

düşündüğü ve hissettiğiyle ne de yeni bir projenin insanlar üzerindeki etkisiyle ilgilenmezler. 

Kendi kural ve hedeflerini geliştirmek için özgürlük arayışındadırlar. İstikrarlı bir ortam ve 

gelirin sağladığı güvenliğe ihtiyaç duymazlar. Tepkilerini ve olanaklarını sınırladığı için 

kurallara uymaktan ve talimat almaktan hoşlanmazlar. 

Perakende ve Toptan Satış sektöründeki katılımcıların Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme 
ile pozitif/negatif korelasyon gösteren Golden Kişilik Özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Sessiz Sıcak Uyum Sağlamayan Uyum Sağlayan 

  Katılımcı Özerk Sıcak 

  Konuşkan Pratik Somut 

  Sosyal Girişken Soyut Şefkatli 

     Planlı 

     Güvenilir 

     Destek Olan 

     Geleneksel 

     Katılımcı 

     Töresel 

     Mantıklı 

      Yenilikçi 
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Perakende ve Toptan Satış sektöründen gelen katılımcılar enerjiyi odaklama şekli güçlü 

baskınlık seviyesinde Dışadönük’tür. Sosyal Girişken, Canayakın ve Katılımcı kişilik özellikleri 

güçlü baskınlık seviyesindedir. Kendini en iyi hissettiği yerler kalabalıkların tam ortasıdır. 

Yaşanmış bir olayı veya yaşanacağını ön gördüğü bir durumu kendi kendine kalıp 

değerlendirmek için genellikle zaman ayırmaz ya da ayırdığı zaman gün içinde 15-20 dakikayı 

geçmez. 15-20 dakika içinde de eğer bir hatayı değerlendiriyorsa kendisi de güçlü baskınlık 

seviyesinde hata aramaz. 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

62 12 28 42 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 56 Somut 54 

Sessiz 14 Soyut 22 

Sosyal Girişken 67 Pratik 12 

Mesafeli 10 Yenilikçi 51 

Canayakın 63 Töresel 29 

Mahremiyetine Düşkün 12 Vizyoner 47 

Katılımcı 63 Geleneksel 19 

İç Görüyle Düşünen 12 Büyük Resme Odaklı 49 

 

Perakende ve Toptan Satış sektöründen gelen katılımcılar bilgiyi toplama şekli zayıf baskınlık 

seviyesinde Sezgisel’dir. Yenilikçi kişilik özelliği bilgi toplama ölçeğinde en baskın olanıdır. 

Fakat Perakende ve Toptan Satış sektöründe Yenilikçi kişilik özelliği ile Eleştirel Düşünme 

arasında negatif korelasyon vardır. Katılımcıların %60’ı Yenilikçi kişilik özelliğine açık, güçlü 

veya çok güçlü baskınlık seviyesinde sahiptir. %60 oranındaki bu katılımcıların Yenilikçi algısı 

iş performanslarına ve/veya karlılığa negatif etkisi olabilir.  

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

37 34 58 18 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 41 Planlı 54 

Empati Kuran 31 Esnek 24 

Özerk 13 Güvenilir 75 

Şefkatli 48 Rahat 8 

Analitik 64 İhtiyatlı 48 

Sıcak 17 Spontane 25 

Rekabetçi 28 Uyum Sağlayan 56 

Destek Olan 40 Uyum Sağlamayan 14 

 

Perakende ve Toptan Satış sektöründen gelen katılımcılar karar verme şekli belirsiz baskınlık 

seviyesinde Düşünen’dir. Analitik ve Şefkatli kişilik özellikleri açık baskınlık seviyesindedir. 

Grubun Analitik kapasitesi orta/orta altı seviyededir. Analitik karar verme kişilik özelliğinin 

karlılık veya iş performansı üstünde bir etkisine rastlanmamıştır. Şefkatli kişilik özelliği ise 

Eleştirel Düşünme skoru ve Argümanları Değerlendime becerisi ile negatif korelasyon 

göstermiştir. Perakende ve Toptan Satış sektöründen gelen katılımcıların %48’i Analitik ve 

Şefkatli kişilik özelliğine açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde sahiptir.  
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Perakende ve Toptan Satış sektöründen gelen katılımcılar hayata yaklaşımı açık baskınlık 

seviyesinde Organize Eden’dir. Grubun ortalama hayata yaklaşım skoruna sahip kişiler azimli 

ve kararlıdır. Sabit, kontrollü, planlı olabilir; eylem ve görevlerinde planlamaya ihtiyaç 

duyar. Kesin ve sabit planları tercih eder, programlarına bağlı kalmaktan hoşlanır ve 

eylemlerinin sonuçlarına yoğunlaşır.  

Hayata yaklaşımda Güvenilir kişilik özelliği güçlü baskınlık seviyesindedir. Katılımcıların %95’i 

açık, güçlü veya çok güçlü baskınık seviyesinde Güvenilir’dir. Güvenilir kişilik özelliği ile 

Eleştirel Düşünme arasında negatif korelasyon vardır. Katılımcıların %3,5’i Güvenilir kişilik 

özelliğini yüksek performans ve karlılığa pozitif etki edecek şekilde kullanabilmektedir.  

Perakende ve Toptan Satış sektöründe katılımcıların %2’si global seviyede yetenek olarak 

kabul edilen beceri/yetkinliklere sahiptir. Bu oran yüksek Bilişsel Kapasite skoru olan kişilere 

skoru değerinde verilecek eğitimler ile %11’e çıkarılabilir.  

Grubun %27’si Perakende ve Toptan Satış sektöründe beklenen veya beklenen üstü 

performans gösterebilecek beceri/yetkinliklere sahip değildir. Bu %27 oranındaki grup 

eğitimler ile ancak bazı performans dönemlerinde beklenen seviyeye getirilebilir.  

Katılımcıların %22’si gerçek ile görüşü birbirinden ayırmakta zorlanır. Bu kişiler bazı bariz 

ilişkileri fark etmekte zorlanır. İnandığı doğruları savunacak bilgiler toplar ve bu bilgiler konu 

ile ilgili olmayabilir. İlgili olmayan bilgileri referans göstererek sonuç çıkarabilir. Aşırı 

genelleme gibi gözüken bu Sonuç Çıkarma şekli genellikle para ve zaman kaybı ile sonuçlanır.  

TMCO’nun global tecrübesi Perakende ve Toptan Satış sektöründe bu ortalama skorlara sahip 

şirketlerin kar edemeyeceğini veya istenilen performans hedeflerine ulaşamayacağını 

söylemektedir. Perakende ve Toptan Satış sektöründeki şirketlerden gelen verilerine göre; ya 

işe alımda kullanılan yetkinlik setinde, ya yetkinlik setindeki yetkinlikleri ölçmeye çalıştıkları 

araçlarda ya da genel beklentilerde problem vardır. Bu ortalama skorlar global seviyeye yakın 

hale getirilemezse bu sektör kaybetmeye devam edecektir. Alışılagelmiş metotları farklı 

dillendirerek yeni bir kavram getirdiğine inanan bu sektördeki şirketlerin mevcut çalışanlarını 

belirledikleri yetkinliklere göre eğitmeyi bırakmaları önerilir. TMCO ile iş birliği yapan 

Perakende ve Toptan Satış sektöründeki şirketler için önceden hazırlanmış yetkinlik setleri 

incelendiğinde birçok yetkinliğin iş performansı ve karlılık ile negatif korelasyonu 

bulunmuştur.   
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Deneyime göre  

Farklı deneyim sürelerine sahip yaklaşık 2000 kişiye psikometrikler uygulandı. İstatistiksel 

olarak güvenilirlik puanı .70’in üstünde olan deneyim gruplarnın verileri analize konu 

olmuştur. 

Mesleki 
Deneyim Süresi 

Raven’ın Standart 
İlerleyen Matrisleri™ 

Normu (%) 

Watson-Glaser 
Norm skoru (%) 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç 
Çıkarma 

0 Yıl 78 44 7,67 7,60 11,27 

1-2 Yıl 62 40 7,52 7,45 10,58 

3-5 Yıl 63 41 7,42 7,13 11,20 

6-10 Yıl 57 43 7,62 7,18 11,40 

11-15 Yıl  62 42 7,84 6,93 10,98 

16 ve üstü Yıl 47 29 6,78 6,02 10,14 

 

0 yıl 

0 yıl veya başkabir deyişle hiç iş tecrübesi olmayan katılımcıların Bilişsel Kapasite skoru orta 

üstüdür. Eleştirel Düşünme skoru düşüktür.  

Bilişsel Kapasite ile pozitif korelasyonu olan Mesafeli ve Sessiz kişilik özelliklerine açık 

baskınlık seviyesinde sahip katılımcı oranı %2’dir. Eleştirel Düşünme ile pozitif korelasyonu 

bulanan Soyut ve Rahat kişilik özelliklerine açık ve üstü baskınlık seviyesinde sahip olan 

katılımcı oranı %0,6’dır.  

0 yıl mesleki deneyime sahip ve yüksek performans göstermesi beklenen kişiler sakin ve 

dingindir. Yabancılarla veya arkadaşlarıyla konuşurken, diğerlerinden daha az konuşma 

eğilimi gösterirler. Yalnızca söyleyecek bir şeyleri olduğunda konuşurlar. Başkalarına 

açılmakta zorlanırlar. Bu nedenle başkalarına güvenmekte ve başkalarının onları tanımasına 

izin vermekte güçlük çekerler. Büyük bir üzüntü içinde olduklarında, genellikle hislerini belli 

etmezler. Beceri ve yetkinlikleri kendisi gibi veya daha yüksek kişilerin izinden giderler. 

Başkalarıyla temasa geçmek yerine genellikle karşı tarafın kendilerine yaklaşmasını beklerler. 

Sıklıkla başkalarının sohbet başlatmasını bekler ve konuşma yapmaktan hoşlanmazlar. 

Kendilerini sıklıkla mesafeli olarak tanımlarlar ama, itici olmadıklarını da belirtirler. Teori ve 

fikirler gibi soyut konulara yoğunlaşmayı tercih ederler. Gerçekler ve şu an yerine olasılıklar 

ve gelecek hakkında konuşmayı tercih ederler. Görünenin ötesine geçen hayal gücüne değer 

veren soyut kişiler, örüntüler arar ve fikirleri ifade etmenin yeni ve alışılmadık yollarını bulan 

kişilerle olmaktan hoşlanırlar. Ayrıntılı bilgiler onları genellikle sıkar. Oyalanmayı severler ve 

ancak teslim tarihi yaklaştığında çalışırlar. Projelere geç başlama eğilimindedirler ve bir iş 

teslim tarihi yaklaştıkça diğer işleri birikir. Genellikle iş teslim tarihi yaklaştıkça en iyi 

performanslarını ortaya koyarlar. Bazen dikkatlerinin dağıldığını ifade ederler. Kendi kural ve 

hedeflerini geliştirmek için özgürlük arayışındadır. İstikrarlı bir ortam ve gelirin sağladığı 

güvenliğe ihtiyaç duymazlar. Tepkilerini ve olanaklarını sınırladığı için kurallara uymaktan ve 

talimat almaktan hoşlanmazlar. Değiştiremeyecekleri, öngörülmeyen olaylar konusunda 

endişelenme olasılıkları yüksektir. Geleceğin neler getireceği konusunda kaygı duyarlar. 
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Başkalarının fikirleri konusunda kaygı duyarlar. Düşüncesizce söylenmiş sözleri kişisel 

alabilirler. 

Analize konu olan 0 yıl deneyime sahip katılımcıların enerjiyi odaklama şekli açık baskınlık 

seviyesinde Dışadönük’tür. 

0 Yıl mesleki deneyimi olan katılımcıların Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile 
pozitif/negatif korelasyon gösteren Golden Kişilik Özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Endişeli Konuşkan Uyum Sağlamayan Uyum Sağlayan 

Mesafeli Sosyal Girişken Soyut Güvenilir 

Sessiz Sıcak Rahat Somut 

  Uyum Sağlamayan   Planlı 

      İhtiyatlı 

      Destek Olan 

      Mantıklı 

      İyimser 

      Katılımcı 

      Sessiz 

      Töresel 

      Mesafeli 

      Kendinden Emin 

 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

54 11 27 37 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 47 Somut 45 

Sessiz 13 Soyut 20 

Sosyal Girişken 58 Pratik 15 

Mesafeli 8 Yenilikçi 44 

Canayakın 58 Töresel 29 

Mahremiyetine Düşkün 12 Vizyoner 41 

Katılımcı 54 Geleneksel 18 

İç Görüyle Düşünen 12 Büyük Resme Odaklı 44 

 

Grup iş yaşamında yüksek performans ve karlılığa etki edecek beceri ve yetkinliklere sahip 

kişileri ‘itici, bayağı ve sinsi’ olarak tanımlayabilir. Grup güçlü baskınlık seviyesinde Sosyal 

Girişken’dir. Grubun %85’i açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde Sosyal 

Girişken’dir. Sosyal Girişken skoru ile Bilişsel Kapasite skoru arasında negatif korelasyon 

vardır. Katılımcıların ortalama skorları kalabalık gruplarla etkileşime girmek, fikirlerini, 

düşüncelerini ve duygularını diğerleriyle ve yeni tanıştığı kişilerle paylaşmak istemektedir. 

Yalnız çalışmaktan hoşlanmazlar; bir grup veya ekip içinde daha üretken olduklarını ifade 

ederler. Başkalarıyla etkileşim fırsatı sunan işlerde çalışmayı tercih ederler. Bu davranış 

biçiminin Bilişsel Kapasite ile negatif korelasyonu vardır.  
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Mesleki deneyimi olmayan bu grubun bilgiyi toplama şekli ile ilgili ortalama skorları zayıf 

baskınlık seviyesinde Sezgisel’i göstermektedir. Sırasıyla Yenilikçi, Büyük Resme Odaklı ve 

Somut açık baskınlık seviyesindedir. Yenilikçi ve Büyük Resme Odaklı kişilik özelliklerinden 

gelen davranışların yüksek performans ve karlılık ile bir ilişkisi yoktur. Bununla beraber bu 

grup argümanları değerlendirirken Yenilikçi ve Büyük Resme Odaklı kişilik özelliklerinden 

dolayı hata yapma olasılıkları vardır. Aynı zamanda Yenilikçi kişilik özelliklerinden gelen 

davranışlardan dolayı Sonuç Çıkarma kalitesi de düşmektedir.  

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

33 30 53 14 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 35 Planlı 46 

Empati Kuran 25 Esnek 22 

Özerk 15 Güvenilir 67 

Şefkatli 44 Rahat 7 

Analitik 60 İhtiyatlı 43 

Sıcak 14 Spontane 18 

Rekabetçi 24 Uyum Sağlayan 55 

Destek Olan 37 Uyum Sağlamayan 10 

 

Mesleki deneyimi olmayan bu grubun karar verme şekli ile ilgili ortalama skorları belirsiz 

baskınlık seviyesinde Düşünen’i göstermektedir. Grubun en baskın karar verme kişilik özelliği 

Analitik’tir. Analitik karar verme özelliğinden gelen davranışlar ile Analitik kapasitesi bu grup 

için net olarak uyuşmaktadır. Bu grubun karar verme özelliklerine sahip kişiler yoğun stresli 

bir ortamda kendinden emin tavırlar sergileyebilirler ve sorun çözme ve karar verme 

süreçlerinde insani değerleri uygulamaya başlarlar. Mantıklı veya Analitik olmaktan çok 

candan olmaya özen gösterirler. Bu davranış şekli bu grubun iş performansını ve karlılığını 

olumsuz etkileyebilir. Bu grubu strese sokmama veya stresini yönlendirebileceği kendi kişilik 

tipine uygun spor aktivitelerine dahil etme önerilir.   

Mesleki deneyimi olmayan bu grubun hayata yaklaşımı ile ilgili ortalama skorları açık 

baskınlık seviyesinde Organize Edeni göstermektedir. Güvenilir kişilik özelliği güçlü baskınlık 

seviyesindedir. Fakat Güvenilir kişilik özelliği ile Bilişsel Kapasite arasında negatif korelasyon 

vardır. Bu durum; bir görevi tamamlamak için mevcut süreci/süreçleri uygular, sürecin dışına 

kesinlikle çıkmaz ve süreç hakkında fikir yürütmez olarak açıklanabilir. Bu grup için görevi 

zamanında teslim etmek görevin kalitesinden daha önemli olabilir. 

Mesleki Deneyimi olmayan katılımcıların %3’ü global seviyede yetenek olarak kabul 

edilmektedir. Bilişsel Kapasite’leri değerinde eğitimler ile desteklenirse katılımcıların %45’i 

global yetenek olarak kabul edilebilir beceri/yetkinliklere sahip olabilir. Bu grubun %13’ü çok 

yüksek Bilişsel Kapasite’ye sahiptir fakat bu olağan dışı Bilişsel Kapasite’lerini düşünce 

süreçlerine etkisi düşük seviyededir. Bu %13 oranındaki katılımcının öğrenme kapasiteleri 

alışılmışın dışında hızlıdır ve miktar olarak fazladır. Fakat analiz sonuçlarına göre, aile içi 

eğitimden başlayarak öğrendiklerinin, düşünme süreçlerine ya hiç etkisi olmamıştır ya da 

düşünme süreçlerinden ortaya çıkan kalite düşmüştür. Bu gibi mesleki deneyimi olmayan 

fakat çok yüksek Bilişsel Kapasite’ye sahip kişilerin tanımlanması, Bilişsel Kapasite’leri 

değerinde ya da yakın değere sahip yöneticilerle çalışması önerilir. 
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Katılımcıların içindeki %13 oranında diğer bir grup, iş yerlerinde beyaz yaka pozisyonları için 

yeterli Bilişsel Kapasite’ye sahip değildir. Bu kişiler belirsizlik ve karmaşa içeren durumlarda 

doğru manayı çıkartmasını sağlayacak olan algı ile açık ve net düşünme becerilerine düşük 

seviyede sahiptir. Aynı mesleki deneyime sahip kişilerle karşılaştırıldığında bu kişiler, 

problemlerin ve durumların bazı temel unsurlarını yanlış algılayabilir. Durumlar, olaylar ya da 

fikirler arasındaki bazı bariz ilişkileri fark etmekte zorlanabilir. Eylem ve kararlarının bazı 

bariz etkilerini öngörmekte zorlanabilir. Karmaşık neden-sonuç ilişkilerini tanımlamakta 

zorlanabilir. Problemleri değerlendirmek ve etkin kararlar vermek için faydalı olacak bazı 

ilgili bilgileri gözden kaçırabilir. Mevcut veriler ve gerçekler tarafından yeterince 

desteklenmeyen sonuçlar çıkarabilir. Kavramları öğrenmede bazı zorluklar yaşayabilir. 

Durumların ve olayların içyüzü ile ilgili yetersiz bir anlayış geliştirebilir.  

1-2 yıl  

1-2 yıl iş tecrübesi olan katılımcıların Bilişsel Kapasite skoru ortadır. Eleştirel Düşünme skoru 

düşüktür.  

İş hayatında 1-2 yıl tecrübeye sahip ve yüksek performans ve karlılığa etki edecek kişiler 

sakin ve dingindir. Yabancılarla veya arkadaşlarıyla konuşurken, diğerlerinden daha az 

konuşma eğilimi gösterirler. Yalnızca söyleyecek bir şeyleri olduğunda konuşurlar. İçine 

kapanıktırlar ve başkalarına açılmakta zorlanırlar. Bu nedenle başkalarına güvenmekte ve 

başkalarının onları tanımasına izin vermekte güçlük çekerler. Büyük bir üzüntü içinde 

olduklarında, genellikle hislerini belli etmezler. Soyut fikirler yerine somut olguları doğrudan 

ele almayı tercih eder. Açık konuşan ve sağduyu gösteren kişileri tercih ederler. 

Olabileceklerden çok olanlara yoğunlaşırlar ve ayrıntıları çözmeyi olasılıkları düşünmeye 

tercih ederler. Yeni bir çözüm için, bilinenlere odaklanarak mevcut yöntemlere uyum sağlar.  

1-2 Yıl mesleki deneyimi olan katılımcıların Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile pozitif/negatif 
korelasyon gösteren Golden Kişilik Özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Kendinden Emin Olmayan Büyük Resme Odaklı Yenilikçi Pratik 

Pratik Yenilikçi Uyum Sağlamayan Geleneksel 

  Kendinden Emin Kendinden Emin Uyum Sağlayan 

  Katılımcı Sosyal Girişken İç Görüyle Düşünen 

  Sosyal Girişken Büyük Resme Odaklı Mesafeli 

  Sıcak Esnek Somut 

  Sessiz Katılımcı Kendinden Emin Olmayan 

  Güvenilir Vizyoner İhtiyatlı 

  Somut Mantıklı Empati Kuran 

  Spontane Soyut   

    Analitik   

    İyimser   

    Konuşkan   
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İş hayatında 1-2 yıl tecrübeye sahip ve yüksek performans ve karlılığa etki edecek kişiler 

yaratmaktan çok muhafaza etmekle, bir kavramın kendisinden çok o kavramı uygulamakla 

ilgilenirler. Nihai sonuca ulaşmanın yollarından çok, nihai sonucun kendisiyle ilgilenirler. 

Çalışmalarına yeni kavramlar getirmeyi tercih etmez ve doğaçlama yapmaktan hoşlanmazlar. 

Geleneklere ve güvenilir uygulamalara değer verir. Standart uygulamaları takip ederler; öne 

çıkmaktan veya sıra dışı görünmekten hoşlanmazlar. "Biz hep bu şekilde yapmayı öğrendik" 

cümlesini kurma ihtimalleri yüksektir. Kararlarını kişisel olmayan analiz ve mantığa göre 

verir. Genellikle, gergin durumlarda dahi, net biçimde mantık yürütebildiklerini ifade 

ederler. Sorunlara, nesnel bir biçimde bilgi toplayıp analiz ederek, tarafsız yaklaşır; 

başkalarının da bu şekilde davranmasını isterler. Adil, tarafsız, nesnel ve bağımsızdır. 

Başkalarının neden olduğu duygusal dalgalanmalardan görece daha az etkilenir ve sarsılırlar. 

Başkalarına, kendilerine davranılmasını istedikleri gibi davranırlar: adilane ve tarafsız. 

Yönetici olarak, ilişki odaklı bir yaklaşımdan ziyade görev odaklı yaklaşıma eğilimlidirler. Ne 

başkalarının ne düşündüğü ve hissettiğiyle ne de yeni bir projenin insanlar üzerindeki 

etkisiyle ilgilenmezler. Problem çözme ve karar vermede bilimsel ilkeleri kullanırlar. Sıklıkla, 

beşerî bilimlere kıyasla, fen bilimleri ve teknoloji konusunda daha fazla bilgi sahibi 

olduklarını ifade ederler. Bilimsel olarak mantıklı geliyorsa inanma olasılıkları daha yüksektir; 

analitik olarak bilinmekten ve bu becerilerini kullanma fırsatları aramaktan hoşlanırlar. 

Kesin, dikkatli ve yöntemlidir. Dinlenme aktiviteleri için dahi plan yapma ve hedef odaklı 

olma eğilimindedirler. Yerleşik bir yaşam tarzını tercih ederler ve getirisi yüksek olsa bile, 

riskli projeler üstlenme olasılıkları düşüktür. Risk almama ve dürtüleriyle hareket etmeme 

eğilimi gösterirler. 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

58 12 25 40 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 53 Somut 46 

Sessiz 13 Soyut 23 

Sosyal Girişken 64 Pratik 12 

Mesafeli 7 Yenilikçi 50 

Canayakın 57 Töresel 28 

Mahremiyetine Düşkün 13 Vizyoner 44 

Katılımcı 58 Geleneksel 15 

İç Görüyle Düşünen 12 Büyük Resme Odaklı 45 

 

1-2 yıl iş tecrübesine sahip katılımcıların enerjiyi odaklama şekli Dışadönük’tür. Sosyal 

Girişkenlik kişilik özelliği güçlü baskınlık seviyesindedir. Bu grubun Mesafeli kişilik özelliğine 

güçlü baskınlık seviyesinde sahip olanlara karşı fazla sabrı yoktur. Kendini sözlü veya sözsüz 

ifade etmek ister. Samimi, arkadaş canlısı ilişkiler kurabilir. Çok fazla insanı tanırlar fakat 

gerçekten arkadaşı olarak bildikleri birkaç tanedir. Ortalama Bilişsel Kapasite skoru ve eğilimi 

okuyarak öğrenmek yerine tartışarak öğrenebileceklerini göstermektedir.  

Katılımcıların %27’si sır tutmakta zoranabilir veya tutamaz. %6’sı ise sır tutamaz ve 

tutmamasını kendinde içselleştirecek düşük seviye mantık kurar.  

1-2 yıl iş tecrübesine sahip katılımcıların bilgiyi toplama şekli zayıf baskınlık seviyesinde 

Sezgisel’dir. Yenilikçi kişilik özelliği en baskın olanıdır. Katılımcıların bilgiyi toplama şekli 

skorlarına sahip kişilerin soyut kavramlardan gelen yenilikçi fikirler ürettiğinde başarılı işler 
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ortaya koyacağı söylenebilir. Fakat grubun üstün yetenekli olarak belirlenen katılımcıları 

somut veriler üzerinde analitik kapasitelerini kullanarak iş başarısına ve karlılığa pozitif etki 

etmektedir. 

1-2 yıl iş tecrübesine sahip katılımcıların karar verme şekli belirsiz baskınlık seviyesinde 

Düşünen’dir. Analitik karar verme kişilik özelliği açık baskınlık seviyesinde ve en baskınıdır. 

Grubun Analitiklik kapasitesi orta/orta altıdır. Analitik kapasitesi çok yüksek olan 

katılımcıların tamamı güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde Analitik karar verme 

kişiliközelliğine sahiptir.  

Şefkatli karar verme kişilik özelliği Özerke göre açık baskınlık seviyesindedir. Katılımcılar; 

gizli anlamı çıkarma, bir konuşmadaki alt yazıları okuma, gerçek ile görüşü çıkarma gibi 

Varsayımları Tanıma becerisindeki başarı oranını Şefkatli kişilik özelliğinden gelen daranışlar 

ile arttırmaktadır. Şefkatli kişiler başkalarının hisleri, düşünceleri ve ihtiyaçlarından 

etkilenir. Başkalarının iyiliğiyle samimi olarak ilgilenir ve dünyayı daha iyi bir yer haline 

getirmek isterler. Başkalarının ne düşündüğünü ve hissettiğini bilme konusunda başarılı olan 

bu kişiler için insanların uyum içinde çalışmasını sağlamak önemlidir. Yeni bir proje 

başlatırken, öncelikle projenin insanlar üzerindeki etkisini tespit etme eğilimi gösterirler. 

Fakat Şefkatli kişilik özelliğinden gelen davranışlarla argümanları değerlendirdiğinde veya 

sonuç çıkardığında kararlarının kalitesi negatife doğru gitmektedir. 

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

35 30 50 19 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 38 Planlı 45 

Empati Kuran 27 Esnek 27 

Özerk 15 Güvenilir 64 

Şefkatli 43 Rahat 9 

Analitik 60 İhtiyatlı 40 

Sıcak 17 Spontane 26 

Rekabetçi 29 Uyum Sağlayan 50 

Destek Olan 34 Uyum Sağlamayan 16 

 

Mantıklı kişilik özelliğinden gelen davranışların baskın olduğu anlarda, Varsayımları Tanıma ve 

Sonuç Çıkarma kalitesinde artış gözlemlendi. Mantıklı kişiler kararlarını kişisel olmayan analiz 

ve mantığa göre verir. Genellikle, gergin durumlarda dahi, net biçimde mantık 

yürütebildiklerini ifade ederler. Sorunlara, nesnel bir biçimde bilgi toplayıp analiz ederek, 

tarafsız yaklaşır; başkalarının da bu şekilde davranmasını isterler. Meseleler hakkında ne 

düşündüklerini vurgulamama eğilimi gösterirler; şefkatli değil, mantıklı olarak tanınmak 

isterler.  

1-2 yıl iş tecrübesine sahip katılımcıların hayata yaklaşımı Organize Eden’dir. Güvenilir kişilik 

özelliği güçlü baskınlık seviyesindedir. Katılımcıların %55’i Güvenilir kişilik özelliğinden gelen 

davranışları beklenen iş sonuçları çıkarabilir. %17’sinin ise Güvenilir kişilik özelliğine açık, 

güçlü ve çok güçlü baskınlık seviyesindedir fakat Güvenilir’den gelen davranışların iş 

kalitesini düşürebilir.  
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Katılımcılar açık baskınlık seviyesinde Uyum Sağlayan kişilik özelliğine sahiptir. Katılımcıların 

%77’si açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde Uyum Sağlayan’dır. Uyum Sağlayan 

kişiler güvenli ve istikrarlı bir ortam arayışındadır. Oyunun kurallarını bilmekten ve bu 

kurallara uymaktan hoşlanırlar. Sabit gelir ve istikrarlı bir ortam sunan işleri tercih ederler. 

En iyi performanslarını, açıkça ifade edilmiş hedefler gösterildiğinde ve bu hedeflere nasıl 

ulaşacakları söylendiğinde ortaya koyarlar. Aynı zamanda bu skorlara sahip Uyum Sağlayan 

kişiler; önlerine gelen bilgiyi sorgulamadan kabul edebilir ve bilgiyi getirenin istediği sonuca 

varabilir. 

1-2 yıl iş tecrübesine sahip katılımcıların %1,4’ü global seviyede yetenektir. Bu oran uygun 

eğitimler ile %34’e kadar çıkabilir. Bu kişiler muhtemelen, belirsizlik ve karmaşa içeren 

durumlarda doğru manayı çıkartmasını sağlayacak olan algı ile açık ve net düşünme 

becerilerine ileri seviyede sahiptir. Özellikle, kendi grubundaki kişilerle karşılaştırıldığında, 

bu birey karmaşık problemleri ve durumları açık, net ve tarafsız olarak tanımlayabilir. 

Durumlar, olaylar veya fikirler arasındaki anlaşılması güç ilişkileri ayırt edebilir. Çeşitli bakış 

açılarından gelen tüm bilgileri birleştirerek güçlü argümanlar oluşturabilir. Eylem ve 

kararlarının anlaşılması güç etkilerini farkedebilir ve bunların doğuracağı olası sonuçları 

öngörebilir. Problemlerin bariz olmayan sebeplerini tanımlayabilir. Mevcut tüm ilgili bilgileri, 

problemleri değerlendirmek ve etkin kararlar vermek için kullanabilir. Herhangi bir durumda 

bilgiden sürekli doğru sonuçlar çıkarabilir. Kavramları kolayca öğrenebilir. Durumların ve 

olayların içyüzü ile ilgili keskin bir anlayış geliştirebilir. Karlılık ve yüksek performans ile 

sonuçlanacak Stratejik Planlar yapabilir ve uygulayabilir. Vizyon oluşturur ve vizyona 

diğerlerini dahil eder. Planlama ve organizasyon becerileri çok gelişmiştir. Süreç ve/veya 

ürün inovasyonu beklenebilir ve ezberbozan süreçler ve ürünler üretebilir. Liderlik eder ve 

adildir. Güç ve başarı odaklıdır. Eğer işletme içinde güç ve başarı odaklılığı zedelenirse, 

odağını besleyecek yeni oluşumlara doğru yönelmek için hemen aksiyon alır.  

Katılımcıların %28’i beyaz yaka pozisyonları için uygun değildir. Nadiren beklenen veya 

beklenen üstü performans gösterebilirler fakat sürekliliği olmaz. Bu kişiler muhtemelen, 

belirsizlik ve karmaşa içeren durumlarda doğru manayı çıkartmasını sağlayacak olan algı ile 

açık ve net düşünme becerilerine düşük seviyede sahiptir. Özellikle, kendi grubundaki 

kişilerle karşılaştırıldığında, bu kişiler; problemlerin ve durumların bazı temel unsurlarını 

yanlış algılayabilir. Durumlar, olaylar ya da fikirler arasındaki bazı bariz ilişkileri fark 

etmekte zorlanabilir. Argümanları oluştururken çeşitli bakış açılarından gelen gerekli bilgileri 

birleştirme fırsatlarlarını kaçırabilir. Eylem ve kararlarının bazı bariz etkilerini öngörmekte 

zorlanabilir. Karmaşık neden-sonuç ilişkilerini tanımlamakta zorlanabilir. Problemleri 

değerlendirmek ve etkin kararlar vermek için faydalı olacak bazı ilgili bilgileri gözden 

kaçırabilir. Mevcut veriler ve gerçekler tarafından yeterince desteklenmeyen sonuçlar 

çıkarabilir. Kavramları öğrenmede bazı zorluklar yaşayabilir. Durumların ve olayların içyüzü 

ile ilgili yetersiz bir anlayış geliştirebilir.  
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3-5 yıl 

3-5 yıl iş tecrübesi olan katılımcıların Bilişsel Kapasite skoru ortadır. Eleştirel Düşünme 

skoru düşüktür. 

Uyum Sağlamayan kişilik özelliği ile hem Bilişsel Kapasite hem de Eleştirel Düşünme arasında 

pozitif korelasyon vardır. Katılımcıların %7’si açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde 

Uyum Sağlamayandır.  

3-5 yıl iş tecrübesi olan katılımcıların verilerine göre Empati Kuran kişilik özelliği ile hem 

Bilişsel Kapasite hem de Eleştirel Düşünme arasında negatif korelasyonu vardır. Empati kuran 

kişiler değerlere ve aldıkları kararın başkaları üzerindeki etkisine göre karar verir. 

Kendilerine nesnel bir gözlemci değil, katılımcı rolü biçerler. Akıl yürütmek yerine güçlü bir 

empati kurma olasılıkları net bir biçimde yüksektir. Mantıklı değil, Şefkatli olarak tanınmayı 

tercih ederler. Empati ile alınan kararların kalitesinin düşük olma olasılığı yüksektir.  

3-5 Yıl mesleki deneyimi olan katılımcıların Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile 
pozitif/negatif korelasyon gösteren Golden Kişilik Özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Uyum Sağlamayan Sıcak Soyut Somut 

  Uyum Sağlayan Esnek Planlı 

  Töresel Uyum Sağlamayan Uyum Sağlayan 

  Geleneksel Spontane Töresel 

  Empati Kuran  İhtiyatlı 

  Destek Olan  Destek Olan 

  Pratik  Güvenilir 

  Şefkatli  Kendinden Emin 

  Kendinden Emin Olmayan  Sıcak 

  Katılımcı  Empati Kuran 

  Güvenilir  Mantıklı 

  Mesafeli  Endişeli 

  Somut  İç Görüyle Düşünen 

  Konuşkan  Geleneksel 

  Spontane  Katılımcı 

  Soyut     

 

3-5 yıl iş tecrübesi olan katılımcıların enerjiyi odaklama şekli açık baskınlık seviyesinde 

Dışadönük’tür. Sosyal Girişken kişilik özelliği güçlü baskınlık seviyesindedir ve en baskın 

olandır. Sosyal Girişken kişilik özelliğinden gelen davranışların iş performansı veya karlılık ile 

herhangi bir (negatif/pozitif) ilişkisine raslanmamıştır.  

Grubun diğer enerjiti odaklama şekli kişilik özellikleri olan Katılımcı, Konuşkan ve Canayakın 

açık baskınlık seviyesindedir. Katılımcıların %30’u sır tutmakta zorlanabilir veya tutamaz. 

%18’i sır tutamaz. %15’i sır tutmaz ve sırrı tutmamasını içselleştirecek düşük seviye mantık 

kurar.  
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Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

55 12 27 39 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 50 Somut 49 

Sessiz 14 Soyut 19 

Sosyal Girişken 60 Pratik 13 

Mesafeli 8 Yenilikçi 50 

Canayakın 56 Töresel 31 

Mahremiyetine Düşkün 12 Vizyoner 39 

Katılımcı 54 Geleneksel 17 

İç Görüyle Düşünen 13 Büyük Resme Odaklı 46 

 

3-5 yıl iş tecrübesi olan katılımcıların bilgiyi toplama şekli zayıf baskınlık seviyesinde 

Sezgisel’dir. Yenilikçi kişilik özelliği açık basınlık seviyesindedir ve en baskın olanıdır. 

Yenilikçi kişilik özelliğinden gelen davranışların yüksek performans veya karlılık ile pozitif 

veya negatif bir ilişkisine rastlanmamıştır.  

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

35 30 53 16 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 37 Planlı 48 

Empati Kuran 25 Esnek 22 

Özerk 18 Güvenilir 67 

Şefkatli 42 Rahat 8 

Analitik 62 İhtiyatlı 43 

Sıcak 14 Spontane 20 

Rekabetçi 23 Uyum Sağlayan 53 

Destek Olan 38 Uyum Sağlamayan 13 

 

Katılımcıların karar verme şekli belirsiz baskınlık seviyesinde Düşünen’dir. Analitik karar 

verme kişilik özelliği açık baskınlık seviyesindedir ve en baskın olanıdır. Grubun Analitik 

kapasitesi orta/orta altıdır. Katılımcıların %54’ünün Analitik kararlarında başarıyı yakalama 

olasılığı yüksektir. %18’inin ise vereceği Analitik kararlar genellikle iş performnasına ve 

karlılığa pozitif etki eder.  

Katılımcıların %12’sinin Analitik karar verme kişilik özelliği açık, güçlü veya çok güçlü 

baskınlık seviyesindedir ve her koşul ve şartta Analitik karar vermeyi tercih edeceklerdir 

fakat bu kişilerin Analitik kapasiteleri, 3-5 yıl iş tecrübesi olan diğer katılımcılara göre, çok 

düşüktür. Vereceği kararların hatalı çıkma ve işletmeler için maddi kayıplar ile sonuçlanma 

olasılığı vardır.  

3-5 yıl iş tecrübesi olan katılımcıların hayata yaklaşımı açık baskınlık seviyesinde Organize 

Eden’dir. Güvenilir kişilik özelliği güçlü baskınlık seviyesindedir ve en baskın olanıdır. 

Güvenilir kişilik özelliğinin Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile negatif korelasyonu 

vardır. Güvenilir kişiler erken başlar ve iş teslim tarihine uyar. Hızlı, dakik ve sorumlu olmaya 

değer verirler. İşleri doğru sırasıyla yerine getirmekte başarılı olan bu kişiler, yaptıkları işe 
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odaklanır ve tamamıyla kendilerini verirler. Hızlı, dakik olmayı büyük bir sorumluluk olarak 

gördükleri zamanlarda yaptıkları işin kalitesinde düşme olabilir.  

3-5 yıl iş tecrübesi olan katılımcıların %4’ü global seviyede yetenektir. Bu kişiler her koşul ve 

şart altında doğru kararlar verebilmesi, neredeyse sıfır hata ile Planlama ve organizasyon 

yapabilmesi, Stratejik Planlar yapabilmesi ve uygulatabilmesi, vizyon oluşturabilmesi ve 

diğerlerini vizyona dahil edebilmesi, karmaşık durumlardan sürekli doğru anlamlar 

çıkarabilmesi gibi iş performansını ve karlılığı pozitif etkileyecek becerilere üst seviyede 

sahiptir. Bilişsel Kapasite’leri değerinde eğitimlerle desteklenirse bu oran bu %25’e 

çıkarılabilir. 

Katılımcıların %27’si işletmelerdeki beyaz yaka pozisyonları için gerekli beceri/yetkinliklere 

sahip değildir. Beklenen veya üstü performans göstermeleri beklenmemelidir. Bu kişiler 

muhtemelen, belirsizlik ve karmaşa içeren durumlarda doğru manayı çıkartmasını sağlayacak 

olan algı ile açık ve net düşünme becerilerine düşük seviyede sahiptir. Özellikle, kendi norm 

grubundaki kişilerle karşılaştırıldığında, bu kişiler; problemlerin ve durumların bazı temel 

unsurlarını yanlış algılayabilir. Durumlar, olaylar ya da fikirler arasındaki bazı bariz ilişkileri 

fark etmekte zorlanabilir. Argümanları oluştururken çeşitli bakış açılarından gelen gerekli 

bilgileri birleştirme fırsatlarlarını kaçırabilir. Eylem ve kararlarının bazı bariz etkilerini 

öngörmekte zorlanabilir. Karmaşık neden-sonuç ilişkilerini tanımlamakta zorlanabilir. 

Problemleri değerlendirmek ve etkin kararlar vermek için faydalı olacak bazı ilgili bilgileri 

gözden kaçırabilir. Mevcut veriler ve gerçekler tarafından yeterince desteklenmeyen sonuçlar 

çıkarabilir. Kavramları öğrenmede bazı zorluklar yaşayabilir. Durumların ve olayların içyüzü 

ile ilgili yetersiz bir anlayış geliştirebilir. %27 oranındaki bu katılımcıların neredeyse tamamı 

üniversite mezunudur.  
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6-10 yıl 

6-10 yıl iş tecrübesine sahip katılımcıların Bilişsel Kapasite skoru ortadır. Eleştirel Düşünme 

skoru düşüktür. 

Grubun istatistikleri yüksek performans gösteren 6-10 yıl iş tecrübesine sahip katılımcıların 

Uyum Sağlamayan, Rekabetçi ve Vizyoner kişilik özellikleri ile Bilişsel Kapasite ve Eleştirel 

Düşünme arasında pozitif korelasyonu bulundu. Vizyoner kişiler ilhama ve benzersizliğe değer 

verir. Geleneklere aykırı ve uyum sağlamayan biri gibi görünmeyi sorun etmezler. Özgün ve 

ilham verici olana, töresel olandan daha çok değer verirler. Rekabetçi kişiler tartışmaya, 

eleştiriye ve şüpheciliğe değer verir. Düşünen tipi tercih eden kişilerde sıkça rastlandığı gibi, 

inatçıdırlar ve tartışmaktan hoşlanırlar. Birini dinlerken, övebilecekleri bir şey bulmaktan 

çok, konuşmacının öne sürdüğü fikirlerde hata bulmaya yoğunlaşırlar. Uç durumlarda bu 

şüphecilik, inatçı ve ön yargılı olabilir. Uyum Sağlamayan kişiler kendi kural ve hedeflerini 

geliştirmek için özgürlük arayışındadır. İstikrarlı bir ortam ve gelirin sağladığı güvenliğe 

ihtiyaç duymazlar. Tepkilerini ve olanaklarını sınırladığı için kurallara uymaktan ve talimat 

almaktan hoşlanmazlar. Bu kişilik özelliklerine açık, güçlü ve çok güçlü baskınlık seviyesinde 

sahip olan katılımcı oranı %2,4’dür.  

6-10 Yıl mesleki deneyimi olan katılımcıların Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile 
pozitif/negatif korelasyon gösteren Golden Kişilik Özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Uyum Sağlamayan Töresel Kendinden Emin Olmayan Destek Olan 

Rekabetci Sıcak Özerk Töresel 

Vizyoner Empati Kuran Mahremiyetine Düşkün Katılımcı 

Büyük Resme Odaklı Mesafeli Sessiz Uyum Sağlayan 

  Güvenilir Rekabetci Şefkatli 

  Kendinden Emin Uyum Sağlamayan Somut 

  Destek Olan İç Görüyle Düşünen Güvenilir 

  Uyum Sağlayan Analitik Kendinden Emin 

  Soyut Mesafeli İyimser 

  Yenilikçi Rahat Canayakın 

  Somut Mantıklı Sıcak 

  Endişeli Soyut Sosyal Girişken 

  Sessiz Vizyoner Endişeli 

  Esnek   Konuşkan 

 

Katılımcıların enerjiyi odaklama şekli açık baskınlık seviyesinde Dışadönük’tür. Dış odaklı, 

Konuşkan, Gözüpek, Cana yakın, Katılımcı, Eylem ve Gürültü Odaklı ve Genel Bilgi 

sahibidirler. Sosyal Girişken kişilik özelliği açık baskınlık seviyesindedir ve en baskın olanıdır. 

Sosyal Girişkenlik ile Eleştirel Düşünme arasında negatif korelasyon vardır. Sosyal Girişken 

kişilik özelliğini güçlü veya çok güçlü sergileyen katılımcıların Argümanları Değerlendirme ve 

Sonuç Çıkarma becerilerindeki kalite düşmektedir. Katılımcıların kalabalık gruplar içinde 
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olması fakat enerjisi seviyesini artırmaktadır fakat iletişim kurduğu kalabalıkla konuşmaktan 

çok dinlemesi ve fikirlere meydan okuması iş performansını arttırabilir.  

Grbun bilgiyi toplama şekli zayıf baskınlık seviyesinde Sezgisel’dir. Yenilikçi, Büyük Resme 

Odaklı ve Somut kişilik özellikleri açık baskınlık seviyesindedir. Somut bilgi toplama şekli ile 

Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme arasında negatif korelasyon vardır. Katılımcıların %64’ü 

Somut bilgi toplama kişilik özelliğini açık, güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde tercih 

etmektedir.  

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

52 15 28 37 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 46 Somut 48 

Sessiz 18 Soyut 18 

Sosyal Girişken 57 Pratik 13 

Mesafeli 11 Yenilikçi 46 

Canayakın 53 Töresel 30 

Mahremiyetine Düşkün 15 Vizyoner 40 

Katılımcı 53 Geleneksel 20 

İç Görüyle Düşünen 14 Büyük Resme Odaklı 42 

   

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

34 31 53 17 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 36 Planlı 46 

Empati Kuran 26 Esnek 25 

Özerk 15 Güvenilir 66 

Şefkatli 43 Rahat 8 

Analitik 62 İhtiyatlı 45 

Sıcak 14 Spontane 21 

Rekabetçi 23 Uyum Sağlayan 54 

Destek Olan 39 Uyum Sağlamayan 13 

 

6-10 yıl iş tercrübesine sahip katılımcıarın karar verme şekli belirsiz baskınlık seviyesinde 

Düşünen’dir. Analitik ve Şefkatli kişilik özellikleri diğerlerine göre açık baskınlık seviyesidedir 

ve Analitik en baskın olanıdır. Grubun Analitik kapasitesi orta/orta altıdır. Orta/orta altı 

Analitik kapasiteye sahip katılımcıların Analitik karar verme kişilik özelliği ile Eleştirel 

Düşünme arasında negatif korelasyon vardır. Üst seviye Analitik kapasiteye sahip 

katılımcıların ise Analitik kişilik özelliği ile Eleştirel Düşünme arasında pozitif yönlü yüksek 

korelasyon gözlemlendi.  

6-10 yıl iş tecrübesi olan katılımcıların ortalama skorlarına göre iş performansı ve karlılığa 

pozitif etki edecek karar verme ölçeği Düşünen’dir. Katılımcılar karar anında Mantıklı, Özerk, 

Analitik ve Rakabetçi kişilik özelliklerini diğerlerine göre daha baskın kullandıklarında 

kararların kalitesinde artış gözlemlenmektedir. Düşünen tipler nesnellikle, ilkelere bağlı 

kalarak, akılcılığı, kendi değer analizlerini ve mantıklarını kullanarak karar verir. Haklı 

olmaktan ve dolayısıyla, düşünce biçimlerinde rekabetçi olmaktan, görevlerine 

yoğunlaşmaktan ve akıllarıyla düşünen kişiler olarak tanımlanmaktan hoşlanırlar.   
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6-10 yıl iş tecrübesine sahip katılımcıların hayata yaklaşımı açık baskınlık seviyesinde 

Organize Eden’dir. Güvenilir kişilik özelliği güçlü baskınlık seviyesindedir ve en baskınıdır. 

Güvenilir kişilik özelliğinden gelen davranışları güçlü veya çok güçlü baskınlık seviyesinde 

kullanan kişiler, iş performansı ve karlılık üzerinde negatif etki bırakmaktadır. Güçlü şekilde 

bir görevi hızlı ve zamanında yapma için hissettiği sorumluluk görevin içerik kalitesini 

düşürmektedir. Örnek vermek gerekirse bu kişilerin hazırladığı bir rapor zamında teslim edilir 

ve görüntü olarak güzeldir fakat raporun içeriği ile iş performansı veya karlılık arasında bir 

ilişki ya olmaz ya da negatif yönlü olabilir.  

Katılımcıların %7’si global seviyede yetenektir. Bu kişiler muhtemelen, belirsizlik ve karmaşa 

içeren durumlarda doğru manayı çıkartmasını sağlayacak olan algı ile yüksek açık ve net 

düşünme becerilerine ileri seviyede sahiptir. Özellikle, kendi grubundaki kişilerle 

karşılaştırıldığında, bu kişiler; karmaşık problemleri ve durumları açık, net ve tarafsız olarak 

tanımlayabilir. Karmaşık durumlar, olaylar veya fikirler arasındaki anlaşılması güç ilişkileri 

ayırt edebilir. Çeşitli bakış açılarından gelen tüm bilgileri birleştirerek güçlü argümanlar 

oluşturabilir. Eylem ve kararlarının tüm stratejik etkilerini farkedebilir ve bunların 

doğuracağı karmaşık problemlerin altında yatan nedenleri tam olarak tanımlayabilir. Mevcut 

tüm ilgili bilgileri karmaşık problemleri değerlendirmek ve etkin kararlar vermek için 

kullanabilir. Herhangi bir durumda bilgiden sürekli doğru sonuçlar çıkarabilir. Karmaşık 

kavramları kolayca öğrenebilir. Karmaşık durumların ve olayların içyüzü ile ilgili keskin bir 

anlayış geliştirebilir. Alışılmışın dışında hızla öğrenebilme becerileri vardır. Gerçek ile görüşü 

biribirinden rahatlıkla ayırabilir. Taraf olmaz ve kendi arzu ettiği veya inandığı konuları 

destekleyecek argümanlar yerine konu ile ilgili tüm argümanları değerlendirir ve ilgili olup 

olmadıkları konusunda keskin bir becerisi vardır. Yüksek ihtimalle doğru sonuçlar çıkarır ve 

bu sonuçlar iş performansını ve karlılığı pozitif etkiler. %7 yetenek oranı uygun eğitimler ile 

%18’e çıkarılabilir.  

Grubun %46’sı işletmelerdeki beyaz yaka pozisyonları için azami beceri/yetkinliklere sahip 

değildir. Grubun %16’sının pozisyonu ne olursa olsun düşük performans göstereceği tahmin 

edilmektedir ve eğitimler ile gelişimi uzun süre alabilir. %16 oranındaki katılımcıların hem 

Bilişsel Kapasite’leri hem de Eleştirel Düşünme’leri çok düşüktür. Bu düşük skorlar kişilik 

özelliklerinden gelen davranışlar ile birleştiğinde bu kişilerin herkesle samimi ilişkiler 

kuracağı ve sır tutmakta zorlanacağı, önüne gelen somut verileri hatalı değerlendirebileceği, 

yenilikçi fikirlerinin para kaybı ile sonuçlanacağı, yaratıcılık özelliklerine hiç rastlanmadığı ve 

eğer bir konuda hata yapmışlarsa bu hatayı kabul etmeyecekleri veya kabul etmiş gibi 

kendilerini gösterecekleri söylenebilir. Bu kişilerin tespiti ve görev ve sorumluluklarını 

yeniden gözden geçirilmesi önerilir.  
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11-15 yıl 

11-15 yıl iş tecrübesine sahip katılımcıların Bilişsel Kapasite skoru ortadır. Eleştirel Düşünme 

skoru düşüktür. Büyük Resme Odaklı, Analitik ve Esnek kişilik özellikleri ile Bilişsel Kapasite 

ve Eleştirel Düşünme arasında pozitif korelasyon vardır. Büyük resme odaklı kişiler çığır açan 

kişilerdir değişime yoğunlaşır. Eğilimleri tespit eden kişiler, yeni zorluklar, düşünceyi 

harekete geçirme ve işi istedikleri gibi yapma özgürlüğü sunan işlerden hoşlanırlar. Sürekli 

yeni trendleri araştırırlar ve rutin, ayrıntılı işlerden sıkılırlar.  

Geleneksel kişilik özelliğinin Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile negatif korelasyonu 

vardır. Geleneksel kişiler öngörülebilir ve ağırbaşlıdır. Olgulara dikkat eder, olguların ötesine 

geçmezler; ayrıntıların doğru olması konusunda çok katı olabilirler. Bir grafik veya şemayı 

incelerken verilerin gösterdiğinin ötesinde çıkarımlar yapmamaya dikkat ederler. İşleri kendi 

yöntemleriyle yürütmelerine olanak tanıyan yeni projeler üstlenmekle çok az ilgilenirler. 

Yerleşik kalıpları takip etmeye ve değişime adı değişim olduğu için bile karşı koyma 

eğilimindedirler. 

11-15 Yıl mesleki deneyimi olan katılımcıların Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile 
pozitif/negatif korelasyon gösteren Golden Kişilik Özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Büyük Resme Odaklı Töresel Uyum Sağlamayan Katılımcı 

Spontane Planlı Rahat Güvenilir 

Yenilikçi Pratik Esnek Uyum Sağlayan 

Analitik Geleneksel Rekabetçi Geleneksel 

Esnek İhtiyatlı Analitik Planlı 

Vizyoner  İç Görüyle Düşünen Sıcak 

Mantıklı  Büyük Resme Odaklı İhtiyatlı 

   Destek Olan 

 

11-15 yıl iş tecrübesine sahip katılımcıların enerjiyi odaklama şekli açık baskınlık seviyesinde 

Dışadönük’tür. Dışadönük veya İçedönük ölçeklerindeki kişilik özelliklerinin Bilişsel Kapasite 

ile pozitif veya negatif bir ilişkisi yoktur. Bu iş tecrübesine sahip katılımcıların İç Görüyle 

Düşünen kişilik özelliği ile Eleştirel Düşünme arasında pozitif korelasyon vardır. İç Görüyle 

Düşünen kişiler sükutun altın olduğunu düşünürler. Sürekli uyarılmadıkları bir yaşamı, huzur 

ve sessizlik sunan ortamları cazip bulurlar. Hafta sonları genellikle evlerinde televizyon veya 

video seyrederek ya da okuyarak sakin bir akşam geçirirler. Kalabalıklar içinde olmayı 

rahatsız edici bulurlar. Düşünmek ve kendilerine gelmek için sessizliğe ve yalnızlığa ihtiyaç 

duyarlar. Okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Katılımcıların %3,4’ünde İç Görüyle Düşünen 

kişilik özelliği açık ve üstü baskınlık seviyesindedir. 

Katılımcıların ortalama skorları bilgi toplama şeklinin zayıf baskınlık seviyesinde Duyumsayan 

olduklarını göstermektedir. Töresel bilgi toplama kişilik özelliği açık baskınlık seviyesindedir 

ve en baskınıdır. Katılımcıların %18’i açık ve üstü baskınlık seviyesinde Töresel kişilik 

özelliğini tercih etmektedir. Töresel kişilik özelliğinin baskınlığı arttıkça Bilişsel Kapasite 

düşmektedir. Töresel kişiler geleneklere ve güvenilir uygulamalara değer verir. Standart 

uygulamaları takip ederler; öne çıkmaktan veya sıra dışı görünmekten hoşlanmazlar. "Biz hep 
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bu şekilde yaptık" cümlesini kurma ihtimalleri yüksektir. Denenmiş ve doğruluğu kanıtlanmış 

ilkelere göre inşa edilmiş muhafazakâr bir evde yaşamayı tercih ederler.  

Aynı zamanda eğer katılımcılar Varsayımları Tanıma ve Sonuç Çıkarma süreçlerinde Töresel 

kişilik özelliğinden gelen davranışları tercih ettiğinde kalite artmaktadır.  

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

54 15 37 31 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 47 Somut 39 

Sessiz 18 Soyut 29 

Sosyal Girişken 55 Pratik 19 

Mesafeli 14 Yenilikçi 42 

Canayakın 57 Töresel 63 

Mahremiyetine Düşkün 15 Vizyoner 15 

Katılımcı 56 Geleneksel 27 

İç Görüyle Düşünen 14 Büyük Resme Odaklı 39 

 

11-15 yıl iş tecrübesine sahip katılımcıların karar verme şekli zayıf baskınlık seviyesinde 

Hisseden’dir. Hisseden ölçeğine ait olmayan Mantıklı kişilik özelliği açık baskınlık 

seviyesindedir, en baskın olanıdır ve kalıp dışıdır. Mantıklı kişilik özelliğinin Bilişsel Kapasite 

ile pozitif korelasyonu vardır. Mantıklı kişiler kararlarını kişisel olmayan analiz ve mantığa 

göre verir. Genellikle, gergin durumlarda dahi, net biçimde mantık yürütebildiklerini ifade 

ederler. Sorunlara, nesnel bir biçimde bilgi toplayıp analiz ederek, tarafsız yaklaşır; 

başkalarının da bu şekilde davranmasını isterler. Katılımcıların ortalama skorlarına göre 

mantık yürütme/kurgulama eğilimleri açık baskınlık seviyesinde olmasına ragmen becerileri 

düşüktür. Katılımcıların %6’sı her koşul ve şartta mantık yürüterek doğru karar verebilecek 

becerilere global standartlarda ve üstünde sahiptir. %55’inin ise Mantıklı kişilik özelliğinden 

gelen davranışları maddi kayıplara sebep olabilir.  

Katılımcılar son karar anı geldiğinde Mantıklı kişilik özelliğinden gelen davranışları tercih 

ediyorlar fakat mantıkla verilecek kararı oluşturan argümanlar, diğerlerinin beklenti ve 

ihtiyaçları baz alınarak oluşturulabilir. Bu skorlara sahip kişilerin mantıkla aldıkları kararların 

sonucu iyi ve kötü kavramları ile açıklanır. Örnek vermek gerekirse bu skorlara sahip bir satın 

almacı tedarikçinin ürününün kalitesinden ziyade, tedarikçinin satın almacıya göre iyi insan 

olması karar vermesinde daha etkin olabilir.   

11-15 yıl iş tecrübesine sahip katılımcıların hayata yaklaşımı zayıf baskınlık seviyesinde 

Organize Eden’dir. Güvenilir kişilik özelliği açık baskınlık seviyesindedir ve en baskın olanıdır. 

Güvenilir kişilik özelliğinden gelen davranışların Bilişsel Kapasite ile herhangi bir ilişkisi 

yoktur. Eleştirel Düşünme ile arasında negatif korelasyon vardır. Hızlı ve dakik olma 

konusundaki hassasiyetleri Argümanları Değerlendirme ve Sonuç Çıkarma becerilerinin 

kalitesini düşürmektedir. Katılımcılar Spontane ve Esnek hayata yaklaşım kişilik özelliklerini 

tercih ettiği durumlarda Bilişsel Kapasite’sini kullanma becerileride artmaktadır.  

Uyum Sağlamayan, Rahat ve Esnek kişilik özelliklerinden gelen davranışlara sahip olduğu 

anlarda katılımcılar; daha doğru kararlar verebilir, daha iyi planlama ve organizasyon 

yapabilir, daha iyi analitik ve Stratejik düşünebilir ve daha iyi iletişim kurabilir.  
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Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

30 38 44 26 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 50 Planlı 48 

Empati Kuran 21 Esnek 26 

Özerk 17 Güvenilir 65 

Şefkatli 44 Rahat 10 

Analitik 30 İhtiyatlı 45 

Sıcak 41 Spontane 23 

Rekabetçi 21 Uyum Sağlayan 16 

Destek Olan 45 Uyum Sağlamayan 46 

 

Katılımcıların %2’si global standartlarda yetenektir. %2 oranındaki katılımcılar bir işletme 

içindeki her görev ve pozisyon için gerekli profesyonel yetkinliklerin tamamına ileri seviyede 

sahiptir. Bu kişiler çoğunlukla yüksek performans ve karlılık ile sonuçlanacak kararlar verir, 

liderlik eder, vizyon oluşturur, stratejiler kurar. Planlama ve organizasyon becerileri 

alışılmışın dışında yüksektir. İnovatiflerdir ve problem çözmeye karşı duydukları açlık 

sebebiyle ezberbozan ürün veya süreçler yaratabilir/geliştirebilir. Bu kişilerin tespit edilmesi 

ve eğer becerilerine uygun bir pozisyonda değilse uygun pozisyona yönlendirilmesi sonucunda 

şirketin karlılığını pozitif etkilenmesi beklenir.   

Katılımcıların %42’si işletmelerdeki yönetici pozisyonları için uygun değildir. %20’si ise 

işletmelerdeki herhangi bir beyaz yaka pozisyonu için uygun değildir. Bu kişiler muhtemelen, 

belirsizlik ve karmaşa içeren durumlarda doğru manayı çıkartmasını sağlayacak olan algı ile 

açık ve net düşünme becerilerine düşük seviyede sahiptir. Özellikle, kendi grubundaki 

kişilerle karşılaştırıldığında, bu kişiler; Problemlerin ve durumların bazı temel unsurlarını 

yanlış algılayabilir. Durumlar, olaylar ya da fikirler arasındaki bazı bariz ilişkileri fark 

etmekte zorlanabilir. Argümanları oluştururken çeşitli bakış açılarından gelen gerekli bilgileri 

birleştirme fırsatlarlarını kaçırabilir. Eylem ve kararlarının bazı bariz etkilerini öngörmekte 

zorlanabilir. Karmaşık neden-sonuç ilişkilerini tanımlamakta zorlanabilir. Problemleri 

değerlendirmek ve etkin kararlar vermek için faydalı olacak bazı ilgili bilgileri gözden 

kaçırabilir. Mevcut veriler ve gerçekler tarafından yeterince desteklenmeyen sonuçlar 

çıkarabilir. Kavramları öğrenmede bazı zorluklar yaşayabilir. Durumların ve olayların içyüzü 

ile ilgili yetersiz bir anlayış geliştirebilir. 
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16 ve üstü 

16 ve üstü yıl mesleki deneyimi olan katılımcıların Bilişsel Kapasite skoru düşüktür. Eleştirel 

Düşünme skoru çok düşüktür.  

Bu skorlara sahip kişilerin Bilişsel Kapasite’lerini daha iyi kullandığı zamanlar Rekabetçi, 

Uyum Sağlamayan, Konuşkan ve İyimser olduğu anlardır. Eğer bir konuyu bir grup iş arkadaşı 

ile ele alacaklarsa Rekabetçi, Uyum Sağlamayan, Konuşkan ve İyimser kişilik özelliklerinin o 

anda baskın olması Bilişsel Kapasite’sinin kalitesini arttıtmaktadır fakat zaman zaman 

Rekabetçi ve Uyum Sağlamayan kişilik özelliklerinden gelen davranışlar diğerlerine kaba 

gelebilir. Bu sebeple o anlarda diğerlerinin ne hissettiğini/düşündüğünü anlayabileceği 

Empati Kuran kişilik özelliğini ortaya çıkarması ve söylemlerinin samimi ve içten olması ele 

alınan konunun çıktısının kalitesini arttırır. 

16 ve üstü yıl mesleki deneyimi olan katılımcıların Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ile 
pozitif/negatif korelasyon gösteren Golden Kişilik Özellikleri  

Bilişsel Kapasite Eleştirel Düşünme 

Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon Pozitif Korelasyon Negatif Korelasyon 

Rekabetçi Uyum Sağlayan Endişeli İyimser 

Uyum Sağlamayan Endişeli Spontane Mantıklı 

Konuşkan Kendinden Emin Olmayan Empati Kuran İhtiyatlı 

İyimser Sessiz Rahat Büyük Resme Odaklı 

  Güvenilir Pratik Planlı 

  Mesafeli Konuşkan Mahremiyetine Düşkün 

  Destek Olan Canayakın Somut 

  İhtiyatlı   Güvenilir 

      Uyum Sağlayan 

 

Kişilik Ölçeği- Enerjiyi Odaklama Şekli Kişilik Ölçeği- Bilgiyi Toplama Şekli 

Dışadönük skoru İçedönük skoru Duyumsayan skoru Sezgisel skoru 

55 16 29 42 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Konuşkan 48 Somut 54 

Sessiz 19 Soyut 23 

Sosyal Girişken 58 Pratik 12 

Mesafeli 14 Yenilikçi 51 

Canayakın 57 Töresel 31 

Mahremiyetine Düşkün 17 Vizyoner 46 

Katılımcı 56 Geleneksel 20 

İç Görüyle Düşünen 16 Büyük Resme Odaklı 47 

 

16 ve üstü yıl tecrübeye sahip katılımcıların enerjiyi odaklama şekli Dışadönük’tür. Sosyal 

Girişken kişilik özelliği açık baskınlığa sahiptir ve en baskınıdır. Grubun enerjiyi odaklama 

şekli kişilik özellikerinin ortalama skorlarına sahip kişiler; başlatır ve kolaylaştırır. 

Çoğunlukla, tanıştırılmak yerine kendilerini tanıtırlar. Konuşmayı başlatır ve yönetirler. 

Kendilerini genellikle cana yakın, dost canlısı ve girişken olarak tanımlarlar. Daha geniş bir 

arkadaş ve tanıdık çevresi vardır. Çok fazla insan tanımaktan özel bir tatmin duygusu 



87 
 

sağlarlar. Yalnız çalışmaktan hoşlanmazlar; bir grup veya ekip içinde daha üretkendirler. 

Başkalarıyla etkileşim fırsatı sunan işlerde çalışmayı tercih ederler. Bir partideki herkesle 

iletişime geçmek istediklerinden, partiden ayrılmakta zorlanırlar. Aktif ve hareket halindedir; 

enerjik ve çevrelerindeki dünyayla ilgilidir. Harekete geçirici şeyler yapmalarına imkân 

tanıyan bir şehirde yaşamasalar dahi, böyle bir yere erişimlerinin olmasından hoşlanırlar. 

Hafta sonlarını evde geçirmek yerine başkalarıyla dışarı çıkarlar. "Yaşam heyecan verici 

değilse, yaşamaya değer değildir" sözünü benimseme eğilimi gösterirler. Tartışarak 

öğrenmeyi tercih ederler. Canlıdır ve kendilerini ifade ederler. Sosyal olmayı ve toplu halde 

yaşamayı severler. Sözlü ve sözsüz olarak iletişim ihtiyaçları güçlü olduğundan, nasıl 

hissettiklerini başkalarının bilmesini önlemekte zorlandıklarını sıklıkla ifade ederler. 

16 ve üstü yıl mesleki deneyimi olan katılımcıların bilgiyi toplama şekli zayıf baskınlık 

seviyesinde Sezgisel’dir. Yenilikçi kişilik özelliği açık baskınlık seviyesindedir ve en baskın 

olanıdır. Yenilikçi kişilik özelliğinden gelen davranışların, iş performansı ve/veya karlılığa 

pozitif/negatif bir etkisi yoktur. Yenilikçi kişilik özelliği açık ve üstü baskınlık seviyesinde 

tercih edildiğinde Varsayımları Tanıma becerisinin kalitesi düşmektedir.  

Bu gruptaki katılımcıların ortala skorlarına sahip kişilerin Somut kişilik özelliği Soyut’a göre 

açık baskınlık seviyesindedir. Somut kişiler soyut fikirler yerine somut olguları doğrudan ele 

almayı tercih eder. Açık konuşan ve sağduyu gösteren kişileri tercih ederler. Olabileceklerden 

çok olanlara yoğunlaşırlar ve ayrıntıları çözmeyi olasılıkları düşünmeye tercih ederler. Somut 

kişilik özelliği açık ve üstü baskınlık seviyesinde olduğu zamanlarda bu kişilerin Sonuç 

Çıkarma becerisinin kalitesi düşmektedir.  

Grubun kararlarını verme şekli belirsiz baskınlık seviyesinde Düşünen’dir. Katılımcılar bazen 

nesnellikle, ilkelere bağlı kalarak, akılcılığı, kendi değer analizlerini ve mantıklarını 

kullanarak karar verir. Haklı olmaktan ve dolayısıyla, düşünce biçimlerinde rekabetçi 

olmaktan, görevlerine yoğunlaşmaktan ve akıllarıyla düşünen kişiler olarak tanımlanmaktan 

hoşlanırlar. Bazen de kararlarını öznellikle verir, değerlerine güvenir, başkalarıyla empati 

kurar, şefkatli, sıcakkanlı ve korumacıdırlar. Derin ilişkiler kurarlar ve bu tür ilişkilerden 

hoşlanırlar; en iyi kararları almak konusunda kalplerine güvendikleri düşünülür. 

Grubun ortalama skorları açık baskınlık seviyesinde Analitik kişilik özelliğine sahip olduklarını 

göstermektedir. Bu ortalama skorlara sahip kişilerin Analitik kapasiteleri orta altı/düşük 

olduğundan, çıkan Analitik kararın da düşük performans göstereceği beklenir.  

Grubun Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme ortalama skorlarının düşüklüğü sebebiyle 

Mantık ve Analitik kişilik özellikleri yerine Empati Kuran kişilik özelliğini tercih ettiği anlarda 

olan Eleştirel Düşünme’sinin kalitesi artmaktadır. 

Grubun karar verme şeklini etkileyen bir başka kişilik özelliği ise günlük strese tepki 

ölçeğindeki Kendinden Emin kişilik özelliğidir. Bu skorlara sahip kişilerin verdiği kararların 

maddi kayıplarla sonuçlanabilir. Fakat bu kişiler hatayı ya kendinde görmez ya da hatayı 

kabullenmiş gibi yapar ama kabullenmez. 

Grup açık baskınlık seviyesinde Organize Eden’dir. Güvenilir kişilik özelliği güçlü baskınlık 

seviyesindedir ve en baskınıdır. Şartlar değişse bile bu kişiler Güvenilir kişilik özelliğinden 

gelen davranışları sergiler. Güvenilir kişilik özelliğinden gelen davranışlar bu seviyede 

kullanıldığında Bilişsel Kapasite ve Eleştirel Düşünme’nin kalitesi düşmektedir. Hızlı ve dakik 
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olma konusundaki hassasiyetleri bu kişilerin yüksek performans ve karlılık ile ilişkisini 

koparabilir. 

 

Kişilik Ölçeği- Kararları Verme Şekli Kişilik Ölçeği- Hayata Yaklaşım 

Düşünen skoru Hisseden skoru Organize Eden skoru Adapte Olan skoru 

36 35 58 19 

Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) Kişilik Özelliği Kişilik Özelliği Skoru (%) 

Mantıklı 42 Planlı 49 

Empati Kuran 30 Esnek 30 

Özerk 15 Güvenilir 73 

Şefkatli 47 Rahat 8 

Analitik 61 İhtiyatlı 52 

Sıcak 19 Spontane 24 

Rekabetçi 27 Uyum Sağlayan 56 

Destek Olan 42 Uyum Sağlamayan 15 

 

Katılımcıların ortalama skorları; Spontane kişilik özelliğini diğerlerine göre baskın kullanan 

kişlerin Eleştirel Düşünme becerisinin kalitesinde artış gözükmektedir. Spontane kişilik 

özelliklerinden gelen davranışlar sergilendiğinde Varsayımları Tanıma, Argümanları 

Değerlendirme ve Sonuç Çıkarma becerilerindeki kalite de artmaktadır.  

Katılımcıların %3’ü global seviyede yetenektir. İşletmedeki görevleri yüksek performans ve 

karlılığa pozitif etki edecek şekide yerine getirir. Bu oran uygun eğitimlerle %8’e çıkarılabilir.   

Katılımcıların %59’u yönetici pozisyonu için gerekli beceri/yetkinliklere sahip değildir. %44’ü 

ise beyaz yaka pozisyonları için uygun beceri/yetkinliklere sahip değildir.  
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Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™ Bulguları 

974 katılımcıya Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™ uygulandı. Bilişsel Kapasite’lerini 

değerlendirmek üzere katılımcılardan 28 soruyu 45 dakikada tamamlanması istendi. Tüm 

katılımcıların Raven’ın normundaki yeri belirlendi. 974 katılımcının ortalama Raven doğru 

sayısı 21,75 olarak tespit edildi. Bu skor Raven normunda %63,25 olarak ifade edilir. Global 

olarak Raven’ın normunda değerlendirilen kişilerin %63,25’inden daha iyi veya eşit 

performans gösterdiklerini belirtmektedir. 86 katılımcı 28 sorunun tamanına doğru cevap 

verdi. 14 katılımcı en düşük norm skoru olan %1’e sahip oldu.  

Cinsiyet 

Kadınlar ve erkeklerin Raven skorları arasında ciddi bir fark bulunmadı. Kadınlar ortalamada 

21,93, erkekler ise 21,67’yi doğru sayısını yakaladı. Doğru sayıları ve normundaki yeri 

değerlendirildiğinde, katılımcıların yeşil ile sarı bölgenin sınırında (63,25%) olduğu bulundu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinsiyet 
Katılımcı 

Sayısı 
Raven’ın Standart İlerleyen 

Matrisleri™ Doğru Sayısı 
Raven’ın Standart İlerleyen 

Matrisleri™ Normu (%) 

Kadın 336 21,93 64,08% 

Erkek 638 21,67 62,92% 

Genel 974 21,75 63,25% 

64,08% 62,92%
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Cinsiyete göre Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™  
Normu karşılaştırması 
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Yaş aralığı 

20-24 yaş aralığındaki katılımcılar 23,41 doğru ortalaması ve norm içindeki 73,81% yeri ile en 

iyi performansı sergilediği gözlemlendi. Yaş arttıkça Raven skorununda düştüğü bulundu. 

Anlamlı istatistik üreten verilere göre 45-49 yaş grubu en düşük Raven skoruna sahip olduğu 

bulundu. 25-29 yaş arası katılımcıların Raven skoru ortalaması Avrupa Birliği ülkeleri 

ortalamasının altındadır.   

Yaş 
Aralıkları 

Katılımcı 
Sayısı 

Raven’ın Standart İlerleyen 
Matrisleri™ Doğru Sayısı 

Raven’ın Standart İlerleyen 
Matrisleri™ Normu (%) 

15-19 arası 4 15,25 20% 

20-24 arası 153 23,41 73,81% 

25-29 arası 363 21,55 61,54% 

30-34 arası 199 21,76 63,81% 

35-39 arası 152 21,51 62,42% 

40-44 arası 66 20,83 58% 

45-49 arası  30 20,03 50,3% 

50-54 arası 5 21,2 55,2% 

55-61 arası 2 20 48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMCO Danışmanlık ile iş birliği içinde olan şirketler kendi istatistiklerine göre, Raven 

normu 95% ve üstü olan katılımcıları ‘yetenek’ olarak kabul etmektedirler. Tüm yaş grupları 

içinde şirketlerin yetenek olarak kabul ettiği 95% Raven norm skoruna ve üstüne sahip 

katılımcı sayısı 250’dir. Ülke çapında yapılan araştırmaya göre anlamlı istatistik üreten 

grupların tamamında yetenek olarak gösterilen katılımcılara rastlandı. Her yaş grubunda 4. 

Endüstriyel devrim döneminde en çok aranılan yetkinlik olan ‘karmaşık problemleri çözme’ 

becerisine yüksek seviyede sahip katılımcılar vardır.  
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Eğitim düzeyi 

Master/MBA derecesine sahip katılımcılar diğer mezuniyet derecelerine sahip katılımcılardan 

daha iyi performans gösterdi (ortalama 23,55 doğru sayısı). Mezuniyet dereceleri arttıkça 

kaltılımcıların Raven skorlarında artış gözlemlendi. Lise mezunlarının Raven doğru cevap 

sayısı düşüktür. Raven normuna göre teste girenlerin %23’ünden daha iyi veya eşit performans 

göstermişlerdir.  

Eğitim 
Katılımcı 

Sayısı 
Raven’ın Standart İlerleyen 

Matrisleri™ Doğru Sayısı 
Raven’ın Standart İlerleyen 

Matrisleri™ Normu (%) 

Belirtmeyen 1 24 81% 

İlkokul 3 15,67 29% 

Ortaokul 1 17 23% 

Lise 120 17,5 38,05% 

Üniversite 696 22,12 65,3% 

Master/MBA 152 23,55 74,46% 

Doktora 1 24 81% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer ülkelerde Raven ile yapılan çalışmalarda da her mezuniyet derecesine uygun Raven 

skoru olduğu ve mezuniyet derecesi arttıkça gerekli/ihtiyaç olan Raven skorunun da arttığı 

gözlemlenmektedir. Türkiye’de üniversite mezunu olmak için ortalama 65,3% Raven skoruna 

ihtiyaç varken, Master/MBA için 74,46% Raven norm skoruna ihtiyaç olduğu gözlemlendi. Lise 

mezunları arasında 95% ve üstü Raven skoruna sahip ve ‘yetenek’ olarak tanımlanan katılımcı 

sayısı 9 kişi olarak bulundu.   
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İş yerindeki son pozisyonu 

Direktör pozisyonundaki katılımcılar 79,54% norm yüzdesi ile en yüksek ortalamaya sahiptir. 

Her 5 direktörden 4’ünün pozisyonun gereklerini yerine getirebilecek Bilişsel Kapasite’ye 

sahip olduğu veya direktor pozisyonunda olmak için Raven norm skorunun 80% civarı olması 

gerektiği söylenebilir.  

Müdür pozisyonunda Raven’a katılanların hem uzmanlara hem de direktörlere göre ortalama 

doğru sayıları düşüktür (Ortalama doğru cevap sayısı: 21,46 - Raven norm yüzdesi: 60,82%). 

Raven’ı işe alım için kullanan TMCO Danışmanlık ile iş birliği yapan şirketlerin müdür 

adaylarından bekledikleri en düşük Raven norm skoru 75%’dir.   

Zanaatkarlar (Mekanik, Marangoz, Elektrikçi, Teknisyen, Tesisatçı, vb.), İlk Kademe Amirleri 

(Ustabaşı, Vardiya Amiri, Bakım Supervizörü, vb.) ve Mavi Yakalılar (Temizlik görevlisi, 

fabrika işçisi, vb.) ortalamada Raven’dan düşük skor aldılar. Alınan düşük skorlar bu gruptaki 

katılımcılar, belirsizlik ve karmaşa içeren durumlarda doğru manayı çıkartmasını sağlayacak 

olan algı ile açık/net düşünme becerilerine düşük seviyede sahiptir.  

Uzman kategorisindeki katılımcılar 22,60 ortalama doğru cevap sayısı ile 68,18% normunda 

yer aldılar. Raven’ı işe alım için kullanan TMCO müşterilerinin uzman adaylarından 

bekledikleri en düşük Raven norm skoru 70%’dir. 

 

Son Pozisyon 
Katılımc
ı Sayısı 

Raven’ın 
Standart 
İlerleyen 
Matrisleri
™ Doğru 
Sayısı 

Raven’ın 
Standart 
İlerleyen 
Matrisleri
™ Normu 

(%) 

Yönetici (Başkan, Genel Müdür, CEO, CFO, vb.) 34 22,68 70,18% 

Direktör (Operasyon Direktörü, Pazarlama Direktörü, vb.)  26 24,19 79,54% 

Müdür (Operasyon Müdürü, Pazarlama Müdürü, Satış 
Müdürü, vb.). 

161 21,46 60,82% 

Uzman (Muhasebeci, Hemşire, Öğretmen, Danışman, 
vb.). 

329 22,6 68,18% 

İlk Kademe Amiri (Ustabaşı, Vardiya Amiri, Bakım 
Süpervizörü, vb.) 

23 17,57 37,83% 

Serbest Çalışan/İşyeri Sahibi (Restaurant sahibi, Küçük 
işletme sahibi, vb.) 

5 22 63,80% 

İdari İşler (İdari asistan, ofis sekreteri, vb.) 24 20,38 54,88% 

Zanaatkar (Mekanik, Marangoz, Elektrikçi, Teknisyen, 
Tesisatçı, vb.). 

26 16,62 29,46% 

Müşteri Hizmetleri/Perakende Satış (Kasiyer, Garson, 
Banka Memuru, Uçuş Görevlisi, vb.). 

9 22,33 63,78% 

Mavi Yakalı (Temizlik görevlisi, fabrika işçisi, vb.). 9 16,11 36,89% 

Diğer 328 21,64 63,27% 
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İdari işler kategorisindeki katılımcılar ortalama doğru cevap sayısı olarak 20,38’e ulaştılar. 

Katılımcılar 54,88% ile ortalamada sarı Raven bölgesindeki tek grup oldular. Bu kategorideki 

katılımcılar problemlerin sebeplerini tanımlayabilir, ancak problemlerin anlaşılması güç veya 

özellikle karmaşık olan bazı sebeplerini gözden kaçırabilir. 

Yönetici, Direktör, Müdür, Uzman, Serbest Çalışan ve Müşteri Hizmetleri kategorisindeki 

katılımcılar Raven’ın yeşil bölgesinde yer aldı. Yeşil gruptaki katılımcılar aldıkları ortalama 

puan doğrultusunda, belirsizlik ve karmaşa içeren durumlarda doğru manayı çıkartmasını 

sağlayacak olan algı ile açık/net düşünme becerilerine sahiptir. Raven norm skorunlarına göre 

bu beceriyi en iyi kulllanması beklenen grup direktörler pozisyonundakilerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMCO ile iş birliği içinde olan şirketlerin sahip olduğu performans göstergelerine göre Raven 

norm skoru 90% ve üstü olan direktörlerin yüksek performans gösterdikleri gözlemlendi.  

Kırmızı gruptaki katılımcıların işin gerekliliklerini yerine getirmesi için iş tanımlarının açık, 

net, yoruma gerek kalmayan bir yapıda olması gerektiği söylenebilir. Bu gruptaki 

katılımcıların mevcut veriler ve gerçekler tarafından yeterince desteklenmeyen sonuçlar 

çıkarabildiğine, kavramları öğrenmede bazı zorluklar yaşayabildiğine ve durumların ve 

olayların içyüzü ile ilgili yetersiz bir anlayış geliştirebildiğine rastlandı.  
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Raven’a giriş sebebi  

Teste giriş sebebi ‘Bulunduğum organizasyonun dışındaki bir iş başvurusu için’ olan 

katılımcılar 23,40 ortalama doğru sayısına ve 73,40% Raven norm skoruna ulaştı. ‘Bulunduğum 

organizasyondaki bir iş başvurusu için’ kategorisindeki katılımcılar Raven’da orta seviyede 

performans sergilediler ve sarı bölgede yer aldılar. 

Teste girme nedeni 
Kişi 

Sayısı 
Doğru cevap 
ortalaması 

Raven normu 
skoru (%) 

Bulunduğum organizasyondaki bir iş 
başvurusu için 

359 19,58 50,16% 

Bulunduğum organizasyonun dışındaki bir iş 
başvurusu için 

422 23,40 73,40% 

Profesyonel gelişimim için 193 22,21 65,72% 

 

İçinde yer aldığı organizasyondan ayrılmak isteyen kişilerin Raven norm skorları diğer 

kategorilere göre yüksektir. Organizasyondan ayrılmak istemeyen fakat organizasyon içinde 

başka bir işe geçmek isteyen katılımcılar kavramları etkin olarak öğrenebilir ancak zaman 

zaman bazı kavramları tamamıyla idrak edemeyebilir. Profesyonel gelişimi için Raven’a dahil 

olan katılımcıların herhangi bir durumda bilgiden sürekli doğru sonuçlar çıkarabilecek ve 

kavramları kolayca öğrenebilecek Bilişsel Kapasite’ye sahip kişi sayısının 55 olduğu 

bulunmuştur.  
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Bölgeler 

Türkiye dışında ikame eden (aşağıdaki tabloda ‘diğer’ kategorisinde olan) katılımcıların 

ortalama Raven doğru cevap sayısı 23,95 ve Raven norm yüzdesi 77,65%’dir. Türkiye’deki 7 

bölge üzerinde yapılan çalışmalarda İç Anadolu Bölgesi 22,67 ortalama doğru cevap sayısı ve 

69,17% Raven norm yüzdesi ile ilk sıradadır. Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki 

katılımcıların Raven skorları orta seviyededir ve sarı bölgede yer almışlardır.  

Bölgesi Kişi Sayısı Doğru cevap ortalaması Raven normu (%) 

Marmara Bölgesi 458 22,07 65,23% 

İç Anadolu Bölgesi 104 22,67 69,17% 

Ege Bölgesi 72 22,79 67,69% 

Akdeniz Bölgesi 132 20,04 52,26% 

Karadeniz Bölgesi 111 21,59 62,64% 

Doğu Anadolu Bölgesi 56 19,45 51,14% 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 21 22,57 66,33% 

Diğer 20 23,95 77,65% 

 

İç Anadolu bölgesi katılımcılarından 33 kişi TMCO ile iş birliği içinde olan şirketlerin sahip 

olduğu performans göstergelerine göre yetenek olarak kabul edilmektedir. Marmara 

bölgesindeki 111 katılımcı, belirsizlik ve karmaşa içeren durumlarda doğru manayı 

çıkartmasını sağlayacak olan algı ile açık/net düşünme becerilerine düşük seviyede sahiptir. 

Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden teste dahil olan 188 kişiden 38’ı yetenek olarak 

tanımlanabilir.  
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Sektöre göre 

Devlet/Halk Hizmetleri/Savunma ve Tıbbi Ürünler/Biyoteknoloji kategorisinde Raven’a 

katılanlar en yüksek performansı gösterdiler (Raven norm: 84%). Bu kategorilerdeki 

katılımcılar belirsizlik ve karmaşa içeren durumlarda doğru manayı çıkartmasını sağlayacak 

olan algı ile açık/net düşünme becerilerine ileri seviyede sahiptir. 

Eğitim, Enerji/Kamu Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Perakende ve Toptan Satış 

sektörlerinden katılanlar Raven’da sarı bölgede bulundular. Sarı bölgede bulununan 

kategorilerdeki katılımcılar problemlerin sebeplerini tanımlayabilir, ancak problemlerin 

anlaşılması güç veya özellikle karmaşık olan bazı sebeplerini gözden kaçırabilir.  

Sektör 
Kişi 

Sayısı 
Doğru cevap 
ortalaması 

Raven normu 
(%) 

Reklam/Pazarlama/Halkla İlişkiler 10 21,50 62% 

Uzay/Havacılık 9 22,67 67,44% 

Sanat/Eğlence/medya 9 23,11 73,22% 

İnşaat 73 23,40 74,6% 

Eğitim 28 21,50 59,39% 

Enerji/Kamu Hizmetleri 112 19,79 52,23% 

Mali Hizmetler/Bankacılık/Sigorta 68 22,76 69,63% 

Devlet/Halk Hizmetleri/Savunma 13 24,62 84,77% 

Sağlık Hizmetleri 19 19,42 47% 

Konaklama/Turizm 8 16,50 30,50% 

Bilişim Teknolojileri /Telekominikasyon / 
Yüksek Teknoloji 

50 22,30 66,44% 

İmalat/Üretim 103 23,38 73,92% 

Doğal Kaynaklar/Maden 11 22,91 68,55% 

Tıbbi Ürünler/Biyoteknoloji 4 24,25 82,25% 

Uzmanlık/Ticari Hizmetler 9 21,22 62,89% 

Yayıncılık/Baskıcılık 1 25,00 89% 

Emlak 1 28,00 99% 

Perakende ve Toptan Satış 193 21,24 59,72% 

Lojistik 22 21,95 62,95% 

Diğer 231 21,51 61,06% 

 

Konaklama/Turizm sektöründen Raven’a katılan 8 kişinin ortalama doğru cevap sayısı 16,50 

ve Raven normu skoru 30,50%’dir. Bu kategorideki katılımcılar belirsizlik ve karmaşa içeren 

durumlarda doğru manayı çıkartmasını sağlayacak olan algı ile açık/net düşünme becerilerine 

düşük seviyede sahiptir. 
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Sağlık hizmetleri ve Eğitim sektörlerinden gelen katılımcıların içinde, belirsizlik ve karmaşa 

içeren durumlarda doğru manayı çıkartmasını sağlayacak olan algı ile açık/net düşünme 

becerilerine ileri seviyede sahip olan ve yeni kavramları kolayca öğrenebilen (yetenek) kişi 

sayısı 7’dir. Bu becerilere sahip olan kişi sayısının bu sektörlerde daha fazla olması beklenir.   

Bilişim Teknolojileri /Telekominikasyon / Yüksek Teknoloji sektörü için katlımcıların 

ortalaması olan 66,44%, gelişmiş ülkelerdeki aynı sektör katılımcıların Raven skorlarına göre 

düşüktür.   

 

62%

67,44%

73,22%

74,6%

59,39%

52,23%

69,63%

84,77%

47%

30,50%

66,44%

73,92%

68,55%

82,25%

62,89%

59,72%

62,95%

61,06%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Reklam/Pazarlama/Halkla İlişkiler

Uzay/Havacılık

Sanat/Eğlence/medya

İnşaat

Eğitim

Enerji/Kamu Hizmetleri

Mali Hizmetler/Bankacılık/Sigorta

Devlet/Halk Hizmetleri/Savunma

Sağlık Hizmetleri

Konaklama/Turizm

Bilişim Teknolojileri /Telekominikasyon / Yüksek teknoloji

İmalat/Üretim

Doğal Kaynaklar/Maden

Tıbbi Ürünler/Biyoteknoloji

Uzmanlık/Ticari Hizmetler

Perakende ve Toptan Satış

Lojistik

Diğer

Sektörlere göre Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™  Normu (%) karşılaştırması



98 
 

Mesleki deneyim 

Mesleki deneyimi olmayan katılımcılar 24,16 doğru cevap sayısı ve 78,24% Raven norm skoru 

ile ilk sırada yer aldılar. Mesleki deneyimi olmayan 177 katılımcının 145’i üniversite 

mezunudur.  

16 ve 18 yıl mesleki deneyime sahip katılımcılar kırmızı bölgede bulundu. Bu mesleki 

deneyime sahip katılımcılar kavramları öğrenmede zorlanabilir, problemlerin ve durumların 

bazı temel unsurlarını yanlış algılayabilir ve durumlar, olaylar ya da fikirler arasındaki bazı 

bariz ilişkilerin fark etmekte zorlanabilir. 

 

Mesleki 
Deneyim 

Kişi 
Sayısı 

Raven’ın Standart İlerleyen 
Matrisleri™ Doğru Sayısı 

Raven’ın Standart İlerleyen 
Matrisleri™ Normu (%) 

0 177 24,16 78,24% 

1 120 21,80 63,31% 

2 104 21,58 61,43% 

3 89 22,2 65,78% 

4 62 21,58 61,94% 

5 69 21,25 59,9% 

6 46 20,48 55,6% 

7 35 22,6 68,6% 

8 26 18 42,92% 

9 18 22,06 63,61% 

10 49 20,53 56,84% 

11 22 22,45 65,59% 

12 26 21,69 64,04% 

13 18 21,61 59,89% 

14 15 21,73 63,8% 

15 22 20,36 53,36% 

16 11 17,36 35,64% 

17 11 19,36 51,55% 

18 15 16,4 32,33% 

19 6 23,83 74,17% 

20 12 21,5 59% 

21 + 20 18,55 46,35% 

 

 

Mesleki deneyime süresi arttıkça Raven’ın norm skoru ortalaması düşmektedir. 8 yıl deneyime 

sahip katılımcılar sarı bölgenin en düşük ortalama Raven norm skoruna ulaştılar. Mesleki 

deneyime göre sarı blgede bulununan katılımcılar, belirsizlik ve karmaşa içeren durumlarda 
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doğru manayı çıkartmasını sağlayacak olan algı ile açık ve net düşünme becerilerine orta 

seviyede sahiptir. Problemlerin sebeplerini tanımlayabilir, ancak problemlerin anlaşılması güç 

veya özellikle karmaşık olan bazı sebeplerini gözden kaçırabilir.    

 

 

 

 

 

 

Farklı ülkelerde Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™ ile yapılan çalışmalarda tecrübe ile 

Raven arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamaktadır. Raven’ın Standart İlerleyen 

Matrisleri™ ile ölçülen beceri bireylerin elde ettikleri tecrübeler ile artmamaktadır.  
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Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™ Bölgeleri 

Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™ katılımcıları aldıkları skorlara göre bölgelere 

ayrıldılar. Katılımcıların 60,78%’si yeşil bölgede yer aldı. Yeşil bölgede yer alan kadın 

katılımcılarından 24’ü, erkek katılımcılardan da 62’si tüm sorulara doğru cevap verdi.   

TMCO ile iş birliği içinde olan şirketlerin sahip olduğu performans göstergelerine göre, kadın 

katılımcıların %23’ü ve erkek katılımcıların %27’si ‘yetenek’ olarak bulundu.     

 Kırmızı Bölge Sarı Bölge Yeşil Bölge 

 

Kişi 
Sayısı 

Tüm katılımcılar 
içindeki oranı* 

Kişi Sayısı 
Tüm katılımcılar 
içindeki oranı* 

Kişi 
Sayısı 

Tüm katılımcılar 
içindeki oranı* 

Kadın 83 24,70% 46 13,69% 207 61,61% 

Erkek 176 27,59% 77 12,07% 385 60,34% 

Toplam 259 26,59% 123 12,63% 592 60,78% 

 

*Tüm katılımcılar içindeki oranına örnek olarak, yeşil bölgedeki kadın katılımcı sayısının tüm 

kadın katılımcı sayısına oranıdır. 

 

20-24 yaş aralığındaki katılımcılar Raven’da iyi performans sergilediler. 25-29 yaş 

aralığındaki yaklaşık her 3 katılımcıdan biri kırmızı bölgede yer aldı. 45-49 yaş aralığındaki 

katılımcılar diğer yaş aralıklarındaki katılımcılara göre daha az yeşil bölgede bulunbu.  

Yaş aralığı 
Kişi 

Sayısı 
Tüm katılımcılar 
içindeki oranı* 

Kişi 
Sayısı 

Tüm katılımcılar 
içindeki oranı* 

Kişi 
Sayısı 

Tüm katılımcılar 
içindeki oranı* 

15-19 3 75,00% 1 25,00% 0 - 

20-24 23 15,03% 18 11,76% 112 73,20% 

25-29 109 30,03% 42 11,57% 212 58,40% 

30-34 47 23,62% 27 13,57% 125 62,81% 

35-39 40 26,32% 18 11,84% 94 61,84% 

40-44 22 33,33% 9 13,64% 35 53,03% 

45-49 14 46,67% 5 16,67% 11 36,67% 

50-54 0 - 3 60,00% 2 40,00% 

55-61 1 50,00% 0 - 1 50,00% 

Toplam 259 26,59% 123 12,63% 592 60,78% 

 

*Tüm katılımcılar içindeki oranı örnek olarak; yeşil bölgedeki 20-24 yaş aralığındaki kişi 

sayısının aynı yaş aralığındaki tüm katılımcı sayısına oranını ifade etmektedir.  
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Eğitim düzeylerine göre Lise mezunu katılımcıların %58,33’ü kırmızı bölgede yer aldı. 

Üniversite mezunlarından her 5 katılımcıdan 3’ü yeşil bölgede yer alırken, her 4 katılımcıdan 

1’i kırmızı bölgede yer aldı.  

Eğitim 
Kişi 

Sayısı 
Tüm katılımcılar 
içindeki oranı* 

Kişi 
Sayısı 

Tüm katılımcılar 
içindeki oranı* 

Kişi 
Sayısı 

Tüm katılımcılar 
içindeki oranı* 

İlkokul 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 

Ortaokul 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Lise 70 58,33% 18 15,00% 32 26,67% 

Üniversite 166 23,85% 91 13,07% 439 63,07% 

Master/MBA 20 13,16% 14 9,21% 118 77,63% 

Doktora 0 - 0 - 1 100,00% 

 

Direktör pozisyonundaki katılımcılar en fazla yeşil bölgede skor yapanlardır. Zanaatkar 

kategorisinde bulunan katılımcıların %73,08’i kırmızı bölgede yer aldı.  

Son Pozisyon 
Kişi 

Sayısı 

Tüm 
katılımcılar 

içindeki oranı 

Kişi 
Sayısı 

Tüm 
katılımcılar 

içindeki oranı 

Kişi 
Sayısı 

Tüm katılımcılar 
içindeki oranı 

Yönetici (Başkan, Genel Müdür, 
CEO, CFO, vb.) 

7 20,59% 2 5,88% 25 73,53% 

Direktör (Operasyon Direktörü, 
Pazarlama Direktörü, vb.)  

2 7,69% 1 3,85% 23 88,46% 

Müdür (Operasyon Müdürü, 
Pazarlama Müdürü, Satış 
Müdürü, vb.). 

44 27,33% 23 14,29% 94 58,39% 

Uzman (Muhasebeci, Hemşire, 
Öğretmen, Danışman, vb.). 

66 20,06% 46 13,98% 217 65,96% 

İlk Kademe Amiri (Ustabaşı, 
Vardiya Amiri, Bakım 
Supervizörü, vb.) 

15 65,22% 1 4,35% 7 30,43% 

Serbest Çalışan/İşyeri Sahibi 
(Restaurant sahibi, Küçük 
işletme sahibi, vb.) 

1 20,00% 1 20,00% 3 60,00% 

İdari İşler (İdari asistan, ofis 
sekreteri, vb.) 

8 33,33% 5 20,83% 11 45,83% 

Zanaatkar (Mekanik, Marangoz, 
Elektrikçi, Teknisyen, Tesisatçı, 
vb.). 

19 73,08% 4 15,38% 3 11,54% 

Müşteri Hizmetleri/Perakende 
Satış (Kasiyer, Garson, Banka 
Memuru, Uçuş Görevlisi, vb.). 

2 22,22% 2 22,22% 5 55,56% 

Mavi Yakalı (Temizlik görevlisi, 
fabrika işçisi, vb.). 

4 44,44% 2 22,22% 4 44,44% 

Diğer 91 27,74% 37 11,28% 200 60,98% 
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Raven’ın Standart İlerleyen Matrisleri™ ve Üniversiteler 

Üniversite mezuniyet derecesine sahip katılımcıların mezun olduğu üniversitelere göre analizi 

tamamlandı. Anlamlı istatistik üretebilecek katılımcı sayısına sahip üniversiteler ayrıldı.    

 

Raven skoru doğuştan gelen bir zekâ türü olan akışkan zekâyı ölçmektedir. Akışkan zekâ 17 

yaşa kadar gerileyebilir ya da artabilir. Bilim insanlarına göre bu skor 17 yaşa kadar %13 

Üniversite 
Kişi 

Sayısı

Raven’ın Standart İlerleyen 

Matrisleri™ Doğru Sayısı

Raven’ın Standart İlerleyen 

Matrisleri™  Normu (%)

Anadolu Üniversitesi 84 18,07 39,23%

Ankara Üniversitesi 13 22,38 70,92%

Bahçeşehir Üniversitesi 17 22,94 73,24%

Beykent Üniversitesi 11 20 49,09%

Bilkent Üniversitesi 22 23,68 76,73%

Boğaziçi Üniversitesi 38 26 90,63%

Bülent Ecevit Üniversitesi 5 22,6 65,80%

Çukurova Üniversitesi 11 22,73 66,09%

Dokuz Eylül Üniversitesi 21 23,05 72,57%

Dumlupınar Üniversitesi 5 24,6 81,00%

Ege Üniversitesi 5 21 54,60%

Fatih Üniversitesi 5 23 71,80%

Fırat Üniversitesi 10 19,8 52,00%

Galatasaray Üniversitesi 6 22,83 69,17%

Gazi Üniversitesi 9 22,22 65,33%

Hacettepe Üniversitesi 10 26,3 93,00%

İstanbul Bilgi Üniversitesi 10 20,8 55,40%

İstanbul Teknik Üniversitesi 54 25,76 89,13%

İstanbul Üniversitesi 69 23,16 70,19%

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 12 17,17 36,50%

Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 21,06 59,56%

Kocaeli Üniversitesi 24 23,25 73,17%

Koç Üniversitesi 15 24,4 81,33%

Marmara Üniversitesi 57 22,7 69,16%

Okan Üniversitesi 9 19,33 45,00%

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 9 23 70,00%

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 39 25,46 87,38%

Pamukkale Üniversitesi 5 23,8 75,60%

Sabancı Üniversitesi 12 25,5 84,17%

Sakarya Üniversitesi 16 18,44 42,00%

Selçuk Üniversitesi 8 21,25 59,62%

Trakya Üniversitesi 7 22,71 69,14%

Uludağ Üniversitesi 12 19,67 48,75%

Yeditepe Üniversitesi 8 24,62 81,50%

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 24,16 72,26%
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artabilir ve düşebilir. Skorun düşmesini ve artmasını etkileyen birçok faktör vardır. Eğitim 

(aile içi ve okul) 17 yaşa kadar bir kişinin Raven skorunun artması veya düşmesindeki en 

önemli faktörlerin başında gelmektedir. Raven skoru 17 yaş itibarı ile düşmesi veya artması 

durur ve 44 yaşına kadar genel olarak aynı seviyede kalır. 45 yaşından itibaren Raven 

skorunun geçmiş skorlarına göre düştüğü gözlemlenmektedir.  

Hacettepe Üniversitesinin Raven skoru en yüksek kişileri bünyesine kattığı bulundu. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinden mezun olan katılımcılar 

Raven’ın kırmızı bölgesinde yer aldı. Sakarya Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Uludağ 

Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinden gelen katılımcılar 

Raven’ın sarı bölgesinde yer aldı.  

Üniversite Bölümleri 

İşletme Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun katılımcılar Raven’dan çok 

yüksek skorlar elde ettiler. Bu bölümlerden mezun olan katılımcılar; belirsizlik ve karmaşa 

içeren durumlarda doğru manayı çıkartmasını sağlayacak olan algı ile açık ve net düşünme 

becerilerine ileri seviyede sahiptir.  

İnsan ve Toplum Bilimleri, Pazarlama, Elektrik Mühendisliği, İstatistik, Psikoloji, Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olan katılımcıların 

ortalama Raven skoru TMCO ile iş birliği içinde olan şirketlerin çoğunluğunda işe kabul için 

yeterlidir.  

Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, 

Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, işletme, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olan 

katılımcıların ortalama Raven skoru yeşil bölgededir fakat TMCO ile iş birliği içinde olan 

şirketlerin çoğunluğunda işe kabul için yeterli değildir. 

Uluslararası Ticaret, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Mekatronik 

Mühendisliği, insan Kaynakları Yönetimi ve Bankacılık ve Finans bölümlerinden mezun olan 

katılımcıların ortalama Raven skoru sarı bölgededir. Sarı bölgede skor sahibi katılımcılar; 

belirsizlik ve karmaşa içeren durumlarda doğru manayı çıkartmasını sağlayacak olan algı ile 

açık ve net düşünme becerilerine orta seviyede sahiptir. Problemlerin sebeplerini 

tanımlayabilirler, ancak problemlerin anlaşılması güç veya özellikle karmaşık olan bazı 

sebeplerini gözden kaçırabilirler. 

Kamu Yönetimi ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümlerinden mezun olan 

katılımcıların ortalama Raven skoru kırmızı bölgededir. Kırmızı bölgede skor sahibi 

katılımcılar; belirsizlik ve karmaşa içeren durumlarda doğru manayı çıkartmasını sağlayacak 

olan algı ile açık ve net düşünme becerilerine düşük seviyede sahiptir. Katılımcılar 

problemleri değerlendirmek ve etkin kararlar vermek için faydalı olacak bazı ilgili bilgileri 

gözden kaçırabilirler. Eylem ve kararlarının bazı bariz etkilerini öngörmekte ve karmaşık 

neden-sonuç ilişkilerini tanımlamakta zorlanabilirler. 
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Üniversite Bölümleri 
Kişi 

Sayısı 

Raven’ın Standart 
İlerleyen Matrisleri™ 

Doğru Sayısı 

Raven’ın Standart 
İlerleyen Matrisleri™ 

Normu (%) 

Bankacılık ve Finans 8 23,37 51,87% 

Bilgisayar Mühendisliği 10 22 60,80% 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 38 20,08 54,61% 

Çevre Mühendisliği 23 23,96 77,22% 

Ekonometri 8 21 61,12% 

Ekonomi 28 23,07 71,32% 

Ekonomi ve Finans 6 23,17 72,00% 

Elektrik Mühendisliği 13 25,62 88,08% 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 15 25,4 85,87% 

Endüstri Mühendisliği 33 25,15 85,42% 

İktisat 71 22,13 63,65% 

İnsan Kaynakları Yönetimi 29 20,03 51,97% 

İnsan ve Toplum Bilimleri 28 26 91,39% 

İstatistik 6 25,67 86,00% 

İşletme 172 21,45 60,91% 

İşletme Mühendisliği 8 27 96,50% 

Jeofizik Mühendisliği 7 23,29 74,57% 

Jeoloji Mühendisliği 5 24,8 84,40% 

Kamu Yönetimi 10 18,4 41,50% 

Kimya Mühendisliği 21 26,81 94,57% 

Maden Mühendisliği 11 23,91 75,73% 

Makine Mühendisliği 28 24,89 83,71% 

Maliye 11 22,82 66,18% 

Mekatronik Mühendisliği 6 20 53,67% 

Orman Endüstrisi Mühendisliği 9 24,78 84,11% 

Pazarlama 6 25,5 90,33% 

Psikoloji 8 24,87 86,00% 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 7 22,14 64,29% 

Sosyoloji 8 20,5 55,12% 

Tıp 6 24 76,17% 

Uluslararası Finans 5 24,4 83,80% 

Uluslararası İlişkiler 26 21,58 62,04% 

Uluslararası Ticaret 6 21,33 58,00% 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 4 17,25 26,25% 
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Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği 

Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği bir kişinin Eleştirel Düşünme 

yeteneğini değerlendirmek için tasarlanan altın standart testtir. Türkiye 

adaptasyonu için yapılan çalışmada güvenilirlik skoru (ralpha) .87 olarak 

bulunmuştur. Türkiye’de farklı sektörlerde yapılan çalışmalarda 

performans ile Watson Glaser arasında pozitif yönlü korelasyon 

bulunmuştur (min: .36, max:88) 

Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği, İnsan Kaynakları birimleri tarafından aşağıdaki 

amaçlarla kullanılmaktadır: 

• Organizasyonun her seviyesi için işe alım ve terfi kararlarında 

• Yetenek gruplarının değerlendirilmesinde 

• Gelişim planlarının oluşturulmasında 

• Her bir aday için özel hazırlanan Watson Glaser mülakat raporu ile iş görüşmesi 

yaparken 

• Watson Glaser gelişim raporu ile kişiye özel gelişim programı uygulanmasında 

Eleştirel Düşünme iş hayatında performans ve karlılığın belirleyicisi olan 6 becerinin ham 

maddesidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği tüm sektörlerde ve eğitimde uzun zamandır 

performansı yüksek olacak bireyleri belirlemek üzere kullanılmaktadır.  

Watson Glaser bir kişinin Eleştirel Düşünme gücünü belirlemek amacıyla; 

• Varsayımları Tanıma (r:.84) 

• Argümanları Değerlendirme (r:.87) 

• Sonuç Çıkarma (r:.91) 
becerileri hakkında da detaylı bilgi verir. Watson Glaser 
hakkında Türkiye’de yaptığımız çalışmalarda ralpha=.87 
olarak bulunmuştur.  
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Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği, Eleştirel Düşünme becerisi ile ilgili aşağıdaki 

beceri ve yetenekleri ölçmek için tasarlanmıştır: 

Varsayımları Tanıma  

Varsayımlar kanıtın yokluğunda gerçek olduğu kabul edilen ifadelerdir. Varsayımları 

belirlemek, konu üzerindeki bilgi eksikliklerinin ortaya çıkmasını ve bakış açılarının 

çoğalmasını sağlar. Varsayımlar ya belirtilmemişlerdir ya da direkt olarak belirtilmişlerdir. Bu 

varsayımların farkında olmak ve bir duruma uygunluklarını direkt olarak değerlendirmek 

Eleştirel Düşünme’nin kalitesini ve kapsamını geliştirir. Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme 

Ölçeği 12 adet Varsayımları Tanıma sorusu içermektedir. Bir katılımcı norm grubundaki 

bireylerle karşılaştırıldığında elde ettiği skorun derecesine göre aşağıdaki davrannışları 

gösterir.  

• "Gizli anlamı çıkarmak" – beklentiyi veya doğru olduğu var sayılan durumları 

belirlemek. 

• Konuları tanımlamak ve yeniden tanımlamak, görünenin yanı sıra alternatif noktaları 

keşfetmek. 

Argümanları Değerlendirme  

Argümanlar bir kimseyi inanmaya ya da istenilen şekilde davranmaya ikna etmek için 

kullanılan iddialardır. Argümanları Değerlendirme bu tür iddiaların objektif ve doğru bir 

şeklide analiz edilmesi sürecidir. Argümanları analiz etmek, bir şeye inanıp inanmamayı ve 

ona nasıl uygun şekilde karşılık verileceğini belirlemeye yardımcı olur. Argümanları 

Değerlendirme, doğrulama önyargısının (önceden inanılan şeyleri doğrulayan bilgileri 

onaylama ve arama yatkınlığı) üstesinden gelebilme becerisini gerektirir. Argümanları 

Değerlendirme’de duygular önemli rol oynar. Aşırı duygu yoğunluğu, objektifliği ve 

argümanları doğru bir şekilde değerlendirme becerisini gölgeleyebilir. Watson-Glaser™ II 

Eleştirel Düşünme Ölçeği 12 adet Argümanları Değerlendirme sorusu içermektedir. Bir 

katılımcı norm grubundaki bireylerle karşılaştırıldığında elde ettiği skorun derecesine göre 

aşağıdaki davrannışları gösterir. 

• Argümanları, desteklendiği kanıtların güçlülüğüne ve uygunluğuna göre 

değerlendirebilmek. 

• Bilgiyi, kendi kişisel tercihlerinden ve duygularından etkilenmeden, tarafsızca analiz 

edebilmek. 

Sonuç Çıkarma  

Sonuç Çıkarma mevcut delilden mantıklı bir sıra takip ederek sonuca varmaktan ibarettir. Bir 

sonuca varmadan önce tüm ilgili bilgilerin değerlendirilmesini, farklı sonuçların doğru olma 

ihtimaline bakılmasını, en uygun sonucun seçilmesini ve delillerin ötesine geçen aşırı 

genellemelerden kaçınılmasını içermektedir. Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği 16 

adet Sonuç Çıkarma sorusu içermektedir. Bir katılımcı norm grubundaki bireylerle 

karşılaştırıldığında elde ettiği skorun derecesine göre aşağıdaki davrannışları gösterir. 

• Yeterli veriyi toplayabilmek, doğru bir şekilde bu verileri tartabilmek ve bu verileri 

sağlam bir yorum halinde özümsemek. 

• Kanıtları, genelleme yapıp haklılığı kanıtlanamayan yorumlar haline getirmeden, 

uygun şekilde yorumlamak. 
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Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği Bulguları 

554 katılımcıya Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği uygulandı. Eleştirel Düşünme 

becerilerini değerlendirmek üzere katılımcılardan 40 soru soruldu. Tüm katılımcıların Watson 

Glaser normundaki yeri belirlendi. 554 katılımcının ortalama Watson Glaser doğru sayısı 25,40 

olarak tespit edildi. Bu skor Watson Glaser normunda 39,57% olarak ifade edilir. Global olarak 

Watson Glaser normunda değerlendirilen kişilerin 39,57%’sinden daha iyi veya eşit 

performans gösterdiklerini belirtmektedir. Sadece 1 katılımcı 40 sorunun tamanına doğru 

cevap verdi. 4 katılımcı en düşük norm skoru olan %1’e sahip oldu. 

Cinsiyet 

Kadınlar ve erkeklerin Raven skorları arasında ciddi bir fark bulunmadı. Kadınlar ortalamada 

25,31 doğru sayısını, erkekler ise 25,43 doğru sayısını yakaladı.  

 

Kişi 

Sayısı 

Watson-
Glaser Norm 

skoru (%) 

Doğru 
Sayısı 

Varsayımları 
Tanıma Doğru 

Sayısı 

Argümanları 
Değerlendirme 

Doğru Sayısı 

Sonuç 
Çıkarma 

Doğru Sayısı  

Kadın 145 38,35% 25,31 7,33 7,20 10,77 

Erkek 409 39,91% 25,43 7,51 6,90 11,02 

Toplam 554 39,57% 25,40 7,46 6,98 10,95 
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Yaş aralığı 

30-34 yaş aralığındaki katılımcılar 26,21 doğru ortalaması ve norm içindeki 43,20% yeri ile en 

iyi performansı sergilediği gözlemlendi. 45-49 yaş grubu en düşük Watson Glaser skoruna 

sahip olduğu bulundu. 30-34 yaş arası katılımcıların Watson Glaser skoru ortalaması Avrupa 

Birliği ülkeleri ortalamaısnın altındadır. 

Yaş 
Kişi 

Sayısı 
Watson-Glaser 
Norm skoru (%) 

Doğru 
Sayısı 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç 
Çıkarma 

20-24 22 38,23% 25,50 7,45 7,64 10,41 

25-29 87 40,34% 25,59 7,69 7,24 10,66 

30-34 155 43,20% 26,21 7,63 7,34 11,25 

35-39 148 40,94% 25,60 7,52 6,95 11,13 

40-44 68 41,50% 25,78 7,44 7,06 11,28 

45-49 48 28,40% 22,90 6,65 5,77 10,48 

50-54 18 21,33% 21,67 7,06 5,17 9,44 

55-61 5 25,00% 22,40 6,40 6,60 9,40 

 

 

TMCO Danışmanlık ile iş birliği içinde olan şirketler kendi istatistiklerine göre, Watson 

Glaser normu 85% ve üstü olan katılımcıları ‘yetenek’ olarak kabul etmektedirler. Tüm yaş 

grupları içinde şirketlerin yetenek olarak kabul ettiği 85% Watson Glaser norm skoruna sahip 

katılımcı sayısı 31’dir. Ülke çapında yapılan araştırmaya göre anlamlı istatistik üreten 

grupların bazılarında yetenek olarak gösterilen katılımcılara rastlandı. 40-44 yaş grubunda 4. 

Endüstriyel devrim döneminde en çok aranılan ikinci yetkinlik olan ‘Eleştirel Düşünme’ 

becerisine yüksek seviyede sahip katılımcıların oranı yaklaşık 9%’dir.  
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Eğitim düzeyi 

Master/MBA derecesine sahip katılımcılar diğer mezuniyet derecelerine sahip katılımcılardan 

daha iyi performans gösterdi (ortalama 23,55 doğru sayısı). Mezuniyet dereceleri arttıkça 

katılımcıların Watson Glaser skorlarında artış gözlemlendi. Lise mezunlarının Watson Glaser 

doğru cevap sayısı düşüktür. Lise mezunları Watson Glaser normuna göre teste girenlerin 

%13,64’ünden daha iyi veya eşit performans göstermişlerdir. 

Eğitim 
Katılımcı 

Sayısı 

Watson-
Glaser Norm 

skoru (%) 

Doğru 
Sayısı 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç 
Çıkarma 

Belirtmeyen 1 21,00% 22,00 6,00 4,00 12,00 

Lise 64 13,64% 19,34 6,03 4,92 8,39 

Üniversite 330 39,20% 25,40 7,42 7,02 10,97 

Master/MBA 154 50,16% 27,70 8,12 7,71 11,88 

Doktora 3 84,33% 35,33 10,00 10,00 15,33 

 

Master/MBA derecesine sahip katıımcıların ortalama doğru cevap sayısı Avrupa Birliği 

ülkelerindeki benzer eğitim seviyesinde olan katılımcılara göre düşüktür.  

TMCO Danışmanlık ile iş birliği yapan şirketlerin işe alımda bir adaydan en az bekledikleri 

Watson Glaser norm skoru 55%’dir. Tüm eğitim dereceleri içinden 55% Watson Glaser norm 

skoruna sahip 169 kişi bulundu.  

 

Ortalama skorlar baz alındığında katılımcıların; gerçek ile görüşü birbirinden ayırt etmede 

zorlandıkları, istedikleri sonuçlara ulaşmak için bilgiler topladığını veya toplamadığını (karşıt 

bilgileri görmezden geldiğini) ve aşırı genelleme yaparak istediği sonuça ulaştığını 

göstermektedir.  

Eleştirel Düşünme eğitim ile gelişebilen bir beceridir. Türkiye’deki eğitim düzeyleri 

göstergeleri katılımcıların aldıkları eğitimin kalitesini de ifade etmektedir. TMCO Danışmanlık 

olarak düzenlediğimiz Eleştirel Düşünme eğitimlerinde katlımcıların Watson Glaser norm 

skorunu %20 ile %35 arası arttığı gözlemlendi.  

Tüm eğitim düzeyindeki katılımcıların Argümanları Değerlendirme alt becerisinde orta veya 

düşük skorlar elde ettiği bulundu. Argümanları Değerlendirme duyguları balansta olması ile 

13,64%

39,20%

50,16%

84,33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Lise Üniversite Master/MBA Doktora

Eğitim düzeyine göre Watson-Glaser Norm skoru (%)



110 
 

önemli derecede ilgilidir. Bu Argümanları Değerlendirme ortalama skorlarına sahip 

katılıcılardan, üzerinde yeterince değerlendirme yapmadan bir tarafa dahil olma davranışı 

beklenebilir.  

 

 

 

Doktora derecesi hariç yukarıdaki ortalama skorlara sahip katılımcıların; vizyon oluşturması 

ve oluşturduğu vizyona diğerlerini de dahil etmesi, çalıştığı şirketteki görevini ve diğer tüm 

birimlerdeki işleyişi anlaması, dijital dönüşüme liderlik etmesi ve doğru kararlar alması 

genellikle beklenmemelidir. 
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İş yerindeki son pozisyonu 

Pozisyon bazlı değerlendimede anlamlı istatistik üreten Yönetici kategorisindeki katılımcıların 

en yüksek skora sahip oldukları bulundu. İngiltere’de aynı kategorideki kişilerin ortalama 

Watson Glaser norm skoru 68%’dir.  

Direktör pozisyonundaki katılımcıların ortalama Watson Glaser skoru düşüktür. TMCO 

Danışmanlık ile iş birliği içinde olan şirketler bir adaydan direktör pozisyonu için beklediği en 

düşük skor 75%’dir.  

Müdür pozisyonundaki katılımcıların ortalama Watson Glaser skoru düşüktür. Başkalarının 

hisleri ve ihtiyaçları doğrultusunda karar verebilirler. Bir veri setini anlamakta zorluk 

çekebilirler. Gerçek ile görüşü birbirinden ayırt etmede problem yaşayabilirler.  

Son Pozisyon 
Kişi 

Sayısı 

Watson-
Glaser 
Norm 

skoru (%) 

Doğru 
Sayısı 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç 
Çıkarma 

Yönetici (Başkan, Genel 
Müdür, CEO, CFO, vb.) 

24 50,62% 27,92 8,29 7,58 12,04 

Direktör (Operasyon 
Direktörü, Pazarlama 
Direktörü, vb.)  

26 37,46% 24,77 7,38 6,73 10,65 

Müdür (Operasyon Müdürü, 
Pazarlama Müdürü, Satış 
Müdürü, vb.). 

144 41,02% 25,74 7,48 6,95 11,31 

Uzman (Muhasebeci, 
Hemşire, Öğretmen, 
Danışman, vb.). 

206 40,14% 25,59 7,50 7,08 11,01 

İlk Kademe Amiri 
(Ustabaşı, Vardiya Amiri, 
Bakım Supervizörü, vb.) 

6 9,25% 18,25 7,25 3,50 7,50 

İdari İşler (İdari asistan, 
ofis sekreteri, vb.) 

3 54% 28,67 9,67 8,67 10,33 

Müşteri 
Hizmetleri/Perakende 
Satış (Kasiyer, Garson, 
Banka Memuru, Uçuş 
Görevlisi, vb.). 

3 31% 23,33 8,33 5,67 9,33 

Mavi Yakalı (Temizlik 
görevlisi, fabrika işçisi, 
vb.). 

1 6% 17,00 4,00 4,00 9,00 

Diğer 139 36,76% 24,68 7,25 6,91 10,53 

 

İlk kademe amirleri ve müşteri hizmetleri pozisyonunda olan katılımcıların argümanları 

değerlendime alt becerisi oldukça düşüktür. Bu skor bu kategorideki katılımcıların; kanıt 

aramadan veya kanıtların güçlülüğünü ve uygunluğunu değerledirmeden aksiyon alması 

olasıdır.  
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Eleştirel Düşünme hakkında yapılan bilimsel çalışmalarda yolsuzluk ve rüşvet ile Watson 

Glaser sonuçları arasında ters yönlü ve yüksek korelasyon vardır. Eğer bir kişinin Eleştirel 

Düşünme skoru düşük ise yolsuzluk ve rüşvete dahil olabileceği (her zaman olur demek doğru 

değildir) onlarca akademik çalışma ile bulunmuştur. 

Eleştirel Düşünme hakkında yapılan diğer bilimsel çalışmalarda ise Eleştirel Düşünme skoru 

arttığında kişinin ya da şirketin gelirlerinde de artış gözlenmektedir. Katılımcıların elde 

ettikleri skorlar sürdürülebilir başarılı işleri yapabilecek Eleştirel Düşünme skorlarının 

altındadır. Özellikle yönetici, direktör ve müdür gibi şirketler için kararlar veren 

pozisyonlardaki kişilerin Eleştirel Düşünme gücünün artması, şirketin karlılığına pozitif etki 

anlamına gelmektedir.  

Yönetici olan katılımcılardan sadece 5 kişi, Direktör olan katılımcılardan sadece 2 kişi, Müdür 

olan katılımcılardan sadece 8 kişi TMCO Danışmanlık ile iş birliği içinde olan şirket tarafından 

‘yetenek’ kategorisinde değerlendirilmektedir. (85% ve üstü skorlar). Şirketlerin 

sürdürülebilir başarıyı yakalamarı için ortalama 70% ve üstü Watson Glaser skoru tavsiye 

edilir.  
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Watson-Glaser’a giriş sebebi 

Teste giriş sebebi ‘Profesyonel gelişimim için’ olan katılımcılar 25,98 ortalama doğru sayısına 

ve 42,22% Watson-Glaser norm skoruna ulaştı. ‘Bulunduğum organizasyondaki bir iş başvurusu 

için’ kategorisindeki katılımcılar Watson-Glaser’da düşük seviyede performans sergilediler. 

Teste girme nedeni 
Kişi 

Sayısı 

Watson-
Glaser 
Norm 

skoru (%) 

Doğru 
Sayısı 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç 
Çıkarma 

Bulunduğum 
organizasyondaki bir iş 
başvurusu için 

69 23,81% 21,96 6,45 6,07 9,43 

Bulunduğum 
organizasyonun 
dışındaki bir iş 
başvurusu için 

121 40,62% 25,63 7,40 7,20 11,03 

Profesyonel gelişimim 
için 

362 42,22% 25,98 7,68 7,08 11,22 

 

Organizasyondan ayrılmak istemeyen fakat organizasyon içinde başka bir işe geçmek isteyen 

katılımcıların gerçek ile görüşü birbirinden ayıramadığı, bazı bariz ilişkileri algılayamadığı, 

karar anlarında duygusal balansı kaybettiği ve sonuç çıkarırken aşırı genelleme yaptığı 

söylenebilir. Bu skorlara sahip kişilerin organizasyondaki başka bir işe geçmek ile ilgili 

kararları sorgulanmalıdır.  
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Bölgeler 

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 9 katılımcının ortalama Watson-Glaser doğru cevap sayısı 

28,22 ve Watson-Glaser norm yüzdesi 53,44%’dür. Türkiye’deki 7 bölge üzerinde yapılan 

çalışmalarda Karadeniz Bölgesi 24,69 ortalama doğru cevap sayısı ve 35,76% Watson-Glaser 

norm yüzdesi ile son sıradadır.  

Bölgesi 
Kişi 

Sayısı 

Watson-
Glaser Norm 

skoru (%) 

Doğru 
Sayısı 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç 
Çıkarma 

Marmara 
Bölgesi 

269 38,67% 25,15 7,38 7,02 10,76 

İç Anadolu 
Bölgesi 

56 43,27% 26,32 7,27 7,41 11,64 

Ege Bölgesi 49 45,04% 26,69 8,08 7,35 11,27 

Akdeniz 
Bölgesi 

46 41,28% 25,63 7,33 7,11 11,20 

Karadeniz 
Bölgesi 

85 35,76% 24,69 7,53 6,29 10,87 

Doğu Anadolu 
Bölgesi 

25 37,92% 24,92 7,36 7,04 10,52 

Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi 

9 53,44% 28,22 7,78 8,22 12,22 

Diğer 13 33,92% 24,31 7,85 6,00 10,46 

 

Marmara Bölgesindeki 269 katılımcıdan sadece 15’i TMCO Danışmanlık ile iş birliği olan 

şirketler istatistiklerine göre yüksek performans göstermesi beklenen ve ‘yetenek’ olarak 

tanımlanan sınıftadır.  

Katılımcı sayısı en fazla bölge olan Marmara’da 109 katılımcının tüm iş kollarında ve 

sektörlerde düşük performans göstermesi olasıdır. Bu kişilerin Watson-Glaser norm skoru 25% 

ve altındadır. Bu skora sahip bir kişi için tüm dünyada Watson-Glaser testine girmiş kişilerin 

%25’inden iyi veya eşit performans gösterdikleri söylenebilir ya da başka bir deyişle 

%75’inden daha kötü performans sergilemişlerdir.  

Ege Bölgesi katılımcılarının Varsayımları Tanıma alt becerisi diğer bölgelere göre yüksektir 

fakat anlamlı bir fark yoktur.  

Tüm bölgeler genelinde Eleştirel Düşünme becerisi düşük bulunmuştur. Bu skorlara sahip 

şirketlerin gelişmiş ülkeleri oluşturuan yurtdışı pazarlarda iletişim problemi yaşaması, 

karlılığın düşük olması, projelerin tamamlanmaması veya beklenen altı performans ile 

tamamlanması, iç iletişimde sorunlar olması, vb.. gibi durumlar yaşaması olasıdır.   
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Bölgelere göre Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği sonuçlarının grafikleri aşağıdaır. 
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Sektöre göre 

Bilişim Teknolojileri /Telekominikasyon / İleri Teknoloji ve Devlet/Halk Hizmetleri/Savunma 
sektöründeki katılımcılar TMCO Danışmanlığın iş birliği içinde olan şirketlerin işe alımda kabul 
skoru olarak bilinen 55%’nin üstünde bulundu.  
 
Perakende, Lojistik ve Konaklama sektöründeki katılımcılar düşük skor sergilediler. Bu skora 
sahip katılımcıların Eleştirel Düşünme becerileri olan işin yürütülmesi için yeterli değildir.   
  

Sektör 
Kişi 

Sayısı 

Watson-
Glaser 
Norm 
skoru 
(%) 

Doğru 
Sayısı 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç 
Çıkarma 

Reklam/Pazarlama/Halkla 
İlişkiler 

5 38,80% 25,60 5,80 7,60 12,20 

Uzay/Havacılık 4 36,50% 24,50 7,00 6,50 11,00 

Sanat/Eğlence/medya 1 8,00% 18,00 6,00 7,00 5,00 

İnşaat 146 40,03% 25,49 7,65 6,84 11,00 

Eğitim 15 40,53% 26,00 7,47 7,53 11,00 

Enerji/Kamu Hizmetleri 42 49,52% 27,60 7,71 7,67 12,21 

Mali 
Hizmetler/Bankacılık/Sigorta 

22 53,91% 28,45 8,50 8,27 11,68 

Devlet/Halk 
Hizmetleri/Savunma 

7 58,14% 29,29 8,43 9,29 11,57 

Sağlık Hizmetleri 1 79,00% 33,00 11,00 8,00 14,00 

Konaklama/Turizm 5 29,80% 23,60 6,80 7,00 9,80 

Bilişim Teknolojileri 
/Telekominikasyon / Yüksek 
teknoloji 

17 55,53% 28,76 8,65 8,06 12,06 

İmalat/Üretim 71 42,13% 25,99 7,39 7,06 11,54 

Doğal Kaynaklar/Maden 8 54,75% 28,75 9,00 7,38 12,38 

Tıbbi Ürünler/Biyoteknoloji 1 28,00% 24,00 9,00 6,00 9,00 

Uzmanlık/Ticari Hizmetler 2 81,00% 33,50 9,50 9,50 14,50 

Perakende ve Toptan Satış 117 29,44% 23,13 6,95 6,32 9,85 

Lojistik 12 24,75% 22,33 7,67 5,00 9,67 

Diğer 76 37,29% 24,91 7,05 7,05 10,80 

 

Anlamlı istatistik üretebilecek katılımcı sayısına uygun sektörlerden ileri seviyede Eleştirel 

Düşünme becerisine sahip olan bulunmamıştır. Doğal Kaynaklar/Maden sektöründen gelen 

katılımcılar Varsayımları Tanıma alt Eleştirel Düşünme becerisine orta seviyede sahiptir. 

Devlet/Halk Hizmetleri/Savunma sektörü katılımcıları Argümanları Değerlendirme 

becerisinde orta seviye başarı sergilediler.  
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Mesleki deneyim 

Mesleki deneyimi 9 yıl olan 14 katılımcı 40 sorudan 28,79 doğru cevap sayısı ve 55,71% 

Watson-Glaser norm skoru ile ilk sırada yer aldılar. 9 yıl mesleki deneyimi olan katılımcılara 

sorulan 16 Sonuç Çıkarma sorusundan 12,86 ortalama doğru sayısına eriştikleri bulundu.    

18, 19 ve 21+ yıl mesleki deneyime sahip katılımcılar en düşük doğru cevap sayısına ulaştı. Bu 

mesleki deneyimi olan katılımcıların Planlama & Organizasyon, Karar Verme, Stratejik 

Düşünme, Analitik Düşünme, Açıklık ve Yaratıcılık yetkinlikleri düşük seviyededir.  

Mesleki 
Deneyim 

Kişi 
Sayısı 

Watson-Glaser 
Norm skoru 

(%) 

Doğru 
Sayısı 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç 
Çıkarma 

0 yıl 30 43,63% 26,53 7,67 7,60 11,27 

1 yıl 27 43,70% 26,56 7,93 7,63 11,00 

2 yıl 42 37,43% 24,90 7,26 7,33 10,31 

3 yıl 46 38,72% 25,04 7,46 6,59 11,00 

4 yıl 28 43,46% 26,25 7,36 7,64 11,25 

5 yıl 44 42,27% 26,16 7,43 7,36 11,36 

6 yıl 33 41,03% 25,88 7,73 7,21 10,94 

7 yıl 26 38,88% 25,46 7,81 6,92 10,73 

8 yıl 27 49,00% 25,67 6,52 7,67 11,48 

9 yıl 14 55,71% 28,79 7,79 8,14 12,86 

10 yıl 39 43,92% 26,41 8,10 6,64 11,67 

11 yıl 18 44,28% 26,11 8,22 7,22 10,67 

12 yıl 21 50,90% 27,52 8,76 7,29 11,48 

13 yıl 22 34,91% 24,55 6,59 6,64 11,32 

14 yıl 16 31,87% 23,63 7,00 6,75 9,88 

15 yıl 24 44,46% 26,46 8,46 6,79 11,21 

16 yıl 5 47,20% 27,20 8,40 8,00 10,80 

17 yıl 11 36,09% 23,82 7,18 6,55 10,09 

18 yıl 16 14,81% 19,44 5,31 5,06 9,06 

19 yıl 7 23,29% 21,29 6,86 5,57 8,86 

20 yıl 20 43,05% 26,20 7,05 7,15 12,00 

21 + yıl 36 24,42% 22,14 6,92 5,47 9,75 

 

Herhangi bir deneyim grubunda Watson-Glaser’ın alt becerileri olan Varsayımları 

Tanıma, Argümanları Değerlendirme ve Sonuç Çıkarma becerilerinde ileri seviye 

ortalama skora rastlanmamıştır. 
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TMCO Danışmanlık ile iş birliği içinde olan şirketlerin kendi verilerine göre; Mesleki Deneyim 

ile performans arasında ya bir ilişkiye rastlanmamıştır ya da çok zayıf pozitif korelasyon 

gözlemlenmiştir.  

Katılımcıların mesleklerini icra ettiği yıllar içinde Eleştirel Düşünme becerilerinin artmaması 

veya düşme eğiliminde olması, 4. Endüstriyel dönem için ülke adına pozitif bir işaret değildir.  

Mesleki deneyim arttıkça önceden inanılan şeyleri doğrulayan bilgileri onaylama ve arama 

yatkınlığının da arttığı gözlemlendi. Bu durumun yeni ve yaratıcı fikir ve iş yapma şekillerine 

karşı bir önyargı oluşturduğuna rastlandı.  
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tek geçer skor olarak bulundu. 
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Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği ve Üniversiteler 

Üniversite mezunu olan katılımcıların Watson-Glaser norm skoru ortalamaları üniversite 

bazında büyükten küçüğe sıralanmış tablosu aşağıdadır. 

Üniversite 
Kişi 

Sayısı 
Watson-Glaser 
Norm skoru (%) 

Doğru 
Sayısı 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç 
Çıkarma 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 7 65,57% 30,86 8,86 8,29 13,71 

Boğaziçi Üniversitesi 15 63,00% 29,83 8,50 9,17 12,17 

Pamukkale Üniversitesi 3 57,00% 29,00 9,33 7,67 12,00 

Sabancı Üniversitesi 4 54,75% 28,75 8,50 7,50 12,75 

Koç Üniversitesi 3 54,00% 28,67 7,67 8,33 12,67 

Akdeniz Üniversitesi 3 53,00% 28,33 8,67 8,67 11,00 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 53,00% 27,75 9,00 7,25 11,50 

Yeditepe Üniversitesi 4 50,75% 28,00 8,25 8,75 11,00 

Hacettepe Üniversitesi 3 50,33% 27,33 6,67 9,00 11,67 

Dokuz Eylül Üniversitesi 14 48,86% 27,57 7,64 7,93 12,00 

İstanbul Teknik Üniversitesi 32 46,56% 27,06 7,69 7,97 11,41 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 3 44,67% 26,33 7,33 7,33 11,67 

Uludağ Üniversitesi 9 42,67% 26,33 7,11 7,00 12,22 

Marmara Üniversitesi 24 42,62% 26,04 7,29 7,33 11,42 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 11 42,36% 26,36 8,09 6,55 11,73 

Çukurova Üniversitesi 7 39,71% 26,00 8,00 6,57 11,43 

Gazi Üniversitesi 6 39,17% 25,50 6,67 6,00 12,83 

İstanbul Üniversitesi 28 38,93% 25,32 7,75 7,07 10,50 

Ankara Üniversitesi 6 33,83% 24,50 7,83 6,33 10,33 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 33,00% 23,75 5,75 7,75 10,25 

Anadolu Üniversitesi 53 32,57% 23,87 7,13 6,51 10,23 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 4 32,25% 24,25 8,25 7,75 8,25 

Trakya Üniversitesi 4 32,00% 24,00 7,25 5,50 11,25 

Kocaeli Üniversitesi 18 31,00% 23,78 6,33 6,72 10,72 

Yıldız Teknik Üniversitesi 7 29,71% 23,14 6,14 6,43 10,57 

Bahçeşehir Üniversitesi 3 26,33% 23,33 6,00 6,67 10,67 

Bilkent Üniversitesi 3 23,33% 22,33 8,00 4,67 9,67 

Selçuk Üniversitesi 5 22,40% 22,40 5,40 6,00 11,00 

Atatürk Üniversitesi 7 13,71% 19,00 5,43 5,00 8,57 

Fatih Üniversitesi 4 10,00% 18,00 7,00 5,50 5,50 

 

ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Pamukkale Üniversiteleri mezunlarının Watson-Glaser™ II 

Eleştirel Düşünme Ölçeği norm skorları işe kabul için gereken minimum seviyenin üstündedir. 

Boğaziçi ve ODTÜ’ye göre, Pamukkale Üniversitesi Bilişsel Kapasite ortalaması daha düşük 
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öğrencileri almasına rağmen, öğrencilerin Eleştirel Düşünme becerilerinin gelişmesinde daha 

iyi performans gösterdiği bulundu.  

Fatih, Atatürk, Selçuk, Bahçeşehir, Bilkent ve Yıldız Teknik Üniversiteleri mezunu 

katılımcıların Eleştirel Düşünme becerisi oldukça düşüktür. Bu Watson-Glaser skoru 

ortalamasına sahip bir kişi için; gerçek ile görüşü birbirinden ayıramadığı, bir duruma 

alternatif bir bakış açısı üretemeyeceği, bir argüman öne sürdüğünde argümanı destekleyecek 

kanıt sunamayacağı veya zayıf/kabul edilebilir olmayan kanıt sunacağı, bir bilgiyi analiz 

ederken kişisel tercihlerinden ve duygulardan etkileneceği ve bu sebeble tarafsız analiz 

yapamayacağı ve yeterli veriyi toplamadan sonuç çıkaracağı söylenebilir. Fatih ve Atatürk 

Üniversiteleri mezunu katılımcılar Lise mezuniyet düzeyinin altında Eleştirel Düşünme 

becerisine sahip olarak bulundu.   

Çukurova Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Trakya 

Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilkent 

Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Fatih Üniversitesi mezunları, tüm 

üniversite mezunlarının ortalama Watson Glaser skorunun altında performans gösterdi. Bu 

üniversiteler içindeki Anadolu Üniversitesi Bilişsel Kapasite’si Türkiye ortalamasının altında 

öğrenciler almasına rağmen mezunlarında azda olsa Eleştirel Düşünme’lerinde artış 

gözlemlendi.  

Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Hacettepe 

Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi tablonun üst sıralarında olan üniversite 

mezunlarının, benzer Bilişsel Kapasite’ye sahip yurtdışında eğitim almış diğer kişilere göre 

Eleştirel Düşünme becerileri düşüktür. Benzer Bilişsel Kapasite’ye sahip yurtdışında eğitim 

almış kişilerin ortalamsı 73,17%’dir. 

Üniversiteler geneli için; üniversite eğitiminin katılımcıların Eleştirel Düşünme becerilerine 

katkısı ya çok azdır ya yoktur ya da bazı üniversiteler olanı geriletmiş denilebilir. Üniversite 

mezunlarının geneli için; tarafsız analiz yaparken zorlanacakları, bilgiye tarafsız yaklaşmakta 

zorlanacakları, alternatif kaynak arayışında düşük performans gösterecekleri, sonuçu 

destekleyecek güçlü kanıtlar oluşturamayacakları söylenebilir.  

Üniversitelerde eğitmen/öğretmen olarak görev yapan katılımcıların Watson-Glaser skoru ile 

üniversite mezunlarının skoru çok yakındır.  
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Üniversite Bölümleri 

Tekstil Mühendisliği, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bilgisayar Mühendisliği, Kamu 

Yönetimi, Makine Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 

Ekonomi ve İstatistik mezunları Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeğinde orta seviyede 

performans gösterdiler.  

Üniversite bölümleri içinde Eleştirel Düşünme’nin alt becerileri olan Varsayımları Tanıma’yı 

anlamlı istatistik üreten veri setine sahip tüm bölümler içinde sadece Bilgisayar Mühendisliği 

ileri seviyede doğru sayısına erişmiştir. Argümanları Değerlendirme ve Sonuç Çıkarma’da ileri 

seviye performans gösteren herhangi bir üniversite bölümü yoktur.  

Gazetecilik, Sosyoloji, Maliye, Uluslararası İlişkiler ve Jeofizik Mühendisliği bölümleri 

mezunlarının ortalama Watson Glaser skorları düşüktür. Bu Watson- Glaser skoru 

ortalamasına sahip bir kişi için; gerçek ile görüşü birbirinden ayıramadığı, bir duruma 

alternatif bir bakış açısı üretemeyeceği, bir argüman öne sürdüğünde argümanı destekleyecek 

kanıt sunamayacağı veya zayıf/kabul edilebilir olmayan kanıt sunacağı, bir bilgiyi analiz 

ederken kişisel tercihlerinden ve duygulardan etkileneceği ve bu sebeble tarafsız analiz 

yapamayacağı ve yeterli veriyi toplamadan sonuç çıkaracağı söylenebilir.  

Elektrik Mühendisliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Çevre Mühendisliği, İşletme, Kimya, 

Kimya Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Gazetecilik, Sosyoloji, Maliye, 

Uluslararası İlişkiler ve Jeofizik Mühendisliği mezunları, tüm üniversite mezunlarının ortalama 

Watson Glaser skorunun altında performans gösterdi.  

İnsan ve Toplum Bilimleri, Endüstri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, 

Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümleri yüksek Bilişsel Kapasite seviyesinde öğrenci almasına 

rağmen düşük ve düşük orta Eleştirel Düşünme becerileri sahip mezunlara sahiptir.  

Mühendislik bölümlerinden mezun katılımcıların ortalama Watson-Glaser skoru 42,36%’dir. 

Avrupa Birliği ülkelerindeki mühendislik bölümlerinden mezunların ortalama Watson-Glaser 

skoru 74%’dir.  

Tekstil Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

bölümleri orta Bilişsel Kapasite’ye sahip öğrencileri almasına rağmen diğer bölümlere göre 

mezunlarının Eleştirel Düşünme becerisi artmıştır. 

330 üniversite mezunu katılımcı içinde sadece 2 kişi tüm dünyada yetenek olarak kabul edilen 

95%’nin üstünde skor aldılar. 2 katılımcının aldığı skorlar dünyada Watson-Glaser’ı işe alım 

aracı olarak ullanan tüm şirketlerde işe kabul sınırının üstündedir. 2 katılımcı da mühendislik 

mezunudur. 

330 katılımcıdan 39’unun Eleştirel Düşünme skoru 10%’nin altındadır. 39 katılcının aldığı bu 

skor; Watson-Glaser test almış katılımcıların 90%’sinden daha kötü performans göstermiştir. 

39 katılımcının 14’ü işletme mezunudur. 70 İşletme mezunu katılımcı içinden 16’sı TMCO ile 

iş birliği içinde olan şirketlerin alt sınırı olan 55%’nin üstünde skor aldılar.  

 



123 
 

Üniversite Bölümleri 
Kişi 

Sayısı 

Watson-
Glaser 
Norm 

skoru (%) 

Doğru 
Sayısı 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç Çıkarma 

Bilgisayar Mühendisliği 3 54,67% 28,33 10,33 6,33 11,67 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 10 54,70% 28,80 8,30 8,30 12,20 

Çevre Mühendisliği 3 34,67% 25,00 4,67 8,33 12,00 

Ekonomi 6 51,33% 28,17 9,17 7,83 11,17 

Elektrik Mühendisliği 7 35,29% 24,57 5,00 7,57 12,00 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 5 52,20% 28,00 6,60 8,40 13,00 

Endüstri Mühendisliği 18 48,83% 27,50 8,00 7,56 11,94 

Gazetecilik 3 27,67% 23,67 6,00 7,67 10,00 

Iktisat 30 41,57% 26,07 7,63 7,63 10,80 

Insan ve Toplum Bilimleri 15 45,00% 26,80 8,47 7,00 11,33 

Istatistik 4 50,75% 28,00 6,50 8,75 12,75 

Işletme 70 34,27% 24,19 7,09 6,61 10,49 

Işletme Mühendisliği 4 54,00% 28,50 8,50 7,50 12,50 

Jeofizik Mühendisliği 8 21,37% 21,38 5,50 6,13 9,75 

Jeoloji Mühendisliği 4 45,75% 27,00 7,25 8,00 11,75 

Kamu Yönetimi 3 54,67% 28,67 8,67 8,00 12,00 

Kimya 3 32,67% 24,00 7,00 6,33 10,67 

Kimya Mühendisliği 16 32,62% 24,38 6,50 7,00 10,88 

Maden Mühendisliği 13 43,62% 26,08 8,08 7,08 10,92 

Makine Mühendisliği 23 54,13% 28,52 8,22 7,52 12,78 

Maliye 4 25,00% 22,75 6,25 6,00 10,50 

Orman Endüstrisi Mühendisliği 7 31,43% 23,86 6,86 6,00 11,00 

Sosyoloji 4 25,25% 22,75 7,50 6,50 8,75 

Tekstil Mühendisliği 3 56,67% 29,33 8,33 7,67 13,33 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 4 35,00% 24,75 6,50 7,75 10,50 

Uluslararası İlişkiler 4 24,75% 22,25 7,75 6,00 8,50 

 

Gazetecilik, Jeofizik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği mezunlarının 

Varsayımları Tanıma doğru cevap sayısı düşüktür.   

Eleştirel Düşünme eğitim ile artabilen bir beceridir. Katılımcıların büyük çoğunluğu Eleştirel 

Düşünme öğrenebilecek ve uygulayabilecek Bilişsel Kapasite’ye sahip olmasına ve dünyadaki 

örneklerinde olduğu gibi üniversite eğitimi ile artması beklenmesine rağmen Türkiye’de 

benzer artış gözlemlenmemiştir.  
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Master/MBA 

Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği tüm dünyada eğitim başarısının belirleyicisi 

olarak kabul edilir. Türkiye’de Master/MBA mezuniyet derecesine sahip 154 katılımıcya 

Watson-Glaser uygulandı. TMCO Danışmanlık ile iş birliği içinde olan şirketlerin işe alım için 

kabul ettikleri 55% Watson-Glaser skoruna sahip veya üstünde 71 kişi bulundu. Bulunan 71 

kişinin tamamında yeni konseptler öğrenebilecek bilişsel kapasiye ileri seviyede sahip olduğu 

gözlemlendi.  

TMCO Danışmanlık ile iş birliği içinde olan şirketlerin işe alım için kabul ettikleri 55% Watson-

Glaser skorunun altında olan Master/MBA derecesine sahip 83 kişi bulundu. 83 kişi içinden 17 

kişinin Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye müsait Bilişsel Kapasite’leri olmasına 

rağmen, Eleştirel Düşünme becerilerinde gelişimden ziyade gerileme gözlemlendi. Düşük skor 

sahibi 83 kişi incelendiğinde hali hazırda Master/MBA programında başarılı olacak Bilişsel 

Kapasite’ye uygun olmadıkları bulundu.  

Watson-
Glaser Norm 

Skoru 
aralıkları (%) 

Kişi 
Sayısı 

Master/MBA 
derecesine sahip 

katılımcılara 
oranı 

Doğru 
Sayısı 

Varsayımları 
Tanıma 

Argümanları 
Değerlendirme 

Sonuç 
Çıkarma 

0-10 % 7 4,55% 17,57 4,86 4,71 8,00 

11 - 30% 30 19,48% 22,63 6,33 6,40 9,90 

31 - 55% 46 29,87% 26,80 7,67 7,52 11,61 

56 - 75% 51 33,12% 30,45 9,16 8,33 12,96 

76 - 95% 18 11,69% 33,83 10,17 9,50 14,17 

96 + 2 1,30% 37,50 12,00 11,00 14,50 

 

Master/MBA mezunu katılımcıların 15’i Varsayımları Tanıma’da, 7’si Argümanları 

Değerlendirme’de ve 16’sı Sonuç Çıkarma’da ileri seviye performans gösterdi. İnsan 

Kaynakları üstüne Master/MBA derecesine sahip katılımcıların Eleştirel Düşünme becerisinde 

gerileme gözlemlendi. 
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Golden Kişilik Tipi Profili™ 

Golden Kişilik Tipi Profili™ Jung’un kişilik tipi 

teorisinden, 5 faktör kişilik modelinden ve önde gelen 

diğer 3 ayrı kişilik teorisinden de beslenmektedir. Bireye 

özgü kişiliğini tanımlayan 36 kişilik özelliğini (davranışsal 

yetkinlik) ölçer. Golden’ın Türkiye adaptasyonu 

çalışmalarında güvenilirlik skoru (ralpha) farklı faktörlerde 

.78 ile .88 arası bulunmuştur. 

Golden Kişilik Tipi Profili™, İnsan Kaynakları birimleri tarafından aşağıdaki amaçlarla 

kullanılmaktadır. 

Golden Kişilik Tipi Profili™’nin soruları 5 alan ile ilgilidir: 

• Enerji odağınız neresi? (İçedönük – Dışadönük) 

• Nasıl bilgi topluyorsunuz? (Duyumsama – Sezme)  

• Nasıl karar alıyorsunuz? (Duygular – Düşünceler)  

• Hayata yaklaşımınız nasıl? (Adapte olma – Organize etme) 

• Stresi nasıl karşılıyorsunuz? (Sakin – Gergin) 

 

Golden ayrıca katılımcıların gün içinde strese genellikle nasıl tepki verdiğinizi 

belirlemektedir.  

  

 

Gerginler  Kaygılı, karamsar, kararsız, tez canlı, yorgun veya dürtüsel olma eğilimini yansıtır. 

Sakinler Kaygısız, iyimser, kararlı, rahat ve kontrollü olma eğilimindedir. 

Golden Kişilik Tipi Profili™’nin 

5 alanı, 36 kişilik özelliğinin 

(davranışsal yetkinlik) 

belirlenmesi ile oluşmaktadır. 

• İşe Alım 

• Birim ve pozisyon bazlı 

profil çalışması yapma 

• Farklılıkların yönetimi ve 

önyargıların kaldırılması 

• Liderlik gelişimi ve koçluğu  

• İç iletişim 

• İlişki Yönetimi 

• Çalışanların gelişim alanlarını ve gelişimini 

değerlendirme 

• Firmanın kişilik ve davranışına uygun 

çalışanları geliştirme 

• Başarılı ve iş birliği geliştirmiş ekipler 

oluşturma 
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Golden Kişilik Tipi Profili™ Bulguları 

824 katılımcıya Golden Kişilik Tipi Profili™ uygulandı. Katılımcılara kişilik tipilerini ve doğal 

eğilimlerini belirlemek için 125 soru soruldu. Herhangi bir süre sınırlaması yapılamdı. Tüm 

katılımcıların Golden kişilik tipi ve kişilik özellikleri belirlendi. 824 katılımcının ortalamaları 

baz alındığında, Golden’ın belirlediği 16 kişilik tipi içinden ENTZ* kişilik tipi olan Dışadönük, 

Sezgisel, Düşünen ve Organize Eden olduğu bulundu.  

Rastgele seçilen katılımcıların kişilik tipleri içinde ENTZ, 32,77% oranı ile en fazla bulunan 

kişilik tipi oldu. ESTA, INFZ, INTA, INFA, ISTA, ISFA ve ESFA kişilik tiplerine çok az rastlandı. 4 

kişilik tipine (ENTZ, ESTZ, ENFZ, ESFZ) sahip katılımcıların toplam kişi sayısı içindeki oranı 

81,57% olduğu bulundu.  

Kişilik Tipi 
Toplam Katılımcı 

Sayısı İçindeki 
Oranı 

ENTZ 32,77% 

ESTZ 18,43% 

ENFZ 17,95% 

ESFZ 12,41% 

ENTA 4,82% 

ENFA 2,89% 

ISFZ 2,77% 

ISTZ 2,77% 

INTZ 1,81% 

ESTA 0,96% 

INFZ 0,72% 

INTA 0,60% 

INFA 0,36% 

ISTA 0,36% 

ISFA 0,24% 

ESFA 0,12% 
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Dışadönük vs İçedönük 

Katılımcıların Golden tarafından belirlenen 36 kişilik özelliğine bakıldı.  

824 katılımcının enerjisini yönlendirme şekli olan dışadönüklük ve içedönüklüğün alt kişilik 

özelliklerini incelendi. Dışadönük kişilik özelliği olan Sosyal Olarak Girişkenlik en yüksek 

ortalama skoruna ulaştı. Sosyal Olarak Girişken kişiler başlatır ve kolaylaştırırlar. Çoğunlukla, 

tanıştırılmak yerine kendilerini tanıtırlar. Konuşmayı başlatır ve yönetirler. Kendilerini 

genellikle cana yakın, dost canlısı ve girişken olarak tanımlarlar. Aşağıdaki tabloda mavi renk 

ile belirtilen kişilik özellikleri dışadönüklüğe ve sarı ile belirtilenler ise içedönüklüğe ait kişi 

özellikleridir. 

Dışadönük / İçedönük Kişilik Özellikleri Ortalama skorlar (%) 

Konuşkan 48 

Sessiz 15 

Sosyal Girişken 59 

Mesafeli 10 

Canayakın 56 

Mahremiyetine Düşkün 14 

Katılımcı 55 

İç Görüyle Düşünen 13 

 

Duyumsayan vs Sezgisel 

Katılımcıların algı şeklini belirleyen Duyumsama ve Sezgisellik detaylı olarak incelendi. 

Duyumsama kişilik özelliği olan Somut algı en yüksek skora ulaştı. Somut kişiler soyut fikirler 

yerine somut olguları doğrudan ele almayı tercih eder. Açık konuşan ve sağduyu gösteren 

kişileri tercih ederler. Olabileceklerden çok olanlara yoğunlaşırlar ve ayrıntıları çözmeyi 

olasılıkları düşünmeye tercih ederler. Katılımcıların algı şekli olarak sezgisel algıyı tercih 

etmelerine rağmen duyumsayan algı şekli olan somut algı kalıp dışı olarak belirlendi. 

Aşağıdaki tabloda mavi renk ile belirtilen kişilik özellikleri duyumsayana ve sarı ile 

belirtilenler ise sezgisele ait kişi özellikleridir. 

Duyumsayan / Sezgisel Kişilik 
Özellikleri 

Ortalama skorlar (%) 

Somut 48 

Soyut 20 

Pratik 14 

Yenilikçi 47 

Töresel 30 

Vizyoner 42 

Geleneksel 18 

Büyük Resme Odaklı 45 
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Düşünen vs Hisseden 

Katılımcıları karar verme şeklini belirleyen hisseden ve düşünen detaylı olarak incelendi. 

Düşünen kişilik özelliği olan Analitik en yüksek ortalama skora ulaştı. Analitik kişiler problem 

çözme ve karar vermede bilimsel ilkeleri kullanırlar. Sıklıkla, beşerî bilimlere kıyasla, fen 

bilimleri ve teknoloji konusunda daha fazla bilgi sahibi olduklarını ifade ederler. Bilimsel 

olarak mantıklı geliyorsa inanma olasılıkları daha yüksektir; analitik olarak bilinmekten ve bu 

becerilerini kullanma fırsatları aramaktan hoşlanırlar. Aşağıdaki tabloda mavi renk ile 

belirtilen kişilik özellikleri düşünene ve sarı ile belirtilenler ise hissedene ait kişi 

özellikleridir. 

Düşünen / Hisseden Kişilik Özellikleri Ortalama skorlar (%) 

Mantıklı 37 

Empati Kuran 27 

Ozerk 16 

Şefkatli 43 

Analitik 61 

Sıcak 15 

Rekabetçi 25 

Destek Olan 38 

 

Organize Eden vs Adapte Olan 

Katılımcıların yaşam şeklini belirleyen organize etme ve adapte olma detaylı olarak 

incelendi. Organize eden kişilik özelliği olan Güvenilir en yüksek ortalama skoruna ulaştı. 

Güvenilir kişiler erken başlar ve iş teslim tarihine uyarlar. Hızlı, dakik ve sorumlu olmaya 

değer verirler. İşleri doğru sırasıyla yerine getirmekte başarılı olan bu kişiler, yaptıkları işe 

odaklanır ve tamamıyla kendilerini verirler. Aşağıdaki tabloda mavi renk ile belirtilen kişilik 

özellikleri organize etmeye ve sarı ile belirtilenler ise adapte olmaya ait kişi özellikleridir. 

Organize Eden /Adapte Olan Kişilik 
Özellikleri 

Ortalama skorlar (%) 

Planlı 47 

Esnek 25 

Güvenilir 67 

Rahat 8 

İhtiyatlı 44 

Spontane 22 

Uyum Sağlayan 54 

Uyum Sağlamayan 13 
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Gergin / Sakin 

Katılımcıların yaşam şeklini belirleyen gergin ve sakin ölçekleri detaylı olarak incelendi. Sakin 

kişilik özelliği olan Kendinden Emin en yüksek ortalama skoruna ulaştı. Kendinden Emin kişiler 

kendilerini belirleyici ve neşeli olarak tanımlar. Başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğü 

konusunda görece daha az kaygılı olan bu kişiler, genellikle son iki yıl içinde duygusal yönden 

iyi hissettiklerini ve pek sık kaygılanmadıklarını ifade etmiştir. 

 

Gergin / Sakin Kişilik Özellikleri Ortalama skorlar (%) 

İyimser 44 

Endişeli 15 

Kendinden Emin 62 

Kendinden Emin Olmayan 7 

 

 

Cinsiyete göre  

Golden sonuçları katılımcıların cinsiyetine göre ayrıldı. Kadınlar ve erkekler arasında karar 

verme şekilleri olarak farklılık bulundu. Kadınlar hisseden karar verme özelliğini etrcih 

ederken, erkekler düşünne karar verme özelliğini ercih ettiği gözlemlendi.  

 Kadın Erkek 

Kişi Sayısı 283 541 

Golden Kişilik Tipi Profili™ Kişilik 
Tipi 

ENFZ ENTZ 

Dışadönüklük skoru (%) 55 55 

İçedönüklük skoru (%) 13 13 

Duyumsama skoru (%) 27 27 

Sezgisellik skoru (%) 38 39 

Düşünen skoru (%) 31 37 

Hisseden skoru (%) 34 29 

Organize Eden skoru (%) 51 54 

Adapte Olan skoru (%) 18 16 

Sakin skoru (%) 51 54 

Gergin skoru (%) 13 7 

 

Golden ile ölçülen 36 kişilik özelliği cinsiyet bazında incelendi. Dışadönük ve İçedönük 

ölçeklerinde kadınlar ve erkekler arasında herhangi önemli bir farklılık bulunmadı. 

Katılımcılar kalabalık ortamlarda kendini ifade etme ihtiyaçlarını, yeni insanlarla tanışma 

isteklerini, diğerleri ile etkileşimde olacakları işlerde daha iyi performans göstereceklerini, 

fikirlerini, duygularını ve durumları paylaşmak istediklerini açık baskınlık seviyesinde 

gösterdiler. Katılımcıların açık baskınlık seviyesinde enerjisini dış dünyaya, insanlara ve 

eşyalara odakladığı bulundu. Duyumsama ve Sezgisellik ortalama skorlarına göre kadın ve 

erkek katılımcılar Yenilikçi, Vizyoner ve Büyük Resme Odaklı olmayı tercih etmelerine 

rağmen somut algısı soyut algıya göre açık baskınlık seviyesinde bulundu. Her iki grupta 
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detaylarla çalışabileceğini, yenilikçi ve vizyoner fikirleri/düşünceleri çabuk yakalayacaklarını 

ve bir konunun detaylı açıklanmasından ziyade büyük resimdeki yerini daha kolay 

algıladıklarını belirttiler.  

Dışadönük / İçedönük 
Kişilik Özellikleri 

Kadın 
Ortalama 
skorlar (%) 

Erkek 
Ortalama 
skorlar (%) 

Duyumsayan / 
Sezgisel Kişilik 

Özellikleri 

Kadın 
Ortalama 
skorlar (%) 

Erkek 
Ortalama 
skorlar (%) 

Konuşkan 50 48 Somut 46 49 

Sessiz 14 16 Soyut 21 19 

Sosyal Girişken 59 59 Pratik 15 13 

Mesafeli 10 10 Yenilikçi 45 49 

Canayakın 57 56 Töresel 30 30 

Mahremiyetine 
Düşkün 

13 14 Vizyoner 43 41 

Katılımcı 54 56 Geleneksel 18 18 

İç Görüyle Düşünen 16 12 Büyük Resme Odaklı 43 46 

 

Düşünen ve Hisseden ölçeklerine ait skorlar cinsiyete göre incelendi. Kadınlar ortalama skor 

olarak Mantıklı olmaya göre belirsiz baskınlık seviyesinde Empati kurduklarını gösterirken, 

erkekler ise Empati Kurma’ya göre zayıf baskınlık seviyesinde Mantıklı karar verdikleri 

bulundu. Kadınlar Golden genelinde hisseden olarak bulunmasına rağmen düşünen 

ölçeğindeki Analitik karar verme kişilik özelliği Sıcaklığa göre açık baskınlık seviyesindedir. 

Erkeklerde ise analitik karar verme kişilik özelliği sıcaklığa göre güçlü baskınlık 

seviyesindedir. Erkekler düşünen ölçeğinde olmasına rağmen, hisseden ölçeği olan Şefkatli 

karar verme şekli Özerkliğe göre açık baskınlık göstermiştir.  

Her iki cinsiyette de herhangi bir durumda grupların ortalama skorları baz alındığında, kendi 

özelliklerine göre en uygun karar verme şekli Analitik’liktir. Eğer Analitik becerilerini 

kullanabilecek veri setine sahip değillerse her iki grupta Şefkatli karar verme şekline 

dönmektedir.  

 

Organize Etme ve Adapte Olma ölçeklerine ait skorlar cinsiyete göre incelendi. Her iki 

cinsiyet arasında önemli bir farklılık bulunmadı. Golden ortalama skorları baz alındığında, 

risk içermeyen, istikrarlı ve neyin ne zaman yapılacağı konusunda net içerikleri olan işlerde 

daha başarılı olacakları sonucu çıkarılabilir.  

Hem kadınlar hem de erkekler yaşam tarzı olarak kendilerini oldukça Güvenilir görmektedir. 

Yaratıcılık becerisi ile Uyum Sağlamayan arasında pozitif yönlü ve yüksek korelasyon vardır. 

Her iki cinsiyette bu davranışsal beceri düşük seviyede bulunmuştur. 

Düşünen / 
Hisseden Kişilik 

Özellikleri 

Kadın 
Ortalama 
skorlar (%) 

Erkek 
Ortalama 
skorlar (%) 

Organize Eden / 
Adapte Olan Kişilik 

Özellikleri 

Kadın 
Ortalama 
skorlar (%) 

Erkek 
Ortalama 
skorlar (%) 

Mantıklı 30 41 Planlı 46 47 

Empati Kuran 33 23 Esnek 26 24 

Özerk 15 16 Güvenilir 65 68 

Şefkatli 44 43 Rahat 10 7 

Analitik 57 64 İhtiyatlı 42 45 

Sıcak 19 13 Spontane 23 21 

Rekabetci 22 27 Uyum Sağlayan 52 55 

Destek Olan 41 36 Uyum Sağlamayan 14 13 
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Gergin ve Sakin ölçekleri incelendiğinde kadınlar ve erkekler arasında önemli bir farklılığa 

rastlanmadı. Her iki grupta endişeli kişilik özelliğine göre açık baskınlık seviyesinde İyimser 

oldukları bulundu. Aynı zamanda Kendinden Emin Olmayan’a göre güçlü baskınlık seviyesinde 

Kendinden Emin skorlara ulaşıldı. Bu skorlara sahip katılımcılardan Hissederek karar 

verenlerin pilates, yoga, vb. sporlar, Düşünerek karar verenlerin ise daha ağır (futbol, 

basketbol, tempolu koşu, vb..) sporlar ile oluşabilecek iyi streslerini yenebilecekleri önerilir. 

Her iki grubun Kendinden Emin’lik skorları genellikle kendilerinde bir hata görmediklerini 

göstermektedir.  

Kişilik özelliklerine göre kadın ve erkek katılımcıların kişi sayıları baz alınarak baskınlık 

seviyeleri belirlendi.  

Cinsiyete göre 36 kişilik özelliği incelendiğinde katılımcıların kendinden emin özelliği diğer 

tüm özelliklere göre güçlü baskınlık seviyesidedir. Bu durum stresli ortamlarda katılımcıların 

Kendinden Emin’liği konusunda herhangi bir problem yaşamayacağını göstermektedir. 

Bununla beraber bu skorlara sahip katılımcılar kendilerinde herhangi bir hata görmezler. 

Genellikle hatanın olmasındaki sebebini diğer insanlara bağlarlar. Yaratıcılık becerisi ile direk 

ilişkisi olan kişilik özelliği Uyum Sağlamayan’ın güçlü ve çok güçlü baskınlık seviyesindeki 

Kişilik Özelliği / Baskınlık Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

Konuşkan 3% 3% 9% 10% 35% 38% 34% 31% 19% 18%

Sessiz 39% 36% 41% 36% 18% 23% 2% 4% 1% 1%

Sosyal Girisken 1% 1% 7% 5% 27% 33% 28% 23% 37% 39%

Mesafeli 54% 50% 30% 30% 12% 19% 2% 1% 1% 0%

CanaYakin 1% 1% 3% 5% 25% 32% 45% 31% 26% 31%

Mahremiyetine Düskün 36% 38% 45% 37% 18% 23% 1% 2% 1% 0%

Katılımcı 2% 2% 7% 5% 31% 32% 35% 32% 25% 29%

İç Görüyle Düşünen 29% 43% 41% 36% 27% 20% 2% 1% 1% 0%

Somut 1% 1% 6% 7% 57% 47% 29% 34% 8% 11%

Soyut 8% 11% 52% 52% 35% 35% 4% 2% 1% 0%

Pratik 31% 38% 36% 37% 31% 24% 2% 1% 0% 0%

Yenilikçi 5% 3% 11% 9% 45% 45% 20% 19% 18% 24%

Töresel 5% 3% 24% 28% 59% 60% 9% 9% 3% 1%

Vizyoner 2% 3% 14% 14% 47% 50% 25% 23% 12% 10%

Geleneksel 23% 26% 44% 43% 27% 26% 5% 5% 1% 1%

Büyük Resme Odaklı 5% 1% 19% 20% 39% 40% 22% 21% 15% 17%

Mantıklı 8% 1% 22% 10% 56% 60% 11% 21% 3% 8%

Empati Kuran 7% 15% 19% 30% 55% 50% 14% 5% 6% 0%

Özerk 31% 30% 42% 40% 26% 27% 1% 2% 0% 0%

Şefkatli 3% 4% 13% 18% 45% 41% 24% 24% 14% 14%

Analitik 0% 0% 1% 0% 34% 22% 44% 39% 21% 38%

Sıcak 17% 33% 41% 39% 40% 28% 1% 0% 1% 0%

Rekabetci 9% 4% 36% 31% 52% 59% 2% 5% 0% 0%

Destek Olan 1% 3% 10% 12% 63% 69% 19% 13% 7% 4%

Planlı 4% 2% 12% 11% 41% 40% 28% 31% 16% 16%

Esnek 12% 15% 34% 32% 41% 44% 9% 9% 4% 0%

Güvenilir 0% 1% 5% 2% 20% 18% 31% 30% 44% 49%

Rahat 38% 44% 48% 49% 12% 6% 1% 0% 0% 0%

İhtiyatlı 4% 2% 12% 9% 50% 48% 27% 30% 7% 10%

Spontane 12% 15% 40% 39% 40% 41% 5% 5% 2% 0%

Uyum Sağlayan 1% 2% 9% 6% 38% 38% 28% 25% 24% 29%

Uyum Sağlamayan 29% 34% 48% 42% 19% 20% 2% 2% 2% 1%

İyimser 0% 1% 14% 10% 51% 49% 28% 28% 7% 12%

Endişeli 34% 40% 39% 37% 24% 21% 4% 3% 0% 0%

Kendinden Emin 1% 0% 4% 3% 28% 18% 38% 40% 30% 39%

Kendinden Emin Olmayan 48% 62% 39% 32% 12% 6% 0% 0% 0% 0%

Belirsiz Zayıf Açık Güçlü Çok Güçlü



133 
 

katılımcı oranı hem kadın hem de erkeklerde 3-4% seviyesindedir. Uyum Sağlamayan kişiler 

kendi kural ve hedeflerini geliştirmek için özgürlük arayışındadır. İstikrarlı bir ortam ve 

gelirin sağladığı güvenliğe ihtiyaç duymazlar. Tepkilerini ve olanaklarını sınırladığı için 

kurallara uymaktan ve talimat almaktan hoşlanmazlar.   

Yaş aralığı 

824 katılımcını yaş aralıklarına göre ayrıldı. Her yaş grubunun kişilik tipi belirlendi. Ortalama 

skorlarına baz alındığında, 50-54 yaş grubundaki katılımcılar diğerlerinden farklı olarak 

Duyumsayan algıya sahip olan ESFZ kişilik tipi bulundu.  

Yaş Aralıkları 
Kişi 

Sayısı 
Kişilik Tipi 

15-19 4 ENTZ 

20-24 130 ENFZ 

25-29 260 ENTZ 

30-34 189 ENTZ 

35-39 129 ENTZ 

40-44 61 ENTZ 

45-49 37 ENFZ 

50-54 8 ESFZ 

55-61 6 ENFZ 

 

Golden’la ölçülen kişilik özellikleri her bir yaş grubu için incelendi. 50-54 yaş grubu hariç 

diğer tüm gruplarının Analitik karar verme şeklini Sıcaklığa göre açık baskınlık seviyesinde 

tercih ettikleri gözlemlendi.  

Birbirinin zıt kutupları olarak kabul edilen Mantıklı ve Empati Kuran karar verme kişilik 

özelliği incelendiğinde katılımcıların genellikle belirsiz veya zayıf baskınlık seviyesinde 

Mantıklı karar verme eğiliminde oldukları bulundu. Bununla beraber katılımcılara uygulanan 

mantık yürütme becerisi ile ilgili test olan Watson-Glaser sonuçları mantık/akıl yürütme 

konusunda ortanın altında kaldıkları bulunmuştur.  

20-29 yaş aralığındaki katılımcıların İçedönük ölçeğindeki İçgörü İle Düşünen kişilik özelliği 

oldukça düşük skora sahip olarak bulundu. Bu skora sahip kişilerin olmuş olan veya olacağını 

öngördüğü bir durum hakkında kendisi ile başbaşa kalıp değerlendirme yapmadığını, bu olan 

veya olacağını öngördüğü durumu diğerleri ile konuşmak/tartışmak ihtiyacı 

hissedeceği/düşüneceği söylenebilir.  

Yaş aralıkları arttıkça katılımcıların Mesafeli ve Mahremiyetine Düşkün kişilik özelliği 

skorlarında artış bulundu. Bu durum yaş arttıkça katılımcıların kendi arkadaş çevresi ile 

sosyalleşme ihtiyacı duydukları, genellikle yalnız çalışmak istedikleri, başkalarıyla temasa 

geçmek yerine genellikle karşı tarafın kendilerine yaklaşmasını bekledikleri söylenebilir.   

Somut algı, Soyut algıya göre her yaş grubunda açık veya zayıf baskınlık göstermiştir. Bu 

seviyede Somut algıya sahip kişiler açık konuşan ve sağduyu gösteren kişileri tercih ederler. 

Olabileceklerden çok olanlara yoğunlaşırlar ve ayrıntıları çözmeyi olasılıkları düşünmeye 

tercih ederler. 
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 Yaş aralıkları bazında Golden kişilik özellikleri skorları 

Yaş Aralıkları 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-61 

Konuşkan 42 51 51 49 43 49 44 49 30 

Sessiz 27 12 13 16 20 15 23 19 33 

Sosyal Girişken 42 63 61 60 54 58 58 48 43 

Mesafeli 24 7 8 10 14 10 16 17 27 

Canayakın 43 59 56 57 54 58 54 48 34 

Mahremiyetine Düşkün 20 11 12 13 16 13 19 32 26 

Katılımcı 34 57 56 54 52 54 59 55 40 

İç Görüyle Düşünen 33 11 12 14 16 15 15 22 27 

Somut 42 45 47 47 51 48 60 60 41 

Soyut 24 20 19 20 20 23 22 20 23 

Pratik 24 15 12 12 16 13 12 25 17 

Yenilikçi 30 45 48 48 46 47 54 36 43 

Töresel 18 29 29 30 31 29 34 39 31 

Vizyoner 44 42 42 42 40 43 44 33 44 

Geleneksel 33 16 16 18 22 18 21 26 30 

Büyük Resme Odaklı 23 47 45 45 43 46 49 38 25 

Mantıklı 25 36 39 36 38 35 44 39 27 

Empati Kuran 47 25 24 27 28 31 31 39 39 

Özerk 16 13 16 17 18 17 9 16 19 

Şefkatli 41 47 41 42 42 39 56 43 43 

Analitik 51 60 62 63 62 58 63 43 59 

Sıcak 27 14 14 14 15 20 18 30 19 

Rekabetçi 28 24 25 26 23 29 23 16 22 

Destek Olan 38 37 36 36 41 36 49 46 43 

Planlı 30 47 48 48 43 40 59 66 48 

Esnek 44 22 23 24 29 33 22 16 27 

Güvenilir 36 68 67 67 65 63 76 82 63 

Rahat 31 7 7 8 10 10 6 5 10 

İhtiyatlı 27 42 43 45 44 42 54 55 49 

Spontane 27 20 20 22 22 28 24 18 25 

Uyum Sağlayan 45 55 54 53 54 46 62 66 56 

Uyum Sağlamayan 15 12 12 14 14 19 13 17 14 

İyimser 45 42 45 44 44 46 51 36 37 

Endişeli 18 15 12 14 17 14 20 32 27 

Kendinden Emin 36 62 64 63 59 63 68 55 43 

Kendinden Emin Olmayan 24 7 6 6 9 7 7 11 23 
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Eğitim düzeyi 

824 katılımcının mezuniyet derecelerine göre analizi tamamlandı. Katılımcıların 715’i 

üniversite ve üstü eğitim düzeyinde olduğu bulundu. Ortaokul mezuniyet derecesine sahip 

katılımcıya rastlanmadı.  

Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı Kişilik Tipi 

Diğer 2 ESFZ 

İlkokul 2 INFZ 

Lise 105 ENTZ 

Üniversite 554 ENTZ 

Master/MBA 156 ENTZ 

PhD 5 ENTZ 

 

Golden ile katılımcıların 36 kişilik özelliğine bakıldı. Üniversite mezuniyet derecesine sahip 

katılımcılar, güçlü baskınlık seviyesinde Güvenilir ve Kendinden Emin olarak bulundu. 

Güvenilir kişiler erken başlar ve iş teslim tarihine uyar. Hızlı, dakik ve sorumlu olmaya değer 

verirler. İşleri doğru sırasıyla yerine getirmekte başarılı olan bu kişiler, yaptıkları işe 

odaklanır ve tamamıyla kendilerini verirler. Kendinden Emin kişiler kendilerini belirleyici ve 

neşeli olarak tanımlar. Başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğü konusunda görece daha az 

kaygılı olan bu kişiler, genellikle son iki yıl içinde duygusal yönden iyi hissettiklerini ve pek 

sık kaygılanmadıklarını ifade etmiştir. 

Analize konu olan lise, üniversite, master/MBA ve PhD mezunları, çoğunlukla tanıştırılmak 

yerine kendilerini tanıtırlar. Konuşmayı başlatır ve yönetirler. Kendilerini genellikle cana 

yakın, dost canlısı ve girişken olarak tanımlarlar. Aktif ve hareket halindedirler; enerjik ve 

çevrelerindeki dünyayla ilgilidirler. Harekete geçirici şeyler yapmalarına imkân tanıyan bir 

şehirde yaşamasalar dahi, böyle bir yere erişimlerinin olmasından hoşlanırlar. Hafta sonlarını 

evde geçirmek yerine başkalarıyla dışarı çıkarlar. Tartışarak öğrenmeyi tercih ederler. Çok 

fazla insan tanımaktan özel bir tatmin duygusu sağlarlar. Yalnız çalışmaktan hoşlanmazlar; 

bir grup veya ekip içinde daha üretkendirler. Başkalarıyla etkileşim fırsatı sunan işlerde 

çalışmayı tercih ederler. Sosyal olmayı ve toplu halde yaşamayı severler. Sözlü ve sözsüz 

olarak iletişim ihtiyaçları güçlü olduğundan, nasıl hissettiklerini başkalarının bilmesini 

önlemekte zorlandıklarını sıklıkla ifade ederler.  

Aynı zamanda lise, üniversite, master/MBA ve PhD mezunları ortalama skorlarını göre; sakin 

ve dingin genellikle değillerdir. Yabancılarla veya arkadaşlarıyla konuşurken, diğerlerinden 

daha fazla konuşma eğilimi gösterirler. Söyleyecek bir şeyleri olmadında da konuşabilirler. 

Başkalarına açılmakta zorlanmazlar. Bu nedenle başkalarına genellikle kolay güvenirler ve 

başkalarının onları tanımasına genellikle kolay izin verirler. Büyük bir üzüntü içinde 

olduklarında, genellikle hislerini herkese belli ederler. 

Daha başarılı yöntemler oluşturmak isterler. Çeşitliliği severler; yeni fikir ve kavramlar 

düşünmekten hoşlanırlar. Mevcut yöntemleri uygulamaktan çok yeni ve daha iyi yöntemler 

düşünme eğiliminde olan bu kişiler, daha önce çözülememiş sorunları çözmek için uğraşmayı 

tercih ederler.  

Doğaçlama yapmaktan ve daha önce denenmemiş çözümlerle krizlerin üstesinden gelmekten 

hoşlanırlar. Soyut fikirler yerine somut olguları doğrudan ele almayı tercih eder. Açık konuşan 
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ve sağduyu gösteren kişileri tercih ederler. Olanlara yoğunlaşırlar ve ayrıntıları çözmeyi 

isterler. Eğilimleri tespit edebilirler. Yeni zorluklar, düşünceyi harekete geçirme ve işi 

istedikleri gibi yapma özgürlüğü sunan işlerden hoşlanırlar. Sürekli yeni trendleri araştırırlar 

ve rutin, ayrıntılı işlerden bir süre sonra sıkılırlar. Geleneklere aykırı ve uyum sağlamayan biri 

gibi görünmeyi çok sorun etmezler. Özgün ve ilham verici olana, töresel olandan daha çok 

değer verirler. Bilinenlere odaklanarak mevcut yöntemlere uyum sağlamada zorlanabilirler. 

Nihai sonucun kendisiyle ilgilenmektense, nihai sonuca ulaşmanın yollarıyla ilgilenirler.  

Lise, üniversite, master/MBA mezunları ortalama skorlarını göre; problem çözme ve karar 

vermede bilimsel ilkeleri kullanma eğilimi gösterirler. Genellikle, beşerî bilimlere kıyasla, fen 

bilimleri ve teknoloji konusunda daha fazla bilgi sahibi olduklarını ifade ederler. Bilimsel 

olarak mantıklı geliyorsa inanma olasılıkları daha yüksektir; analitik olarak bilinmekten ve bu 

becerilerini kullanma fırsatları aramaktan hoşlanırlar. Başkalarının hisleri, düşünceleri ve 

ihtiyaçlarından etkilenirler. Başkalarının iyiliğiyle samimi olarak ilgilenir ve dünyayı daha iyi 

bir yer haline getirmek isterler. Başkalarının ne düşündüğünü ve hissettiğini bilme konusunda 

başarılı olan bu kişiler için insanların uyum içinde çalışmasını sağlamak önemlidir. Yönetici 

olarak, ilişkilere, görevden daha fazla önem verme eğilimindedirler. Yeni bir proje 

başlatırken, genellikle projenin insanlar üzerindeki etkisini tespit etme eğilimi gösterirler. 

Kabul etmeye ve uyum göstermeye genellikle değer verirler. İşbirliğine dayalı ve destekleyici 

davranışları da önemserler, inatçıdırlar ve tartışmaktan da zaman zaman hoşlanırlar. Bazen 

bazı durumlarda taviz vermeye yol açsa dahi, karşı çıkmak veya rekabet etmek yerine uyum 

göstermeyi tercih ederler.  

Lise, üniversite, master/MBA mezunları ortalama skorlarına sahip kişiler; azimli ve 

kararlılardır. Sabit, kontrollü, planlı olabilirler; eylem ve görevlerinde planlamaya ihtiyaç 

duyarlar. Kesin ve sabit planları tercih ederler, programlarına bağlı kalmaktan hoşlanırlar ve 

eylemlerinin sonuçlarına yoğunlaşırlar. Bir işe başlamadan önce ayrıntıları planlamaktan zevk 

alır ve beklenmedik durumları öngörmeye çalışırlar. Plana uymayı sever ve organize olmaktan 

keyif alırlar. Hızlı, dakik ve sorumlu olmaya değer verirler. Yerleşik bir yaşam tarzını tercih 

ederler ve getirisi yüksek olsa bile, riskli projeler üstlenme olasılıkları düşüktür. Genellikle 

risk almama ve dürtüleriyle hareket etmeme eğilimi gösterirler. Güvenli ve istikrarlı bir 

ortam arayışındadırlar. Oyunun kurallarını bilmekten ve bu kurallara uymaktan hoşlanırlar. 

Sabit gelir ve istikrarlı bir ortam sunan işleri tercih ederler. En iyi performanslarını, açıkça 

ifade edilmiş hedefler gösterildiğinde ve bu hedeflere nasıl ulaşacakları söylendiğinde ortaya 

koyarlar.  

Aşina olmadıkları veya beklenmedik durumlarda olmaktan kaygılanmama eğilimi gösterirler; 

kontrolleri dışındaki durumlar da onları kaygılandırmaz. Hakaretleri veya düşüncesizce 

yorumları genellikle dikkate almazlar. Başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğü konusunda 

görece daha az kaygılılardır.  

Aynı zamanda kaos ortamlarında onlara göre değildir. Olan bir süreci veya ürünü 

geliştirebilirler fakat sıfırdan bir süreci veya ürünü oluşturmaları beklenmemelidir. TMCO ile 

iş birliği içinde olan şirketlerin verilerine göre; lise, üniversite, master/MBA mezuniyet 

derecesine sahip 815 katılımıcı içinen yüksek performans gösteren üst düzey yönetici 

profiline benzer katılımcı profili adedi 28’dir.  
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Kişilik Özellikleri / Eğitim 
Düzeyi 

Diğer İlkokul Lise Üniversite Master/MBA PhD 

Konuşkan 53 12 48 49 49 47 

Sessiz 15 46 24 14 12 17 

Sosyal Girişken 65 34 57 59 62 58 

Mesafeli 4 34 18 9 7 11 

Canayakın 62 36 54 56 59 46 

Mahremiyetine Düşkün 19 31 21 13 10 19 

Katılımcı 72 10 57 56 51 40 

İç Görüyle Düşünen 12 60 16 13 14 22 

Somut 62 30 57 48 43 30 

Soyut 9 32 20 20 21 34 

Pratik 17 29 14 14 13 15 

Yenilikçi 25 36 50 46 51 48 

Töresel 50 10 35 30 25 27 

Vizyoner 17 41 42 41 44 43 

Geleneksel 20 47 26 17 15 13 

Büyük Resme Odaklı 37 24 40 44 49 48 

Mantıklı 42 17 46 37 34 31 

Empati Kuran 36 61 31 26 26 27 

Özerk 19 12 13 16 17 32 

Şefkatli 43 48 51 43 40 24 

Analitik 54 46 61 62 60 63 

Sıcak 19 34 19 14 15 16 

Rekabetçi 17 19 27 25 25 32 

Destek Olan 57 54 43 38 35 37 

Planlı 41 41 52 47 44 39 

Esnek 37 41 27 24 26 35 

Güvenilir 78 21 75 66 65 41 

Rahat 4 45 7 8 9 22 

İhtiyatlı 57 28 52 44 40 42 

Spontane 21 26 24 21 22 29 

Uyum Sağlayan 42 45 66 53 47 36 

Uyum Sağlamayan 14 17 8 13 17 35 

İyimser 33 43 48 44 43 47 

Endişeli 8 24 22 14 13 11 

Kendinden Emin 49 20 66 62 62 53 

Kendinden Emin Olmayan 12 35 10 6 7 10 
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Üniversite mezunları ile master/MBA mezunlarının kişilik özellikleri arasında anlamlı bir 

farklılık gözükmemiştir.   
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İş yerindeki son pozisyonu 

824 katılımcının iş yerindeki pozisyonları sınıflandırılarak kişilik özellikleri incelendi. 10 farklı 

pozisyon için inceleme tamamlandı.  

Yönetici (Başkan, Genel Müdür, CEO, CFO, vb.) pozisyonundaki 32 katılımcının Golden kişilik 

özellikleri ortalama skorlarına göre oluşan kişilik tipi ENTZ olarak belirlenmiştir. Golden ENTZ 

kişilik tipinin mizacını aşağıdaki şekilde açıklamaktadır: 

Bilinen ENTZ’lere örnek olarak Atatürk, Büyük İskender, Napolyon , vb.. isimler verilebilir.  

 

 

 

 

‘ENTZ’nin arzusu liderlik etmektir. Diğer kişilik tiplerinden de doğal liderler çıktığı gibi, bir ENTZ’nin liderlik 

etmeden yaşayamadığı söylenir. ENTZ’nin yeri topluluğun başında herkese kumandanlık ederek grubu ileriye 

doğru götürdüğü yerdir. Hemen hemen hiç sessizce geride durmaz. Ama eğer hedefine götüreceğini biliyorsa 

takipçi olması gereken durumlarda takipçi olabilir. 

Bir düşünceler dünyasında yaşar ve oldukça analitiktir. Analiz ve tarafsız eleştiri alışkanlığıdır. Bir ENTZ 

mantık haricindeki herhangi başka bir şeye başvurulmasını anlamakta ve değer vermekte zorlanır. 

Uzun vadeli planlama yapmaktan ve aksiyon almaktan hoşlanır. Vizyonu; önünü çıkabilecek problemleri, 

görünenin ve bariz olanın ötesine geçerek öngörmesini sağlar. Entelektüel ve meraklı aklı, yeni fikirlerden, 

teorilerden ve karmaşık problemlerden çok hoşlanır. Üstün organizasyonel yetkinlikleri sayesinde ENTZ’ler 

tüm risk planlarını önden yaparlar. 

Sistematik tarzı ile bir projedeki hedeflerin haritalarını çıkarır ve bu da hedeflerine, belirlediği zamanlarda 

varmasına olanak sağlar. Çabukluğa olan tutkusu ve kararlı aksiyonları sebebiyle genellikle diğerleri, hızıyla 

çıkarttığı toz bulutunun içinde kalır. Problemler ENTZ’leri canlandırır. Yenilikçi çözümler gerektiren 

pozisyonlarda sivrilir. 

Bastırıldıklarında ve aşırı kontrol altına alındıklarında ENTZ'ler hayal kırıklığı ve mutsuzluk yaşarlar. 

Belirsizliğe, çekingenliğe, verimsizliğe veya karışıklığa karşı, çok az sabrı vardır. Güçlü kararlar vermek ve zor 

aksiyonlar almak korkutmaz. ENTZ'ler görevi yerine getirmek için değişimden korkmaz ve risk alırlar. Bu 

azim, iş ve ev hayatının birbirine geçmesine sebep olur. 

Diğer insanlarla olan ilişkilerinde lafı dolandırmadan konuşmayı tercih eder. Söylemlerinin başkalarına geri 

bildirim olacağını düşünür, fakat diğer kişilik tipleri bunları eleştiri olarak algılar. Kendi değerini elde ettiğiniz 

başarılarla ölçme eğilimi vardır. Fakat bazen başarı için çok yüksek kişisel standartlar belirler. 

ENTZ'ler bugünde yaşamaktansa, gelecekte yaşamaya eğilimlidirler. Bu durum, aynı zamanda kişisel bir 

ilişkiden ziyade, insanlarla fikir düzeyinde bir ilişkiye eğilimli olduğu anlamına gelir. ENTZ’ler yaratıcı zekâlar 

olduklarından kabul edilmiş teorilere cesurca meydan okuyabilirler.’ 
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Yönetici ve direktör pozisyonlarına sahip katılımcıların kişilik özelliklerinin 

baskınlıkları arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. Direktörlerin yöneticilere göre daha 

yüksek Somut algıya sahip olduklarını ve çok güçlü Kendinden Emin’lik gösterdikleri 

grafiklerden takip edilebilir.  
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Müdür ve uzman pozisyonundaki katılımcılar kişilik özellikleri arasında anlamlı bir farklılığa 

rastlanmadı. Her iki pozisyondaki katılımcılar ENTZ kişilik tipi olarak belirlendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Katılımcıların kişilik tipleri ve kişilik özelliklerinin benzerliği, Bilişel Kapasite ve Eleştirel 

Düşünme gibi iş performansının ana belirleyicilerinde de benzerlik var anlamına gelmez.   
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Pozisyonlar  Yönetici  Direktör Müdür  Uzman  
İlk Kademe 

Amiri  

Kişi Sayısı 32 27 136 272 22 

Konuşkan 54 53 50 47 43 

Sessiz 10 13 16 14 27 

Sosyal Girişken 61 67 62 58 53 

Mesafeli 10 4 10 9 17 

Canayakın 56 61 59 55 55 

Mahremiyetine Düşkün 10 10 14 12 19 

Katılımcı 58 62 57 53 57 

İç Görüyle Düşünen 12 9 13 13 17 

Somut 45 56 47 45 56 

Soyut 22 15 23 20 21 

Pratik 5 11 14 13 13 

Yenilikçi 64 53 49 48 52 

Töresel 24 30 27 28 36 

Vizyoner 50 42 46 42 40 

Geleneksel 12 14 18 16 30 

Büyük Resme Odaklı 53 52 46 45 40 

Mantıklı 41 41 38 36 44 

Empati Kuran 24 23 28 25 26 

Özerk 19 14 16 17 13 

Şefkatli 42 41 44 41 52 

Analitik 69 65 62 62 63 

Sıcak 10 12 16 14 17 

Rekabetçi 32 29 28 24 26 

Destek Olan 30 34 38 36 42 

Planlı 45 51 44 46 54 

Esnek 30 21 27 24 24 

Güvenilir 66 67 66 64 75 

Rahat 12 8 9 8 6 

İhtiyatlı 41 43 43 41 58 

Spontane 29 22 25 20 18 

Uyum Sağlayan 44 46 50 51 69 

Uyum Sağlamayan 21 18 17 14 6 

İyimser 42 53 48 44 45 

Endişeli 13 9 14 14 24 

Kendinden Emin 64 71 64 61 67 

Kendinden Emin Olmayan 8 4 8 6 9 
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Pozisyonlar  
Serbest 

Çalışan / 
İşyeri Sahibi  

İdari 
İşler  

Zanaatkar 

Müşteri 
Hizmetleri / 
Perakende 

Satış  

Mavi 
Yakalı  

Diğer 

Kişi Sayısı 8 11 20 4 7 285 

Konuşkan 42 48 39 53 35 49 

Sessiz 16 14 33 25 31 14 

Sosyal Girişken 56 62 55 45 41 59 

Mesafeli 14 6 18 30 29 9 

Canayakın 51 62 48 49 39 56 

Mahremiyetine Düşkün 17 8 22 21 33 14 

Katılımcı 51 54 55 57 45 55 

İç Görüyle Düşünen 18 10 20 16 27 14 

Somut 43 42 62 53 62 49 

Soyut 20 23 18 17 19 19 

Pratik 13 14 14 21 21 15 

Yenilikçi 42 39 46 51 34 44 

Töresel 32 22 42 54 50 31 

Vizyoner 31 48 31 31 30 40 

Geleneksel 22 14 27 22 41 19 

Büyük Resme Odaklı 28 50 38 42 31 44 

Mantıklı 30 31 49 41 45 36 

Empati Kuran 27 29 26 30 29 28 

Özerk 21 16 17 13 12 15 

Şefkatli 34 41 46 39 56 45 

Analitik 66 47 67 54 59 60 

Sıcak 10 23 13 21 24 16 

Rekabetçi 26 27 26 26 20 24 

Destek Olan 34 36 42 47 58 40 

Planlı 30 38 56 27 59 49 

Esnek 37 29 26 50 24 23 

Güvenilir 51 63 76 62 77 69 

Rahat 10 7 6 14 3 7 

İhtiyatlı 32 41 60 45 56 46 

Spontane 27 28 17 33 17 20 

Uyum Sağlayan 41 50 71 63 77 57 

Uyum Sağlamayan 20 21 3 7 2 11 

İyimser 42 47 41 35 46 43 

Endişeli 13 15 23 26 21 15 

Kendinden Emin 52 62 60 44 72 62 

Kendinden Emin 
Olmayan 

8 6 11 20 10 6 
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Sektöre göre 

Reklam/Pazarlama/Halkla İlişkiler, Uzay/Havacılık, Sanat/Eğlence/Medya, Eğitim, 

Enerji/Kamu Hizmetleri, Mali Hizmetler/Bankacılık/Sigorta, Devlet/Halk 

Hizmetleri/Savunma, Sağlık Hizmetleri, Konaklama/Turizm, Bilişim 

Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri teknoloji, İmalat/Üretim, Doğal Kaynaklar/Maden, 

Uzmanlık/Ticari Hizmetler, Lojistik, Emlak ve diğer sektörlerden gelen katılımcıların 

ortalama skorlarına göre Dışadönüklük ölçeği açık baskınlık seviyesindedir. Dış odaklı, 

konuşkan, gözüpek, cana yakın, katılımcı, eylem ve gürültü odaklı ve genel bilgi sahibi 

olmaları beklenir. İçedönüklük ölçeğinden gelen iç odaklı, sessiz, mesafeli, mahremiyetine 

düşkün, iç görüyle düşünen, huzur ve yalnızlık odaklı ve belirli bir konuda uzman davranışı 

düşük seviyededir ve genellikle katılımcılar bu davranışları göstermemektedir.  

Perakende ve Toptan Satış, Tıbbi Ürünler/ Biyoteknoloji, İnşaat sektörlerinden gelen 

katılımcıların ortalama skorlarına göre Dışadönüklük ölçeği güçlü baskınlık seviyesindedir. Bu 

sektörlerden gelen katılımcıların içedönük ölçeği davranışları göstermesi beklenememelidir. 

Katılımcıların enerjisini en iyi performansla kalabalıkların tam ortasında ve herkesle sözlü 

veya sözsüz iletişim kurarak gösterirler.  

Yayıncılık/Baskıcılık sektörlerinden gelen katılımcıların ortalama skorlarına göre 

Dışadönüklük ölçeği zayıf baskınlık seviyesindedir. Bu sektörden gelen katılımcıların 

değişebilen durumlara göre enerjisini içedönük veya dışadönük olarak kullanabilir.  

Sanat/Eğlence/Medya, Sağlık Hizmetleri, Tıbbi Ürünler/ Biyoteknoloji sektörlerinden gelen 

katılımcıların ortalama skorlarına göre Sezgisellik ölçeği açık baskınlık seviyesindedir. 

Genellikle bilgiye daha mecazi olarak yaklaşan, geleceğe yoğunlaşan, kavramsal olana 

inanan, sonucun ilhamla elde edildiğini düşünen, teorileri seven, "aklı havada" olabilen, hayal 

kurmayı seven, yaratıcı olmak için çabalayan ve genel fikirlerin geçerliliğini kabul eden 

kişilerdir.  

Reklam/Pazarlama/Halkla İlişkiler, Uzay/Havacılık, İnşaat, Enerji/Kamu Hizmetleri, Mali 

Hizmetler/Bankacılık/Sigorta, Devlet/Halk Hizmetleri/Savunma, Konaklama/Turizm, Bilişim 

Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri teknoloji, İmalat/Üretim, Doğal Kaynaklar/Maden, 

Uzmanlık/Ticari Hizmetler, Perakende ve Toptan Satış, Lojistik, Diğer sektörlerinden gelen 

katılımcıların ortalama skorlarına göre Sezgisellik ölçeği zayıf baskınlık seviyesindedir. 

Yenilikçi, vizyoner ve büyük resme odaklı kişilik özelliklerinin yanı sıra bilgiyi somut verilerle 

almak isterler.  

Emlak, Eğitim sektörlerinden gelen katılımcıların ortalama skorlarına göre Sezgisellik ölçeği 

belirsiz baskınlık seviyesindedir. Bu sektörden gelen katılımcılar değişebilen durumlara göre 

Sezgisel veya Duyumsayan algıyı tercih edebilir.  

Reklam/Pazarlama/Halkla İlişkiler, Uzay/Havacılık, Sanat/Eğlence/Medya, İnşaat, Eğitim, 

Mali Hizmetler/Bankacılık/Sigorta, Sağlık Hizmetleri, Perakende ve Toptan Satış ve diğer 

sektörlerinden gelen katılımcıların ortalama skorlarına göre Düşünen ölçeği belirsiz baskınlık 

seviyesindedir. Bu sektörden gelen katılımcılar değişebilen durumlara göre hisseden veya 

düşünen karar verme şeklini tercih edebilir. Kendilerine nesnel bir gözlemci değil, katılımcı 

rolü biçerler. Akıl yürütmek yerine daha çok empati kurma olasılıkları vardır. Başkalarının 

hisleri, düşünceleri ve ihtiyaçlarından etkilenir. Başkalarının iyiliğiyle samimi olarak ilgilenir 

ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isterler. Başkalarının ne düşündüğünü ve 

hissettiğini bilme konusunda başarılı olan bu kişiler için insanların uyum içinde çalışmasını 

sağlamak önemlidir. Kabul etmeye ve uyum göstermeye değer verirler. İşbirliğine dayalı ve 
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destekleyici davranışları önemserler. Bazı durumlarda taviz vermeye yol açsa dahi, karşı 

çıkmak veya rekabet etmek yerine uyum göstermeyi tercih ederler. Konu son karar anına 

geldiğinde katılımcılar tüm bu hisseden tercihlerini bir köşeye bırakıp bilimsel ilkeleri 

kullanırlar. Bilimsel olarak mantıklı geliyorsa inanma olasılıkları daha yüksektir; karar 

anlarında analitik olarak bilinmekten ve bu becerilerini kullanma fırsatları aramaktan 

hoşlanırlar. 

Enerji/Kamu Hizmetleri, Bilişim Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri teknoloji, 

İmalat/Üretim, Doğal Kaynaklar/Maden, Uzmanlık/Ticari Hizmetler, Lojistik ve Emlak 

sektörlerinden gelen katılımcıların ortalama skorlarına göre Düşünen ölçeği zayıf baskınlık 

seviyesindedir. Daha çok adil, tarafsız, nesnel ve bağımsızdır karar verme eğilimindedirler. 

Başkalarının neden olduğu duygusal dalgalanmalardan görece daha az etkilenir ve sarsılırlar. 

Problem çözme ve karar vermede bilimsel ilkeleri kullanmak isterler. Bilimsel olarak mantıklı 

geliyorsa inanma olasılıkları daha yüksektir. Hisseden ölçeğinden gelen şefkatli tarafları da 

karar verirken önemli rol oynar. Başkalarının iyiliğiyle samimi olarak ilgilenir ve dünyayı daha 

iyi bir yer haline getirmek isterler. Başkalarının ne düşündüğünü ve hissettiğini iyi bildiklerini 

söylerler ve bu sayede insanların uyum içinde çalışmasını sağlamak isterler. 

Devlet/Halk Hizmetleri/Savunma sektörlerinden gelen katılımcıların ortalama skorlarına göre 

Hisseden ölçeği zayıf baskınlık seviyesindedir. Ortalama skorlarına göre katılımcılar karar 

verirken; değerlere ve aldıkları kararın başkaları üzerindeki etkisine görede karar verirler, 

bilimsel ilkeleri de kullanırlar. Son karar noktasına geldiğinde katlımıclar başkalarının hisleri, 

düşünceleri ve ihtiyaçlarından etkilenir. Başkalarının iyiliğiyle samimi olarak ilgilenir ve 

dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isterler. Başkalarının ne düşündüğünü ve hissettiğini 

bilme konusunda başarılı olduğunu belirten bu kişiler için insanların uyum içinde çalışmasını 

sağlamak önemlidir. Yönetici olarak, ilişkilere, görevden daha fazla önem verme 

eğilimindedirler. Yeni bir proje başlatırken, öncelikle projenin insanlar üzerindeki etkisini 

tespit etme eğilimi gösterirler. 

Reklam/Pazarlama/Halkla İlişkiler, Uzay/Havacılık, İnşaat, Eğitim, Enerji/Kamu Hizmetleri, 

Mali Hizmetler/Bankacılık/Sigorta, Devlet/Halk Hizmetleri/Savunma, Sağlık Hizmetleri, 

Bilişim Teknolojileri/Telekominikasyon/İleri teknoloji, İmalat/Üretim, Doğal 

Kaynaklar/Maden, Tıbbi Ürünler/Biyoteknoloji, Uzmanlık/Ticari Hizmetler, 

Yayıncılık/Baskıcılık, Lojistik ve Diğer sektörlerinden gelen katılımcıların ortalama skorlarına 

göre Organize Etme ölçeği açık baskınlık seviyesindedir. Bu baskınlık seviyesindeki 

katılımcılar azimli ve kararlıdır. Sabit, kontrollü, planlı olabilir; eylem ve görevlerinde 

planlamaya ihtiyaç duyar. Kesin ve sabit planları tercih eder, programlarına bağlı kalmaktan 

hoşlanır ve eylemlerinin sonuçlarına yoğunlaşır. Hızlı, dakik ve sorumlu olmaya değer verirler. 

İşleri doğru sırasıyla yerine getirmekte başarılı olan bu kişiler, yaptıkları işe odaklanır ve 

tamamıyla kendilerini verirler. Kesin, dikkatli ve yöntemlidir. Dinlenme aktiviteleri için dahi 

plan yapma ve hedef odaklı olma eğilimindedirler. Risk almama ve dürtüleriyle hareket 

etmeme eğilimi gösterirler. Sabit gelir ve istikrarlı bir ortam sunan işleri tercih ederler. En iyi 

performanslarını, açıkça ifade edilmiş hedefler gösterildiğinde ve bu hedeflere nasıl 

ulaşacakları söylendiğinde ortaya koyarlar. 

Katılımcıların ortalama skorları ile oluşturulmuş, bazı sektörlerin Golden kişilik özelliklerini 

gösteren grafikler aşağıdadır.  
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Sektör 
Reklam/ Pazarlama/ 

Halkla İlişkiler 
Uzay / 

Havacılık 

Sanat 
/Eğlence 
/Medya 

İnşaat Eğitim 

Kişi Sayısı 14 7 4 36 24 

Konuşkan 37 42 51 53 44 

Sessiz 17 21 18 8 11 

Sosyal Girişken 48 65 51 61 51 

Mesafeli 10 5 19 8 7 

Canayakın 48 54 23 63 52 

Mahremiyetine Düşkün 15 13 28 10 11 

Katılımcı 45 63 48 59 46 

İç Görüyle Düşünen 17 10 22 7 13 

Somut 47 53 38 47 38 

Soyut 16 18 27 20 17 

Pratik 12 15 10 11 24 

Yenilikçi 45 48 56 52 33 

Töresel 27 31 28 27 24 

Vizyoner 44 40 51 44 38 

Geleneksel 15 11 10 17 24 

Büyük Resme Odaklı 36 50 65 46 37 

Mantıklı 31 34 27 35 28 

Empati Kuran 27 29 35 25 25 

Özerk 24 16 26 13 19 

Şefkatli 36 38 39 48 39 

Analitik 53 67 60 61 52 

Sıcak 17 13 16 16 15 

Rekabetçi 20 21 27 24 18 

Destek Olan 33 43 32 37 34 

Planlı 35 40 34 43 46 

Esnek 31 28 30 27 16 

Güvenilir 53 63 53 69 54 

Rahat 12 9 17 6 8 

İhtiyatlı 37 40 26 41 37 

Spontane 21 21 35 24 17 

Uyum Sağlayan 49 48 28 56 48 

Uyum Sağlamayan 16 18 31 13 12 

Iyimser 38 34 33 45 34 

Endişeli 14 18 22 11 18 

Kendinden Emin 56 54 49 66 50 

Kendinden Emin Olmayan 9 8 12 4 6 
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Sektör 
Enerji/Kamu 
Hizmetleri 

Mali 
Hizmetler/ 
Bankacılık/ 

Sigorta 

Devlet/Halk 
Hizmetleri/ 

Savunma 

Sağlık 
Hizmetleri 

Konaklama 
/ Turizm 

Kişi Sayısı 124 60 14 4 3 

Konuşkan 43 43 52 47 35 

Sessiz 22 14 19 23 33 

Sosyal Girişken 53 53 56 60 64 

Mesafeli 15 11 19 15 9 

Canayakın 53 52 50 56 54 

Mahremiyetine Düşkün 17 16 20 22 16 

Katılımcı 53 47 54 49 63 

İç Görüyle Düşünen 16 17 20 30 3 

Somut 53 43 45 35 57 

Soyut 19 20 29 37 20 

Pratik 13 14 21 4 23 

Yenilikçi 48 44 49 68 57 

Töresel 34 29 35 27 36 

Vizyoner 37 41 45 49 43 

Geleneksel 22 18 27 7 11 

Büyük Resme Odaklı 43 44 45 60 46 

Mantıklı 42 32 29 39 37 

Empati Kuran 26 28 43 31 30 

Özerk 16 21 15 10 11 

Şefkatli 44 36 50 48 65 

Analitik 64 57 57 58 77 

Sıcak 15 14 23 16 13 

Rekabetçi 26 21 30 27 32 

Destek Olan 39 36 36 38 54 

Planlı 47 38 37 31 91 

Esnek 29 29 37 34 6 

Güvenilir 69 61 59 61 83 

Rahat 8 12 16 8 5 

İhtiyatlı 48 39 42 40 79 

Spontane 21 22 32 32 8 

Uyum Sağlayan 59 44 50 54 72 

Uyum Sağlamayan 10 21 20 14 6 

Iyimser 41 44 45 54 36 

Endişeli 19 13 19 16 35 

Kendinden Emin 61 57 55 53 63 

Kendinden Emin Olmayan 9 9 15 18 5 
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Sektör 

Bilişim 
Teknolojileri 

/Telekominikasyon  
/Yüksek teknoloji 

İmalat/ 
Üretim 

Doğal 
Kaynaklar 
/Maden 

Tıbbi 
Ürünler/ 

Biyoteknoloji 

Uzmanlık/ 
Ticari 

Hizmetler 

Kişi Sayısı 151 70 13 3 6 

Konuşkan 51 44 51 70 49 

Sessiz 12 15 16 2 17 

Sosyal Girişken 65 53 66 67 60 

Mesafeli 6 10 7 4 8 

Canayakın 57 51 60 73 56 

Mahremiyetine Düşkün 12 13 15 6 9 

Katılımcı 55 50 63 80 56 

İç Görüyle Düşünen 12 12 11 3 13 

Somut 44 47 48 49 37 

Soyut 21 18 20 21 29 

Pratik 12 13 14 12 14 

Yenilikçi 50 43 48 53 43 

Töresel 29 31 25 16 21 

Vizyoner 43 38 47 52 47 

Geleneksel 15 19 10 11 17 

Büyük Resme Odaklı 47 38 52 56 47 

Mantıklı 36 41 39 36 34 

Empati Kuran 25 21 27 20 22 

Özerk 16 17 15 2 19 

Şefkatli 43 38 46 52 30 

Analitik 63 65 66 54 65 

Sıcak 12 11 13 10 10 

Rekabetçi 24 28 32 18 27 

Destek Olan 39 33 31 43 33 

Planlı 46 50 53 54 46 

Esnek 23 19 18 12 18 

Güvenilir 65 63 71 71 57 

Rahat 7 8 8 3 9 

İhtiyatlı 41 45 52 35 50 

Spontane 21 17 19 20 12 

Uyum Sağlayan 52 52 58 54 45 

Uyum Sağlamayan 13 11 15 15 13 

Iyimser 46 43 43 35 41 

Endişeli 12 14 10 8 16 

Kendinden Emin 65 61 69 74 59 

Kendinden Emin Olmayan 5 5 4 0 12 
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Sektör 
Yayıncılık / 
Baskıcılık 

Emlak 
Perakende ve 
Toptan Satış 

Lojistik Diğer 

Kişi Sayısı 1 2 127 12 149 

Konuşkan 33 29 56 50 48 

Sessiz 33 10 14 11 16 

Sosyal Girişken 42 36 67 68 57 

Mesafeli 21 15 10 3 10 

Canayakın 29 57 63 56 56 

Mahremiyetine Düşkün 29 3 12 14 13 

Katılımcı 33 29 63 54 54 

İç Görüyle Düşünen 33 8 12 9 15 

Mantıklı 38 36 41 40 36 

Empati Kuran 38 11 31 22 28 

Özerk 14 19 14 19 16 

Şefkatli 48 24 48 38 45 

Analitik 67 44 64 58 57 

Sıcak 17 10 17 15 19 

Rekabetçi 17 19 28 25 24 

Destek Olan 62 21 40 35 39 

Somut 50 40 54 50 48 

Soyut 23 19 22 19 19 

Pratik 12 19 12 14 16 

Yenilikçi 38 23 51 51 44 

Töresel 52 10 29 29 30 

Vizyoner 24 39 47 43 41 

Geleneksel 33 20 19 10 19 

Büyük Resme Odaklı 20 17 49 54 43 

Planlı 15 15 54 55 47 

Esnek 59 37 24 21 25 

Güvenilir 69 22 75 67 68 

Rahat 11 22 8 7 7 

İhtiyatlı 70 12 48 48 44 

Spontane 0 28 25 20 22 

Uyum Sağlayan 61 14 56 55 55 

Uyum Sağlamayan 0 39 14 18 12 

Endişeli 24 0 16 14 13 

İyimser 24 60 49 47 45 

Kendinden Emin 56 62 69 65 61 

Kendinden Emin Olmayan 7 0 6 0 7 
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Mesleki deneyime göre Golden  

Mesleki deneyime ait katılımcıların Golden kişilik tipleri ve kişilik özellikleri incelendi. 

Deneyim süreleri farklı olsada kişilik tipi ve kişilik özelliklerinde anlamlı bir farklılık 

bulunmadı. Farklı yıllarda deneyime sahip olsalarda katılımcıların dışadönüklük ölçeği açık 

baskınlık seviyesindedir. Dış odaklı, konuşkan, gözüpek, Canayakın, katılımcı, eylem ve 

gürültü odaklı ve genel bilgi sahibidirler. Diğerleri ile arasına mesafe koymakta zorlanır veya 

koymazlar. Kendilerini genellikle cana yakın, dost canlısı ve girişken olarak tanımlarlar. 

Kalabalık ortamlar, açık ofisler, vb. farklı deneyim sürelerine sahip olan katılımcı gruplarında 

en iyi performans gösterecekleri yerlerdir.  

Katılımcıların mesleki deneyim süreleri farklı olsa da ortalama skorlarına göre algıları zayıf 

baskınlık seviyesinde Sezgisel’dir. Sezgisellik ölçeğinin zıt kutbu olan Duyumsama’ya ait 

kişilik özelliği olan Somut algı tüm mesleki deneyime sahip gruplarda kalıp dışıdır. Bu 

Sezgisellik ölçeği skoruna sahip katılımıclar daha başarılı yöntemler oluşturmak isterler. 

Çeşitliliği severler; yeni fikir ve kavramlar düşünmekten hoşlanırlar. Mevcut yöntemleri 

uygulamaktan çok yeni ve daha iyi yöntemler düşünme eğilimindedirler. Değişime ve büyük 

resme yoğunlaşırlar. İşi istedikleri gibi yapma özgürlüğü sunan işlerden hoşlanırlar. Açık 

konuşan ve sağduyu gösteren kişileri tercih ederler. Soyut fikirler yerine somut olguları 

doğrudan ele almayı tercih eder. 

3, 4, 7 yıl tecrübeye sahip katılımcıların ortalama skorlarına göre karar verirken, Analitik 

kişilik özelliğini güçlü diğer mesleki deneyim grupları ise açık baskınlık seviyesinde 

kullanmaktadır.  

Farklı mesleki deneyime sahip olsalarda yaklaşık her 5 katılımcıdan 1’inin Özerklik skoru 

0’dır. Bu katılımcıların adil, tarafsız, nesnel ve bağımsız olması beklenmemelidir. 

Başkalarının neden olduğu duygusal dalgalanmalardan görece daha çok etkilenir ve sarsılırlar. 

Yönetici olarak, ilişki odaklı bir yaklaşımları vardır. Başkalarının ne düşündüğü ve hissettiğiyle 

ve yeni bir projenin insanlar üzerindeki etkisiyle çok ilgilenirler. 

Tüm mesleki deneyim gruplarından gelen katılımcıların ortalama skorlarına göre Organize 

Eden ölçeği açık baskınlık seviyesindedir. Güvenilir kişilik özelliği ortala skoru tüm mesleki 

deneyim gruplarında güçlü baskınlık seviyesindedir.  

Her 3 katılımcıdan 1’inin (267) uyum sağlamayan kişilik özelliği 0’dır. Bu katılımcılardan 

sınırları zorlaması, kalıp dışı fikirleri anlaması/oluşturması, yaratıcılık, vb.. beceriler 

beklenmemelidir. 267 kişi içinden yaratıcılık becerisine davranışında hiç rastlamayan 52 kişi 

bulunmuştur.  

21. Yüzyıl liderlik davranışsal yetkinliği olarak gösterilen iç görü ile düşünme kişilik özelliği 1, 

5, 8, 11-12, 16-19 yıl mesleki deneyime sahip her 3 katılımcıdan birinde yoktur. 9 yıl 

deneyime sahip her 5 katılımcıdan 2’sinde iç görü özelliği yoktur. İç görü özelliği olmayan 

katılımcılar düşünmek ve kendilerine gelmek için sessizliğe ve yalnızlığa ihtiyaç duymazlar. 

Geçmişte olan veya gelecekte olacağını öngördüğü durumları kendi kendine değerlendirme 

yapamazlar/yapmazlar. Çevresindekiler ile olayları, durumları, fikirleri, duyguları paylaşmak 

isteyeceklerdir.  
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Mesleki Deneyim 0 Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 

Kişi Sayısı 167 77 69 69 47 65 43 26 

Konuşkan 47 53 52 52 49 49 51 44 

Sessiz 13 12 15 13 13 16 16 20 

Sosyal Girişken 58 65 63 63 58 59 63 54 

Mesafeli 8 7 8 7 8 10 10 14 

Canayakın 58 56 57 58 50 56 55 54 

Mahremiyetine Düşkün 12 13 13 9 14 12 14 13 

Katılımcı 54 56 59 57 49 53 58 49 

İç Görüyle Düşünen 12 11 14 13 14 13 14 16 

Somut 45 45 47 52 45 48 49 49 

Soyut 20 23 22 19 19 19 18 18 

Pratik 15 13 12 11 14 13 13 13 

Yenilikçi 44 48 52 54 47 47 41 43 

Töresel 29 29 28 33 30 30 31 31 

Vizyoner 41 43 45 41 37 39 37 42 

Geleneksel 18 12 18 14 18 20 22 19 

Büyük Resme Odaklı 44 44 46 51 42 44 41 46 

Mantıklı 35 36 40 40 34 36 38 39 

Empati Kuran 25 27 28 26 25 26 26 23 

Özerk 15 14 16 16 21 16 12 17 

Şefkatli 44 44 42 44 37 43 44 44 

Analitik 60 59 61 65 63 59 62 65 

Sıcak 14 17 17 14 12 16 15 10 

Rekabetçi 24 26 31 23 22 22 20 27 

Destek Olan 37 36 33 40 38 36 43 37 

Planlı 46 43 46 49 41 52 47 48 

Esnek 22 27 28 24 25 20 22 26 

Güvenilir 67 64 65 69 62 67 68 66 

Rahat 7 9 10 7 8 8 6 7 

İhtiyatlı 43 42 39 47 38 43 45 49 

Spontane 18 23 28 19 22 20 21 17 

Uyum Sağlayan 55 52 49 55 46 55 55 54 

Uyum Sağlamayan 10 17 14 12 16 12 13 13 

İyimser 43 45 46 45 44 41 41 45 

Endişeli 14 11 15 13 11 16 15 13 

Kendinden Emin 61 61 66 64 59 60 66 62 

Kendinden Emin Olmayan 6 6 5 6 7 7 4 7 
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Mesleki Deneyim 8 Yıl 9 Yıl 10 Yıl 11-12 Yıl 13-14 Yıl 15 Yıl 16-19 Yıl 20 ve + 

Kişi Sayısı 21 27 44 35 31 22 35 46 

Konuşkan 44 45 43 46 50 46 48 48 

Sessiz 18 15 20 18 17 20 17 20 

Sosyal Girişken 55 56 54 55 56 54 61 56 

Mesafeli 11 8 13 12 16 16 11 16 

Canayakın 52 57 50 56 56 60 59 55 

Mahremiyetine Düşkün 16 15 17 16 14 16 15 18 

Katılımcı 51 53 52 52 57 59 57 56 

İç Görüyle Düşünen 12 12 16 15 12 14 17 16 

Somut 47 49 47 49 50 51 54 54 

Soyut 21 14 20 19 21 24 20 25 

Pratik 17 16 10 19 17 14 11 13 

Yenilikçi 38 39 59 39 45 52 52 50 

Töresel 28 28 29 25 33 35 29 33 

Vizyoner 42 38 44 42 42 39 48 45 

Geleneksel 26 17 20 17 24 24 21 19 

Büyük Resme Odaklı 38 39 45 43 43 49 45 49 

Mantıklı 34 35 36 38 38 40 42 43 

Empati Kuran 30 24 28 27 32 29 28 32 

Özerk 15 15 17 19 19 20 15 15 

Şefkatli 40 39 46 39 42 46 47 47 

Analitik 58 62 63 63 62 63 60 61 

Sıcak 16 13 14 16 15 14 18 20 

Rekabetçi 24 22 25 26 30 26 28 25 

Destek Olan 39 37 38 39 35 45 39 45 

Planlı 44 50 43 49 47 50 44 54 

Esnek 26 19 29 24 29 24 34 27 

Güvenilir 62 68 67 64 67 64 72 74 

Rahat 8 6 10 8 11 10 9 8 

İhtiyatlı 41 44 44 46 42 46 49 54 

Spontane 21 17 26 19 28 23 24 24 

Uyum Sağlayan 52 54 56 54 55 53 55 57 

Uyum Sağlamayan 16 11 14 13 13 21 14 16 

İyimser 39 45 42 46 40 53 49 48 

Endişeli 21 14 16 14 21 13 20 20 

Kendinden Emin 56 64 63 63 59 64 64 64 

Kendinden Emin 
Olmayan 

11 5 8 6 11 10 7 11 
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Sınırsız Çeşitlilik 

 
“... açıkça görülmektedir ki, insan davranışındaki rastlantısal değişimler aslında oldukça 
düzenli ve tutarlıdır ve insanların enerjilerini yöneltme, bilgi toplama, karar verme ve 

yaşamlarına yaklaşma biçimlerine bağlıdır...” 
Carl Gustav Jung 

 
 
GOLDEN KİŞİLİK TİPİ PROFİLİ 
 
Golden'ı oluşturmak için faydalanılan beş teori ve bu teorileri ortaya atan kişiler: 
 

• Mizaç Teorisi- Hipokrat- MÖ 400 

• Psikolojik Tip Teorisi- Jung- 1911 

• Özellik Hipotezi Teorisi- Allport- 1934 

• Beş Faktör Teorisi- Thurstone- 1937 

• Stres Teorisi- Selye- 1970 
 

Global Ölçekler ve Kişilik Özellikleri 
 
Çeşitlilik Yönetimi dokümanımızın ilk bölümü Kişilik Tipleri hakkında bilgi vermektedir. Tip 
Geneldir ve geniş kapsamlı bir tanım yapmak amacıyla kullanılabilir. Ancak, bu tipler her 
zaman, herkes için geçerli olmayabilir. 16 farklı kişilik tipi vardır. 16 farklı kişilik tipinin 
açıklaması sizin kişilik tipinizin diğerlerinden nasıl ayrıştığını gösterir.  
 
Lütfen unutmayın, "iyi" ya da "kötü" kişilik tipi diye bir şey yoktur. 
 

E 

Dışadönük İçedönük 

I 

Konuşkan Sessiz 

Sosyal Girişken Mesafeli 

Canayakın Mahremiyetine Düşkün 

Katılımcı İçgörüyle Düşünen 

S 

Duyumsama Sezgisel 

N 

Somut Soyut 

Pratik Yenilikçi 

Töresel Vizyoner 

Geleneksel Büyük Resme Odaklı 

T 

Düşünme Hissetme 

F 

Mantıklı Empati Kuran 

Özerk Şefkatli 

Analitik Sıcak 

Rekabetçi Destek Olan 

Z 

Organize Eden Adapte Olan 

A 

Planlı Esnek 

Güvenilir Rahat 

İhtiyatlı Spontane 

Uyum Sağlayan Uyum Sağlamayan 
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ENFA         İlham Veren 

 
Dışadönüklük/Sezgisellik/Hissetme/Adapte Olma 
 
Nüfusun %5 inin bu kişilik tipine sahip olduğuna inanılıyor, dolayısıyla tanıştığınız insanların 
%95’i dünyayı sizin algıladığınızdan farklı algılıyor ve deneyimliyor olabilir. ENFA’lar daima 
“olabilecekler” dünyasında yaşarlar. Bir proje ile ilgilenmeye başladığınızda hemen hemen 
başka hiçbir şey düşünemezsiniz. Enerjiniz, sizi seyreden bir insanın bile yorulabileceği kadar 
yüksek olabilir. Aklınıza koyduğunuz hedefi gerçekleştirmeye çalışırken, proje ilginizi çektiği 
sürece hiç yorulmadan çalışabilirsiniz. Kendinizi adamanız ve kendinize güveniniz size pek 
çok candan bağlı takipçiniz olmasına sebep verir. 
 
Tüm kişilik tipleri içinde ENFA’lar ‘’her yerde ve her zaman” eğlenebilme özelliğine sahiptir. 
Bu sayede diğer insanları mıknatıs gibi çekerler. Dışadönüklük, Sezgisellik, Hissetme ve 
Adapte olma birleşimi size lider olmak için gereken özellikleri sağlar. Diğerlerini ve onları 
neyin motive ettiğini anlamada ve insanların kendine has özelliklerine, yargılamadan ve 
eleştirmeden değer vermede doğal bir yeteneğiniz vardır.  
 
ENFA’lar çeşitli problemlerle çok rahatlıkla uğraşabilirler. ENFA’lar ilgi alanlarının ve arkadaş 
çevrelerinin çeşitliliğinden anlaşılabilirler. Enerjinizin çoğunu kim olduğunuzu anlamaya ve 
kendinizi geliştirmeye, hedeflerinizi belirlemeye ve diğerleri ile anlamlı ilişkiler kurmaya 
harcarsınız. Sizin için hakiki bir insan olmak ve kendinizle bağlantıda olmak çok önemlidir. Bu 
yüzden diğer insanların hayatına dokunmak da sizin için önem kazanır. 
 
Sıklıkla ENFA’lar insanlarla ya da hayatla ilgili keşiflerin sınırındadır. Sezgileriniz gerçek 
dünyadan bilgi toplar, daha sonra bu bilgileri hayal gücünüzle karıştırıp, kendinize has bir 
gerçeklik algısı ortaya çıkarır. Sizin için nev’i şahsına münhasır bir kişilik diyebiliriz. Sizi 
ünvanlar ya da mertebelerle etkilemek zordur.  
 
Bir ENFA olarak siz, iyimser ve bağımsız bir ruhsunuz. Hiç kimse size inanmadığında bile 
kendinize inanırsınız. Uzun vadede bilgeleştikçe, size esneklik sağlayabilecek, diğer kafa 
dengi, yaratıcı ve şekil verilmeye itiraz eden ve fikirleri sırf fikirlerin verdiği içsel zevk için 
seven insanlarla bir kariyer ve sosyal ilişkiler seçiyor olacaksınız. 
 
Organizasyona Katkılarınız: 
 

• Olasılıkları geniş bir yelpazede görür ve kavrarsınız.  

• Spontane davranırsınız. 

• Sorulara ya da sorunlara yaratıcı cevaplar verirsiniz.  

• Değişimi hoş karşılar ve sıklıkla değişim için bir katalizör görevi görürsünüz. 

• Pek çok farklı alandaki görevleri rahatlıkla yerine getirebilecek çeşitli yeteneklere 
sahipsiniz. 

• İnsani konularla ilgili problemleri çözmekten hoşlanırsınız. 

• Çalıştığınız ortama: pozitif yaklaşım, tutkuyla çalışma ve devamlı ilham sağlarsınız. 

• Kolaylıkla sahte insanları, oyunları ve yıkıcı tavırları fark edersiniz. 

• Diğer insanları sayar ve takdir edersiniz. 
 
 
Liderlik Stiliniz: 
 

• Vizyoner liderlik gerektiğinde idareyi ele alır ve ekibe heyecan katarsınız. 

• Müdahaleci ve görev odaklı bir tarz yerine, çalışma arkadaşlarınızla kişisel ilişkiler 
kurarsınız. 

• Özellikle insanların faydasına ise riskleri kabul edersiniz. 
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• Çeşitli insanları, kaynakları ve programları bir araya getirirsiniz. 

• Uzlaşmaya odaklanır ve uyumun sağlanması için takım üyeleri arasındaki farklı 
görüşleri müzakere edersiniz. 

• İnsanlara liderlik ederken, liderlik ve otoritenin pozisyon veya unvan tarafından değil 
dürüstlük tarafından elde edildiğine inanırsınız. 

 
İletişim Stiliniz: 
 

• Enerji ve heyecanla konuşursunuz. 

• Doğaçlama yanıtlarla hızlı cevap verirsiniz. 

• Yazarak iletişim kurmaktansa yüz yüze konuşmayı tercih edersiniz.  

• Yazarkende, konuşurkende canlı ve renkli hayal gücünüzü kullanırsınız. 

• Büyük resmi görürsünüz ve genellikle sunan ilk siz olursunuz. 

• Şahsına münhasır iç görülerinizi alışılmamış yaklaşımlarla paylaşırsınız. 

• Diğerlerini duygusal olarak sunulmuş belgelerle ikna edersiniz. 

• Duygu ve düşüncelerinizi anlatmak için kendinizden örnekler verirsiniz.   
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• Farklılık, çeşitlilik, meydan okuma, orijinallik ve yeni fikirler ararsınız. 

• Kendinizi ifade etme, gelişme ve öğrenme fırsatları istersiniz. 

• Onaylanmaktan, tanınmaktan ve sayılmaktan hoşlanırsınız. 

• İç görülerinizi herkesin iyiliğine kullanmak için fırsatlar olmasını istersiniz. 
 

• Son dakikada işleri yapmaktan ve insanlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmekten 
hoşlanırsınız. 

• İnsanların katılımcı olmasını veya katkı yapmasını engelleyen ortamlardan kaçınırsınız. 
 
Ekip içinde siz: 
 

• Yaratıcı fikirleriniz, limitsiz potansiyeliniz ve insancıl değerleriniz ile katkı yaparsınız. 

• İnsanları, kaynakları ve vizyonu bütünleştirmede iyi iş çıkarırsınız. 

• Küçük detaylar için fazla sabrınız yoktur ve büyük resme odaklanmayı tercih edersiniz. 

• Bazen projede çok fazla olasılık gördüğünüz için ekibi hedeften saptırabilirsiniz. 

• Negatif düşünen ve dar bir bakış açısına sahip insanlardan rahatsız olursunuz. 

• Zaman planı ve iş yükü hakkında iyimsersiniz. Bazen yapılabilecekten ya da mantıklı 
olandan fazlasını söz verirsiniz. 

• Diğerlerine saygı göstermeyen takım arkadaşlarından rahatsız olursunuz. 
 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Macera ve yaratıcı deneyimler içeren dersleri tercih edersiniz. 

• Olasılıkları keşfetmek, sorular sormak ve hayal gücünüzü kullanmak için zamana 
ihtiyaç duyarsınız. 

• Farklı metotlarla öğrenirsiniz: okumak, yazmak, dinlemek, gözlemlemek ve diğerleri 
ile etkileşime geçmek gibi. 

• Dar kalıplı ve düz anlatımlı derslerden hoşlanmazsınız. 

• Öğretmen veya eğitimci sizinle kişisel olarak ilgilendiğinde çok başarılı olursunuz. 
 
Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• Diğerlerinin kişisel ihtiyaçları ve değerleri ile derinlemesine meşgul olmaktan kaçının. 
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• Hedefler koymayı deneyin. Dikkatlice bağlı kalabileceğiniz bir aksiyon planı yapın ve 
daha sonra hedeflerinize ulaşana dek plana bağlı kalın. 

• Detaylara ve rutine daha çok dikkat edin. 

• Eleştirileri kişisel almayın. Kişisel gelişiminiz için işe yarar geribildirime dönüştürün. 

• Bir başka yöne gitmeden önce durup değerlendirme yapın. Diğerleri yolun ortasında 
yön değiştirmenizden rahatsız olabilirler. 

 
 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
ENFA’ların, inandıkları projelerde, inovasyon yeteneklerini kullanarak, fark yaratabilecekleri 
kariyerlere yönlenmeleri önerilir. 
 
Yönetim Danışmanı  
Pazarlama Direktörü 
İnsan Kaynakları Direktörü 
Editör/Yazar 
Televizyon Muhabiri 
Ticari Sanatçı 
Sanatçı 
Grafik Tasarımcısı 
Web Tasarımcısı 
Halkla İlişkiler Yöneticisi 
Oyuncu 
Şarkıcı 
Müzisyen 

Reklam Müdürü 
Diş Hekimi 
Ortodontist 
Veteriner 
Üniversite Profesörü 
Öğretmen 
Psikolog 
Danışman 
Toplumsal Yardım İşi Çalışanı 
Halk Sağlığı Yöneticisi 
Bakan 
Din Adamı 

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
Mimarlık 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Antropoloji 
Eğitim/Öğretim 
Gazete/Haber 
Psikoloji 
Kamu Yönetimi 
Sosyal/Toplumsal Hizmetler 
Sosyoloji 

Sanat Tarihi 
Sanat 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Radyo/Televizyon/Film 
Yabancı Diller 
Konservatuar 
Güzel Sanatlar 
İlahiyat 
İletişim 
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ENFZ         Akıl Veren  
 
Dışadönüklük/Sezgisellik/Hissetme/Organize Etme 
 
Nüfusun %5 inin bu kişilik tipine sahip olduğuna inanılıyor, dolayısıyla tanıştığınız insanların 
%95’i dünyayı sizin algıladığınızdan farklı algılıyor ve deneyimliyor olabilir. Bir ENFZ olarak, 
sizin ana meşguliyetiniz, kendi içinizde ve diğerleri arasındaki uyum ve iş birliğini 
sağlamaktır. İster bir işveren, arkadaş, okul, doğduğunuz yer veya bir dava olsun, sizin güçlü 
idealleriniz ve sadakat duygunuz vardır. Siz, insanları işleri bitirmek için organize etmekte ve 
aynı zamanda da herkesin mutlu olmasını sağlamakta genellikle çok iyisinizdir. 
 
Bir ENFZ olarak; iş dünyasında pek çok farklılıkla ve aksiyonla baş edebilmek için oldukça 
donanımlısınızdır. Organize olmayan ve düzensizlik içeren durumlar size kaotik gelebilir. 
Zaman planı, genel plan veya hedeflenen şeylerle ilgili net bir görüşünüz olmadan hareket 
etmeniz beklendiğinde, rahatsız olabilirsiniz. Genellikle planlama, programlama, 
görevlendirme, projeleri geliştirme ve aktiviteleri delege etme konularında sorumluluk 
almaya isteklisinizdir.  
Tipik olarak, sabırlı ve vicdanlı olan ENFZ’ler, bir işi bitirene kadar o işe bağlı kalma 
yatkınlığı gösterirler. İdeal davranışınız ve performansınız arasında farklılıklar olduğunda, 
suçluluk duygusu ve tatminsizlik hissedersiniz. Genellikle kendinize durumun gerektirdiğinden 
daha sert davranırsınız.  
 
ENFZ kişiliği idealizme ve gerçeği aramaya yatkındır ve devamlı olarak ufuktaki yeni fırsatları 
gözlemler. Bunu yaparken bir tarafıyla da her zaman “insanlar” dünyasında fikirlerin nasıl 
uygulanabileceğini araştırır. Bu yeteneğiniz sizin bir kâşif ve vizyoner olmanızı sağlar. 
 
Bir dışadönük olarak, ikna edici bir iletişimci olma yetkinliğiniz yazıdan çok yüz yüze 
konuşmalarda gözlemlenir. Kelimelerle olan rahatlığınız, aydınlık diliniz ve renkli 
tasvirlerinizde rahatlıkla görülebilir. Siz, bir lidersiniz ve kendinizi en rahat hissettiğiniz 
zamanlar insanlarla direk ve yüz yüze temasınız olan durumlardır. Ortak teşebbüslerden 
mutluluk duyarsınız ve bir grup içinde çalışmaktan hoşlanırsınız. İlişkiler sizin kişilik tipiniz 
için hayati önem taşır. Sıklıkla zamanınızı, enerjinizi, sabrınızı ve hassaslığınızı ilişkilere 
yatırırsınız. Sizin kişisel gücünüz; sözlü becerileriniz, empatiniz ve uyum oluşturma 
gücünüzdür. 
 
Organizasyona Katkılarınız: 
 

• Görevlere enerji, sıcaklık, coşku ve iş birliği getirirsiniz. 

• Nihai “insan kişi” sisinizdir ve diğerlerinin içindeki en iyiyi ortaya çıkarmak için bir 
katalizör olarak çalışırsınız. 

• Teknolojiyi geliştirir ve verimlilik için uğraşırsınız. 

• Hedeflerinize ulaşmada dikkatlice plan yaparsınız. 

• Organizasyonlara düzen, pozitif tavır ve sosyallik katarsınız. 

• Problemleri çözerken karşılıklı fayda getiren sonuçları bulmak için uğraşırsınız. 

• Diğerlerini kolaylıkla ve yüksek ahlaki standartlarla yönetirsiniz. 

• İdeal olanı gerçeğe dönüştürürsünüz. 

• Potansiyel kör noktaları ve eğilimleri görme yeteneğiniz vardır. 
 
Liderlik Stiliniz: 
 

• Mümkün kılma ve kolaylaştırma rolünde en yüksek performansınızı gösterirsiniz. 

• İşin ilişkiler kurularak tamamlanabileceğine inanırsınız. 

• Organizasyonel hedefler, aksiyonlar ve değerler arasında tutarlılık olmasını talep 
edersiniz. 
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• İnsanları ve projeleri işe dâhil olarak yönetmekten hoşlanırsınız. 

• Krizleri önlemek için zaman planını takip edersiniz ancak bir kriz çıktığında bu krizin 
insanları nasıl etkileyeceği ile ilgilenirsiniz. 

• Liderlik ettiğiniz insanlara yenilikçilik ve olanı daha iyiye dönüştürmek için esin 
kaynağı olursunuz. 

 
İletişim Stiliniz: 
 

• Enerji ve coşkuyla konuşursunuz. 

• Doğaçlama yanıtlarla, hızlı cevap verirsiniz. 

• Yazarak iletişim kurmaktansa yüz yüze konuşmayı tercih edersiniz.  

• Mecazlar, benzetmeler ve semboller içeren bir dil kullanırsınız. 

• Sadece söyleneni değil, söylenmeyenleri de dinler ve anlarsınız. 

• Potansiyel problemlere hazırlıklı olmak için olabilecek riskleri irdelersiniz. 

• Duygularla veya kişisel mizacınıza yönelik sunulan materyallerle ikna olursunuz. 

• Savunduğunuz görüşü kabul ettirmek için kişisel örnekler verirsiniz. 
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• Destek olan, organize ve uyumlu bir ortamı tercih edersiniz. 

• Kendinizi ifade etmek için fırsatlar ve pozitif geri bildirimler istersiniz. 

• Yaratıcılığınızı göstereceğiniz ve diğer kişiler ile iletişimde olacağınız projelerde 
çalışmak istersiniz. 

• İletişim hattında olmaya ihtiyaç duyar ve istersiniz. 

• Sadece görev odaklı olmayan işlerde çalışmaya ihtiyaç duyarsınız. 

• Bir duruma sadece soğuk ve tarafsız mantık uygulandığını gördüğünüzde sinirlenirsiniz. 
 
Ekip içinde siz: 
 

• Doğal bir lider ve uzlaştırıcısınızdır. 

• Projenin sağlayacağı değer ve ideali düşünerek planlar yaparsınız ve projeyi bitirmek 
için gereken enerjiyi sağlarsınız. 

• Bir gruba düzen, organizasyon, espri anlayışı, fikir birliği ve işi beraber yapma isteği 
getirirsiniz. 

• Takım üyelerinin hata yapmasına ve hatalarından öğrenmesine izin verirsiniz. 

• Diğerlerini, bazı insanlara/amaçlara layık olmadığı halde gösterdiğiniz sadakat ile sinir 
edebilirsiniz. 

• Diğerlerini, kişisel problemlerinize odaklanarak ve/veya onlara patronluk taslıyor gibi 
gözükerek sinir edebilirsiniz. 

• Zaman planını ihmal eden veya diğerlerine karşı tolerans göstermeyen kişilere sinir 
olabilirsiniz. 

 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• En iyi öğrenme performansınızı yapılandırılmış bir ortamda gösterirsiniz. 

• Diğerleri ile etkileşime geçme ve münazara etmenin çok önemli olduğuna inanırsınız. 

• Herhangi bir malzemenin insanlara yardım etme ile ilgili bağlantıları anlatıldığında en 
iyi şekilde öğrenirsiniz. 

• Teoriler ve soyut kavramlardan hoşlanırsınız. 

• Sıcak ve insancıl olmayan eğitmenlere başkaldırırsınız. 
 
Gelişim Fırsatlarınız: 
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• Sadakat gösterdiğiniz şeyler/insanlar konusunda dikkatlice düşünün. 

• Bir gruba, davaya veya projeye körü körüne bağlanmaktan kaçının. 

• Herkesin sizin kadar kendini adamış olmayabileceği gerçeğini fark edin. 

• Diğerlerinin isteklerine aşırı derecede bağlılık göstermekten kaçının. 
 

• Eleştiriyi bu kadar kişisel almayın, onu kişisel gelişiminiz için yararlı bir geri bildirime 
dönüştürün. 

• Kararlarınızı verirken kendinize zaman tanıyın. 

• Sunumunuzu yaparken, sunumunuza odaklanmış detaylar ve tarafsız bilgi de ekleyin. 
 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
ENFZ’lerin yeni insanlarla tanışabilecekleri, uzun sureli ilişkiler kurabilecekleri ve yaşam 
kalitelerini arttıracak yaratıcı çözümler bulabilecekleri kariyerlere yönlenmeleri önerilir. 
 
Yönetim Danışmanı                                               
Satış Temsilcisi 
Pazarlama Direktörü 
İnsan Kaynakları Yöneticisi 
Editör 
Yazar / Sanatçı 
Radyo/Televizyon 
Güzel Sanatlar 
Grafik Tasarımcısı 
Halkla İlişkiler Yöneticisi 
Oyuncu 
Şarkıcı 
 

Reklam Müdürü 
Tıp Doktoru 
Mesleki Terapist 
Diş Hekimi 
Ortodontist 
Üniversite Profesörü 
Öğretmen 
Psikolog/Danışman 
Sosyal İşçi 
Halk Sağlığı Yöneticisi 
Bakan 
Din Adamı

Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanat 
Karşılaştırmalı Edebiyat 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Radyo/Televizyon/Film 
Gazete/Haber/İletişim 
Psikoloji 

Beslenme/Gıda 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Antropoloji 
Eğitim/Öğretim 
Sosyal/Toplumsal Hizmetler 
Sosyoloji 
 
 

Konservatuar 
Güzel Sanatlar 
İlahiyat 
Şehir Planlama 
Kamu Yönetimi 
Yabancı Diller 
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ENTA        Doğaçlayan  
 
Dışadönüklük/Sezgisellik/Düşünme/Adapte Olma 
 
Nüfusun %5 inin bu kişilik tipine sahip olduğuna inanılıyor, dolayısıyla tanıştığınız insanların 
%95’i dünyanın bazı taraflarını sizin algıladığınızdan farklı algılıyor ve deneyimliyor olabilir. 
ENTA’lar oldukça dinamik kişilerdir ve genellikle geleceğin sınırında yaşamaktan hoşlanırlar. 
Bir ENTA için hayat, görkemli bir oyundur. Siz; olasılıkların dünyasında yaşarsınız ve en son 
projenizle ilgilenmeye başladığınızda başka herhangi bir şey düşünmeniz zordur.  
 
Enerji seviyeniz o kadar yüksektir ki bazen sizi seyredenler bile yorulabilir. En son aklınıza 
koyduğunuz hedefi gerçekleştirmeye çalışırken, proje ilginizi çektiği sürece hiç yorulmadan 
çalışabilirsiniz. ENTA’lar pek çok problemi aynı anda çözebilir ve ilgi alanlarının genişliği 
onların güçlü noktasıdır. İşteki ve ilişkilerdeki bu çeşitlilik sizin hayattaki mutluluğunuzun 
evrensel anahtarıdır. 
 
Bir ENTA olarak mantığa, duygulardan daha çok değer verirsiniz. Başkalarının duygulara değer 
vermesini takdir etmek sizin için bazen imkânsız olabilir. Buna rağmen istediğinizde diğer 
insanlarla ilişki kurmak için gereken iletişim becerilerine sahipsinizdir. Hızlı karar verme ve 
aksiyon alma gerektiren görevler sizin saltanat alanınızdır. Buna rağmen, özellikle de her şeyi 
dikkatlice düşünmeden çok hızlı aksiyon alma konusunda, devamlı dikkatli olmalısınız.  
 
ENTA’lar sezgilerini ufku gözlemlemek ve durumlardaki olasılıkları aramak için kullanırlar. Bu 
karakteristik özellikleri onların; bir vizyoner ve kâşif olmalarını sağlar. Siz, bir düşünürsünüz 
ve işyerine girdiğinizde, herkes sanki bir bilgisayarın açılma sesini duyar. Siz, bir öğrenme 
aşığısınız ve “zekâ” kavramı sizi büyüler. Sizin performans göstermek için içsel bir 
motivasyonunuz var ve kendi kendinizi eleştiren doğanız sayesinde, devamlı ilerliyor ve 
gelişiyorsunuz. 
 
ENTA’lar aynı zamanda kendilerine oldukça güvenirler. Sizin entelektüel yeteneğiniz, hayatta 
ne isterseniz kazandıracak malzemeyi size sağlar. Dışadönük kişiliğinden dolayı, diğerleriyle, 
bağımsız bir şekilde çalışmayı tercih edersiniz. Seçeceğiniz hemen hemen her iş, içinde 
muhtemelen mucitlik/girişimcilik barındıracaktır. Detaylar ve kesin olgulardansa, büyük 
resim ve çarpıcı kavramlar içeren bir işi hedeflemeniz sizin için daha doğru olacaktır.  
 
Bir ENTA olarak, ilgi alanlarınızın peşinden, kuralları, prosedürleri ve emir-komuta zincirini 
dikkate almaktansa, son hedefi dikkate alarak koşarsınız. Harika ilişkiyi, işi, işvereni veya 
çalışma arkadaşlarını bulduğunuzda, yenilikçilik ve yaratıcı çözümlere katalizör olarak 
sağladığınız vizyon için, değer görüyor olacaksınız. 
 
Organizasyona Katkılarınız: 
 

• Başarıya değer verirsiniz ve hedefleri başkalarının belirlediğinden daha ileriye 
taşımaktan motive olursunuz. 

• Son derece esnek ve çok yönlüsünüzdür ve belirsizliği kabullenirsiniz. 

• Kolaylıkla liderliği ele alıp, değişimi başlatabilirsiniz. 

• Risk almaları için insanları cesaretlendirir ve ödüllendirirsiniz. 

• Çıkan sorunları çözmekten ve büyük problemlerin üstesinden gelmekten hoşlanırsınız. 

• Yaratıcı fikirler ve inovasyon üretirsiniz. 

• Kavramsal düşünebilirsiniz ve analizde yeteneklisinizdir. 

• Göz kamaştırıcı bir şekilde pazarın eğilimlerini, gelecek tasarımları ve ürünleri 
kavrarsınız. 

• Projelerin başlama kısmını sever ve rutine bindiklerinde onlardan sıkılırsınız. 
Liderlik Stiliniz: 
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• Vizyoner rolünü alır ve diğerlerini iş ile ilgili heyecanınız ve hayal gücünüz sayesinde 
ikna ve motive edersiniz. 

• Krizlerde canlanır, teoriler üretir, modeller ve sistemler kurarsınız. 

• Standart ya da gelenekselci yolları görmezden gelirsiniz. 

• Fikirlere, enerjiye, irade gücüne ve dehaya önem verir, iş arkadaşlarınızda ve/ya 
çalışanlarınızda yetkinliği ödüllendirirsiniz. 

• Kesinliği tercih eder ve verimsizlikten, hatalardan ve alakasız bilgiden rahatsız 
olursunuz. 

• Güç ve otoritenin kıdeme ve unvana göre değil, beceriye göre bahşedildiğine 
inanırsınız. 

 
İletişim Stiliniz: 
 

• Bağlılık ve tutkuyla konuşursunuz ve konuşurken kelime oyunları ve espriler 
yaparsınız. 

• Doğaçlama yanıtlarla hızlı cevap verirsiniz. 

• Yazarak iletişim kurmaktansa yüz yüze konuşmayı tercih edersiniz.  

• Kısa ve öz ifadelerden, nesnellikten ve hem yazı hem de konuşma dilinde aklen 
doğruluktan hoşlanırsınız. 

• Pek çok farklı seçeneğin pozitif ve negatif yanlarını müzakere edersiniz. 

• Problemleri alışılmamış iç görüler ve yaklaşımlarla tartışırsınız. 

• Diğerlerini sakin, mantıksal analizler ve ilgi uyandıran örneklerle ikna edersiniz.  
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• Bir projenin başlangıç kısmında yer almayı, projeyi devamlı yönetmeye tercih 
edersiniz. 

• Değişim, esneklik ve riskin olduğu ortamlardan hoşlanırsınız. 

• Planları ve projeleri dizayn etmekten, teorik ve kavramsal modelleri oluşturmaktan ve 
engelleri aşmaktan hoşlanırsınız. 

• Kavramsal yetkinliklerinizi ve yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz fırsatları takdir 
edersiniz. 

• Rutin olmayan ve bürokrasi içermeyen işlerde çalışmaktan hoşlanırsınız. 

• Aşırı kontrol edilmeye ve yönetilmeye direnirsiniz.  
 
Ekip içinde siz: 
 

• Coşku ve enerji sağlarsınız. 

• Statükonun ötesine geçmeleri için gruba meydan okursunuz. 

• Değişik bakış açılarını, net fikirleri, icat etmeye yatkın yeni iç görüleri ve bilgiyi ekibe 
getirirsiniz. 

• Analiz ve çözüm sağlar, olasılıkları belirlersiniz. 

• Bazen, her şeyi teorik bir modele indirgeme alışkanlığınızdan dolayı diğerlerini 
kızdırabilirsiniz. 

• “Bu işi yapabiliriz!” tavrı olmayanlara ve yeni olasılıkları görmeyenlere kızabilirsiniz. 

• Soyut düşünmeyen ve duygusal kararlar veren iş arkadaşlarınıza sinir olabilirsiniz. 
 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Rekabetçi ve merak uyandırıcı bir ortamda, öğrenmeye tutkuyla bağlısınızdır. 

• Müzakere ederek ve diğerlerini sorgulayarak öğrenirsiniz. 
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• Öğretmenlere, eğitimcilere ve sınıf arkadaşlarınıza en iyi performansı göstermeleri 
için meydan okursunuz. 

• Problemler çözüldüğünde ve zorluklar giderildiğinde hemen sıkılabilirsiniz. 
 
 Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• Duyguların önemini hatırlayın, her şey mantıksal sorgulamayla çözülemez. 

• Detaylara ve proje takibine daha çok dikkat edin. 

• Güncel gerçeklerde kalmak ve gelecekteki olasılıkları istemek arasında denge kurun.  

• Yönetmelikler ve kuralları, hedeflerinizi geliştirebilmek için nasıl kullanabileceğinizi 
öğrenin. 

• Diğerlerini daha çok takdir edin ve onaylayın. 
 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
ENTA’ların, yeni ve farklı yaklaşımları deneyebilecekleri, uzmanlıkları ve yaratıcılıkları için 
ödüllendirilecekleri kariyerlerlere yönlenmeleri önerilir. 
 
Şehir Planlamacısı 
Emlakçı 
Borsacı 
Ticaret 
Varlık Yöneticisi 
Organizasyon Danışmanı 
İş Danışmanı 
Satış Müdürü 
Pazarlama Direktörü 
İnsan Kaynakları Direktörü 
Editör 

Yazar 
Halkla İlişkiler Yöneticisi 
Reklam Müdürü 
Üniversite Profesörü 
Bilgi Teknolojileri Analisti 
Halk Sağlığı Yöneticisi 
Mimar 
Avukat 
Web Tasarımcısı 
Veteriner 
Psikolog

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzay Bilimleri 
Jeoloji 
Mimarlık 
Biyomühendislik 
Bilgisayar Bilimleri 
Nükleer Mühendisliği 

Doğal Kaynak Bilimleri 
Antropoloji 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
İşletme/Ticaret 
Ekonomi 
Coğrafya 

Gazete/Haber 
Tarih 
Siyasal Bilimler 
Psikoloji 
Kamu Yönetimi 
Felsefe 
 

Şehir Planlama 
Bilişim Bilimleri 
Yabancı Kültür ve Edebiyat 
İletişim 
Hukuk 
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ENTZ         Liderlik Eden  
 
Dışadönüklük/Sezgisellik/Düşünme/Organize Etme 
 
Nüfusun %5 inin bu kişilik tipine sahip olduğuna inanılıyor, dolayısıyla tanıştığınız insanların 
%95’i dünyanın bir kısmını sizin algıladığınızdan farklı algılıyor ve deneyimliyor olabilir.  
 
Bir ENTZ olarak sizin arzunuz liderlik etmektir. Diğer kişilik tiplerinden de doğal liderler 
çıktığı gibi, bir ENTZ’nin liderlik etmeden yaşayamadığı söylenir. Sizin yeriniz topluluğun 
başında herkese kumandanlık ederek grubu ileriye doğru götürdüğünüz yerdedir. Hemen 
hemen hiç sessizce geride durmazsınız. Ama eğer sizi hedefinize götüreceğini biliyorsanız 
takipçi olmanız gereken durumlarda da takipçi olabilirsiniz. 
 
Bir düşünceler dünyasında yaşarsınız ve oldukça analitiksiniz. Analiz ve tarafsız eleştiri sizin 
alışkanlığınızdır. Bir ENTZ olarak mantık haricindeki herhangi başka bir şeye başvurulmasını 
anlamakta ve değer vermekte zorlanırsınız.  
 
Uzun vadeli planlama yapmaktan ve aksiyon almaktan hoşlanırsınız. Vizyonunuz; önünüze 
çıkabilecek problemleri, görünenin ve bariz olanın ötesine geçerek öngörmenizi sağlar. 
Entelektüel ve meraklı aklınız, yeni fikirlerden, teorilerden ve karmaşık problemlerden çok 
hoşlanır. Üstün organizasyonel yetkinlikleri sayesinde ENTZ’ler tüm risk planlarını önden 
yaparlar.   
 
Sistematik tarzınız ile bir projedeki hedeflerin haritalarını çıkarırsınız ve bu da hedeflerinize, 
belirlediğiniz zamanlarda varmanıza olanak sağlar. Çabukluğa olan tutkunuz ve kararlı 
aksiyonlarınız sebebiyle, genellikle diğerleri hızınızla çıkarttığınız toz bulutunun içinde kalır. 
Problemler sizi canlandırır. Siz, yenilikçi çözümler gerektiren pozisyonlarda sivrilirsiniz.  
 
Bastırıldığında ve aşırı kontrol altına alındığında ENTZ'ler hayal kırıklığı ve mutsuzluk 
yaşarlar. Belirsizliğe, çekingenliğe, verimsizliğe veya karışıklığa karşı, çok az sabrınız vardır. 
Güçlü kararlar vermek ve zor aksiyonlar almak sizi korkutmaz. ENTZ'ler görevi yerine 
getirmek için değişimden korkmaz ve risk alırlar. Bu azim, iş ve ev hayatının birbirine 
geçmesine sebep olur.  
 
Diğer insanlarla olan ilişkilerinizde lafı dolandırmadan konuşmayı tercih edersiniz. 
Söylemlerinizin başkalarına geri bildirim olacağını düşünüyorsunuz, fakat diğer kişilik tipleri 
bunları eleştiri olarak algılıyorlar. Kendi değerinizi elde ettiğiniz başarılarla ölçme eğiliminiz 
vardır. Fakat bazen başarı için çok yüksek kişisel standartlar belirlersiniz. ENTZ'ler bugünde 
yaşamaktansa, gelecekte yaşamaya eğilimlidirler. Bu durum, aynı zamanda kişisel bir 
ilişkiden ziyade, insanlarla fikir düzeyinde bir ilişkiye eğilimli olduğunuz anlamına gelir. 
ENTZ’ler yaratıcı zekâlar olduklarından kabul edilmiş teorilere cesurca meydan okuyabilirler. 
 
Organizasyona Katkılarınız: 
 

• Rahatlıkla ve kolaylıkla karmaşa ve verimsizliği düzene sokarsınız. 

• Kumanda edersiniz, düşünceli ve kesin planlar yaparsınız. 

• Bir organizasyon ya da proje için yön seçerken oldukça stratejiksinizdir. 

• Hayır’ı cevap olarak çok nadir kabul edersiniz. 

• Zor zamanlarda yüksek performans gösterir, akılsal meydan okumalardan ve 
problemleri çözmekten hoşlanırsınız. 

• Enerjiyle sonuç üretirsiniz. 

• Açık sözlü, kararlı ve gerçekçisinizdir. 

• Değişimden korkmazsınız. 

• Hızla ilerlemenizi sağlayacak yeni fikirlere ve stratejilere açıksınızdır. 
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Liderlik Stiliniz: 
 

• İşi yapmak için gereken coşku ve enerjiyi üretirsiniz ve insanları dolaylı olarak değil 
direkt olarak yönetirsiniz. 

• Elinizdeki hedeflere, durumlara ve görevlere tarafsız yaklaşırsınız. 

• Uzun vadeli vizyonun ve hedeflerin nasıl yakalanacağına odaklanırsınız. 

• Mantıklı, kararlı, popüler olmayan kararları ve riskleri almada korkusuzsunuzdur. 

• Bağımsız ve özgür düşünen çalışma arkadaşları istersiniz, diğerlerinden sizin 
düşüncelerinize ve davranışlarınıza meydan okumasını beklersiniz. 

• İnsanları ve kaynakları iyi yönetmekten gurur duyarsınız. 
 
İletişim Stiliniz: 
 

• Enerji, heyecan ve coşkuyla konuşursunuz. 

• Doğaçlama bir şekilde hızlı yanıt verirsiniz. 

• Yazarak iletişim kurmaktansa yüz yüze konuşmayı tercih edersiniz.  

• Kısa ve öz ifadelerden, nesnellikten ve hem yazı hem de konuşma dilinde aklen 
doğruluktan hoşlanırsınız. 

• Direk ve nokta atışı yaparak konuşursunuz ve konuşmada gereksiz detaylara karşı 
sabırsızsınızdır. 

• Farklı seçeneklerin pozitif ve negatif taraflarını müzakere etmekten hoşlanırsınız. 

• Duygular ve kişisel değerlerle değil, soğuk, tarafsız ve mantıksal akıl yürütmelerle 
ikna olursunuz. 

• Diğerlerini tarafsız coşkunuz, kararlılığınız ve gerçekleri mantıksal olarak sıralayarak 
ikna edersiniz. 

 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• Kararlılık, strateji ve uzun vadeli odaklanma gerektiren durumlardan keyif alırsınız. 

• Daha fazla bilgi toplamak için fırsatlar ararsınız. 

• Problem çözmeye olan açlığınız doyurulduğunda mutlu olursunuz. 

• Vizyonunuzun uygulamaya konduğu durumları tercih edersiniz. 

• Verimli sistemler ve insanlar ya da bunları oluşturmak için fırsatlar ararsınız. 

• İnsanları, kaynakları ve güçleri yönetme özgürlüğünüzün olmadığı durumlardan ve 
yerlerden uzak durursunuz. 

 
Ekip içinde siz: 
 

• Bir projeye adanmışlık getirirsiniz. 

• Uzun vadeye ve hedeflere odaklanarak, sonuçları teslim ederek katkı sağlarsınız. 

• Önerilen çözümlerdeki sorunları bulmakta beceriklisinizdir. 

• Bazen, diğer takım üyelerine fazla baskıcı ve kontrolcü görünebilirsiniz. 

• Diğerleri zamana karşı sizinle aynı bağlılığı göstermediğinde sinirlenebilirsiniz. 

• Bir konu hakkında karara vardıktan sonra o konu hakkında münazara etmekten 
hoşlanmazsınız. 

• Hedefe katkı yapmayan, kaynakları ve zamanı ziyan eden hiç bir şeyden 
hoşlanmazsınız. 

 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Öğrenmeyi çok heyecan verici bir aktivite ve kariyerinizde ilerlemek için bir yol olarak 
görürsünüz. 
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• Sınıfta aksiyon ve çeşitlilik ararsınız ve anlatılan bilginin geleceği nasıl etkileyeceği ile 
ilgilenirsiniz. 

• En rahat, iyi organize olmuş bir eğitmen ile öğrenirsiniz. 

• Münazaradan ve yaptığınız işin sözlü eleştirilmesinden hoşlanırsınız. 
 
Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• Arada sırada duraksayıp düşünün, çok hızlı karar aldığınızda hata yapabilirsiniz. 

• Diğerlerinin ihtiyaçlarına ve mükemmel olmayan taraflarına karşı hassasiyet 
göstermeye çalışın, arada sırada diğerlerine övgü ve takdir gösterin. 

• Diğerlerinin de liderlik fikirleri ile katkı yapmasına izin verin. 

• Detaylara, duygulara ve değerlere odaklanmayı hatırlayın. 

• Bir karar vermeden önce meselenin tüm yönlerini dikkate alın. 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
ENTZ’lerin karmaşık problemleri yaratıcılıkları ile çözebilecekleri, uzun dönemli stratejiler 
oluşturabilecekleri ve katkılarının saygı göreceği kariyerlere yönlenmeleri önerilir. 
 
Finans Analisti 
Finans Direktörü 
Ticari Banker 
Yatırım Bankeri 
Şehir Planlamacısı 
Emlakçı 
Borsacı 
Ticaret 
Varlık Yöneticisi 
İş Danışmanı 
Satış Direktörü 

Pazarlama Direktörü 
Halkla İlişkiler Yöneticisi 
Reklam Müdürü 
Avukat 
Sistem Mimarı 
E-Ticaret Yöneticisi 
Üniversite Yöneticisi 
Bilişim Kurulu Başkanı 
Halk Sağlığı Yöneticisi 
Subay 

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
Uzay Bilimleri 
Havacılık 
Biyomühendislik 
Bilgisayar Bilimleri 
Endüstri/İşletme Mühendisliği 
Makine Mühendisliği 
Nükleer Mühendisliği 
İletişim Bilimleri 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
İşletme/Ticaret 
Ekonomi 
Tarih 

Siyasal Bilimler 
Kamu Yönetimi 
Sanat Tarihi 
Karşılaştırmalı Edebiyat 
Felsefe 
Yabancı Kültür ve Edebiyat 
Şehir Planlama 
Bilişim Bilimleri 
İletişim 
Çevre Çalışmaları 
Hukuk 
Deniz Bilimleri 
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INTA          İcad Eden 
 
İçedönüklük/Sezgisellik/Düşünme/Adapte Olma 
 
Nüfusun %1 inin bu kişilik tipine sahip olduğuna inanılıyor, dolayısıyla tanıştığınız insanların 
%99’u dünyanın bir kısmını sizin algıladığınızdan farklı algılıyor ve deneyimliyor olabilir. 
Analitik deha sahibi büyük teorisyenlerde olduğu gibi, INTA’ların kafalarında sadece 
hedeflerini düşünerek ve karşılarına çıkan tüm engelleri ve dikkatlerini dağıtacak her şeyi 
ortadan kaldırarak hedeflerinin peşine düşme özellikleri vardır.  
 
Orijinalliğin, iç görünün ve yaratıcılığın kalite işareti olarak görüldüğü her grupta, INTA’lar 
kendilerine kafa dengi arkadaşlar bulabilirler. Sizin yüksek bir entelektüel meraklılığınız ve 
yaratıcılığınız, yüksek hızla kavrama yeteneğiniz, maharetiniz ve problemleri çözmek için 
zengin fikirleriniz var. Fikirlerin ve düşüncelerin iç dünyasında yaşarken, rasyonel 
yeteneklerinizi, ustaca kişilerden uzak ve tarafsız olarak kullanıyorsunuz. Arkadaşlarınız ve 
tanıdıklarınız sizi mahir, hayal gücü yüksek, dâhiyane ve biraz utangaç olarak tasvir ederler. 
 
En büyük kişisel gücünüz, bir sistemin, operasyonun veya problemin prensiplerini 
derinlemesine ve sabırla ortaya çıkarmanızda yatıyor. Hatta bir INTA olarak, kendinizi zevkle 
düşünceler dünyasında kaybedebilirsiniz. Bir sezgisel anlayıştan bir diğerine geçmek sizin için 
çaba gerektirmeyen bir şeydir. Fikirlerinizi söylemeden önce her zaman önce iç dünyanızda 
onları doğru bir şekilde düzenlediğinizden emin olursunuz. Bunun bir sonucu olarak, bazen 
vakur ve kapalı gözükebilirsiniz. Kavramları doğru ifade etme isteğiniz yüzünden, 
konuşmalar, hızla, bütün yap-boz ’un her bir minik parçasıyla ilgili tüm gerçeklerini dile 
getirmeye dönüşebilir. Ama INTA’lar onları dinleyecek sabrı ve ilgisi olan insanları çok takdir 
ederler. 
 
Siz, bir öğrenme aşığısınız ve “zekâ” kavramı sizi büyülüyor. Her zaman kendiniz için yüksek 
standartlar koyar ve devamlı aklınızda öğrenmeniz, başarmanız ve ustalık elde etmeniz 
gereken şeylerin listesini tutarsınız. Bir proje üzerinde çalışırken, öylesine 
mükemmeliyetçisinizdir ki, “yeterince iyi” noktasını geçtiğinizi fark etmezsiniz bile. Sessiz 
bir çalışma ortamını tercih eder ve kolaylıkla yalnız çalışabilirsiniz. Bir proje üzerinde uzun 
saatler çalışmak sizi hiç rahatsız etmez. Devamlı olarak ufku, yeni ve gözden kaçırılmış 
fırsatları bulmak için tararsınız. Bu karakteriniz sizin bir vizyoner ve kâşif olmanızı sağlar. 
Genellikle bir INTA olarak zekâyı takdir eder, devamlı olarak bilginizi arttırır ve olasılıkları 
gözünüzde canlandırırsınız. 
 
Organizasyona katkılarınız: 
 

• Devamlı olarak yeni bilgi ve yetkinlikler kazanırsınız. 

• Esnek, çerçeveye girmeyen birisiniz ve kurallar ile prosedürlerin ötesini görebilirsiniz. 

• Bir stratejist ve vizyonersiniz. 

• Sistematik ve entelektüel kesinlik ile problem çözmede uzmanlık gösterirsiniz. 

• Fikirlerin ve analizlerin dünyasında yaşar ve karmaşık sistemler dizayn edersiniz. 

• Çok kuvvetli olarak hatları belirlenmiş ilgi alanlarınız vardır ve entelektüel bir 
seviyede çalışmaktan hoşlanırsınız. 

• Vakur, sessiz, derinlemesine düşünen bir kişisiniz ve yüksek derecede başarmaya 
programlısınız. 

• Majör ilgi alanlarınızla ilgili sorunlara cevap aramaya dalmış bir zihne sahipsiniz. 
 
Liderlik Stiliniz: 
 

• Genellikle liderlik ve/ya yönetim rolleri aramazsınız ve tek başınıza çalışmayı tercih 
eder, karmaşık problemleri teknik bir seviyede çözersiniz. 
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• Duygusal etkileşim yerine entelektüel etkileşimi tercih edersiniz, diğerleri ile 
uzmanlığınız üzerinden ilişki kurmayı tercih edersiniz. 

• Bir ajanda belirler ve uzun vadede ona sadık kalırsınız 

• Grubun fikir birliğine varması için seçenekler sunarsınız. 

• Krizi yaratıcı olarak karşılar, ama gereksiz riskler almazsınız. 

• Güç ve otoritenin, unvan veya mevki ile değil yetkinlik ile sağlandığına inanırsınız. 
 
İletişim Stiliniz: 
 

• Enerji ve heyecanınızı içinizde tutarsınız. 

• Cevap vermeden önce enine boyuna düşünür ve size fikrinizin sorulmasını beklersiniz. 

• Büyük gruplardansa bireyler ile konuşmayı tercih edersiniz. 

• Yazılı raporları yüz yüze konuşmaya veya toplantılara tercih edersiniz. 

• Tekrarlama ve fazlalık içermeyen kısa ve öz konuşmalardan hoşlanırsınız. 

• Oldukça karmaşık ve soyut sunumlar yaparsınız. 

• Düşünceli ve rasyonel analizlerden hoşlanırsınız. 

• Diğerlerini kişisel örneklerdense mantıksal muhakeme ile ikna edersiniz. 
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• Hiç durmadan yeni bilgiler elde etmeye, yeni başarılara imza atmaya ve daha yetkin 
olmaya ihtiyaç duyarsınız. 

• Duygusal olmayan, mantıksal, adalet ve doğruluğun olduğu ortamları tercih edersiniz. 

• Kurallar, prosedürler ve günlük rutin ile rahatsız edilmediğinizde en yüksek 
performansı gösterirsiniz. 

• Sessizlik ve huzuru sever ve tek başınıza kalarak düşünmekten hoşlanırsınız. 

• Araştırma, analiz, dizayn ve gelecek projeler için problem çözmeyi tercih edersiniz. 

• Hatalar, gereksiz tekrarlamalar ve verimsizlik sizi sinirlendirir. 
 
Ekip içinde siz: 
 

• Vakur, yalnız ve proje ve/veya hedef için tek başınıza çalışmayı tercih edersiniz. 

• Problemleri çözer ve altında yatan sorunları ortaya çıkarırsınız. 

• Tarafsız gözlem ve algınızı sunar, kararlarınızı mantık ve muhakeme ile desteklersiniz. 

• Konularla ilgili doğal olarak uzmanlaşırsınız. 

• Diğerlerini fazla entelektüel olarak ve her şeyi mantıksal açıklamalara indirgeyerek 
sinir edebilirsiniz. 

• Vizyon, yön ve sorumluluğun olmadığı yerlerde sinirlenirsiniz. 

• Kesintiye uğratılmaktan ve bir şeylerin ziyan edilmesinden çok rahatsız olursunuz. 
 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Hayat boyu öğrenmeye ve kendi kendini anlamaya yönelik bir felsefeye bağlısınızdır. 

• Kavramlar, soyutluklar, bir şeylerin çalışma prensiplerine ve sınıflandırılmalarına 
konsantre olur, mekanik alıştırmalardan ve ezberden sıkılırsınız. 

• Büyük resme teoriler üreterek ve konunun en derinine inerek odaklanırsınız. 

• Eğitmen ve öğretmenleri eşitiniz olarak görür ve onlara meydan okumakta tereddüt 
etmezsiniz. 

 
Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• İnsanların doğru yaptıkları şeyleri farketmeye ve bunlarla ilgili yorum yapmaya çalışın. 

• Teori ve planlama yaparken aksiyon almaya ve takibe önem verin. 
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• Projeleri sonsuza kadar tutmamak için küçük aksaklıkları görmezden gelmeye çalışın. 

• Diğerleri ile iletişimi arttırın ki yorumlarınızı anlayabilip, takip edebilsinler. 

• Diğerlerinden geri bildirim isteyin. Mükemmeliyetçi yaklaşımınızla siz , kendinizin en 
fena eleştirmenisiniz. 

 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
INTA’ların her seferinde, tek bir projeye derinlemesine odaklanabilecekleri, sistemleri analiz 
edebilecekleri, doğaçlama yapabilecekleri ve özgür düşünebilecekleri ortamlarda, yenilikçi 
yaklaşımlar tasarlayabilecekleri kariyerlere yönlenmeleri önerilir. 
 
İş Araştırmacısı 
Yatırım Analisti 
Aktüer 
Editör 
Teknik Yazar 
Kimyager 
Biyolog 
Filozof 
Üniversite Profesörü 
Mimar 
Sistem Mühendisi 
Donanım Tasarımcısı 
Ticari Sanatçı 

Sanatçı 
Grafik Tasarımcısı 
Web Tasarımcısı 
Sahne Sanatçısı 
Müze Yönetimi 
Mimar 
İç Mimar 
Psikolog 
Psikiyatrist 
Bakan 
Din Adamı 
Tercüman 

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
Uzay Bilimleri 
Kimya 
Jeoloji 
Matematik 
Meteoroloji 
Fizik 
İstatistik 
Havacılık 
Mimarlık 
Biyomühendislik 
Bilgisayar Bilimleri 

Kimya Mühendisliği 
Malzeme Bilimi 
Biyoloji 
Moleküler Biyoloji 
Nükleer Mühendisliği  
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Antropoloji 
Ekonomi 
Psikoloji 
Felsefe 
Şehir Planlama 
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INTZ         Strateji Kuran  
 
İçedönüklük/Sezgisellik/Düşünme/Organize Etme 
 
Nüfusun %1 inin bu kişilik tipine sahip olduğuna inanılıyor, dolayısıyla tanıştığınız insanların 
%99’u dünyanın bir kısmını sizin algıladığınızdan farklı algılıyor ve deneyimliyor olabilir. Hayal 
gücü geniş, ilham veren, azimli, yaratıcı ve kararlı bir INTZ’yi tarif eden kelimelerdir.  
 
Siz, bir fikirler kavramlar ve çağrışımlar denizinde yaşıyorsunuz ve öylesine benzersiz bir 
aklınız var ki diğerlerinin vizyonunuzu paylaşması pek kolay değil. Kendine güvenen ve 
bireysel birisiniz ve genellikle kendinize güvenmeniz için dünyanın iznine ihtiyacınız yoktur. 
Tarihteki en büyük mucitler ve araştırmacılarla ortak özelliğiniz, kendi fikirlerinize olan bu 
sakin güveniniz, olasılıklara odaklanmanız, fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmek için planlar 
geliştirmeniz ve tüm enerjinizi yolunuza çıkan engelleri bertaraf ederek, hedefinize ulaşmak 
için kullanmanız. 
 
En mutlu olduğunuz iş, bir projeden bir projeye, sezgilerinizi, düşüncelerinizi ve organize 
etme becerilerinizi kullanarak bir sonraki icatlar ve yeniden yapılandırmaya koşmanızı 
sağlayan iştir. Bir INTZ olarak, hangi kariyer alanını seçerseniz seçin, ona, bir mucit, yeniliği 
getiren kişi, organizatör ve düzeltici olarak yaklaşırsınız. Gereksiz bilgiyi filtreleme 
yeteneğiniz sayesinde, plan oluşturma, anlaşmazlıkları çözme ve minimum gecikmeyle 
detayları toparlama konusunda çok iyisiniz. Ama aynı zamanda bunu yaparken, karşılıklı 
konuşmalarda, bilgi akışını sadece “gerekli” olduğunu düşündüğünüz şeylerle sınırlıyor 
olabilirsiniz. Bir INTZ olarak bir kez bir plana ve karara vardığınızda onu değiştirmeyi 
olanaksız bulabilirsiniz. 
 
Öğrenme aşığı ve zekâ kavramından büyülenen biri olarak, performans göstermek ve devamlı 
kendinizi geliştirmek için içsel bir motivasyonunuz vardır. Kendinize, büyük ihtimalle yüksek 
hedefler koyuyor ve devamlı olarak öğrenmeniz, ustalaşmanız ve başarmanız gereken şeylerin 
listesini yeniliyorsunuzdur. Bir proje üzerinde ara vermeden uzun saatler çalışmak sizi 
rahatsız etmez ve işinizi yapıyor olmaktan gurur duyarsınız.  
 
INTZ’ler genellikle, en zor problemleri çözecek ve en karışık durumlardan çıkış bulacak 
zamanı bulabilirler. Ancak, en rahat şekilde çalışabilmeniz için huzura ihtiyaç duyarsınız. 
Kişisel değerlerden uzak ve duygulardan arınmış kararlar vermeyi seversiniz. Bu tarz bir 
kişisel değerlerden uzak davranış tarzının, değer odaklı insanları negatif etkilediğinin 
farkında olabilirsiniz, ancak aynı zamanda kendi fikirlerinizi iş karakterinizden ayırıyor olmak 
sizin için yüksek rekabet gerektiren alanlarda başarılı olmanızı sağlayacaktır. 
 
Bilim alanında bir işi seçin veya seçmeyin, düşünme şekliniz her zaman bilimsel olacaktır. Bir 
INTZ olarak, siz zekâya çok değer verirsiniz ve devamlı olarak bilginizi arttırmaya çalışırsınız. 
 
Organizasyona katkılarınız: 
 

• Fikir, sistem ve tasarım ustasısınız ve yeni modelleri tasarlamak ve oluşturmaktan 
hoşlanırsınız.  

• Analiz ve strateji geliştirme de çok başarılısınız. 

• Kendi iç vizyonunuza inancınız tamdır ve bu vizyon içsel gücünüzle birleştiğinde 
dağları yerinden oynatmaya kadirdir. 

• Yeni hedefleri başarmada ve yeni yetkinliklerde uzmanlaşmada kararlısınızdır. 

• Vizyon geliştirmenize ve planlama yapmanıza izin veren ortamlarda çalışmaktan 
hoşlanırsınız. 

• Var olan kaynakların en etkin ve verimli kullanılması için planlar dizayn eder ve 
planları gerçekleştirirsiniz. 
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• Hem düşüncede hem de aksiyonda gösterişli bir yenilikçiliğiniz vardır. 

• Yalnız çalışmayı tercih eder, diğerlerine çok az danışırsınız ve düşünmek için yalnız 
kalmaya ihtiyacınız vardır. 

• Değişimden ve karmaşık problemlerden korkmazsınız. 
Liderlik Stiliniz: 
 

• Liderlik rollerinde güçlü ve kararlısınızdır ve ilişkilerden çok görevlere yoğunlaşırsınız. 

• Bir amacı belirlemek, karar vermek ve başarmak için odaklanmayı sağlarsınız. 

• Bir krizde, yap-bozun tüm parçaları yerine oturduğunda, hızla hareket edersiniz. 

• Gerektiğinde tüm organizasyonu onarmaktan korkmazsınız. 

• Ünvan veya kıdeme göre değil, yetkinliğe dayalı otorite gösterirsiniz. 
 
İletişim Stiliniz: 
 

• Sadece gerekli olan noktaları konuşur ve aşikâr olanı açıklamazsınız. 

• Cevap vermeden önce enine boyuna düşünür ve size fikrinizin sorulmasını beklersiniz. 

• Büyük gruplardansa bireyler ile konuşmayı tercih edersiniz. 

• Yazılı raporları yüz yüze konuşmaya veya toplantılara tercih edersiniz. 

• Tekrarlama ve fazlalık içermeyen kısa ve öz ifadeler, tarafsız ve mantıksal netlik 
kullanırsınız. 

• Duygular ve kişisel değerlerden değil, soğuk, tarafsız ve mantıksal akıl yürütmelerle 
ikna olursunuz. 

• Diğerlerini tarafsız coşku, kararlılık ve gerçekleri mantıksal olarak sıralayarak ikna 
edersiniz. 

 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• Modeller, sistemler ve uzun vadeli stratejiler planlamayı, tasarlamayı ve 
gerçekleştirmeyi seversiniz. 

• Diğer kendi kendine yeten ve otonomi sahibi insanlarla çalışmayı seversiniz. 

• Biçimlendirilmiş ve düzenli ortamlardan hoşlanırsınız, mümkün olduğunca toplantılara 
katılmaktansa tek başınıza kalıp düşünmeyi istersiniz. 

• Belirsizliği heyecan verici bulur ve netleştirmek için uğraşırsınız. 

• Bürokrasi, protokol ve kâğıt işlerinin çok olduğu ortamlardan uzak durursunuz. 
 
Ekip içinde siz: 
 

• Eğer işe katılıyor olmanız işin tamamlanmasını sağlayacaksa bir takım oyuncusu 
olabilirsiniz. 

• Strateji, vizyon, büyük resim ve yeni bakış açıları sağlarsınız. 

• İşleri zamanında bitirmek için sistematik olarak zaman planlaması yaparsınız. 

• Yeni alternatifleri analiz eder, uzun vadeli strateji, vizyon ve yeni olasılıklar 
sunarsınız. 

• Diğerlerini bir işi bitirmek için sadece o işi düşünerek sinir edebilirsiniz. 

• Fikirlerinize ve sorularınıza saygı göstermeyen insanlardan rahatsız olursunuz. 

• Bilgiyi kavramada yavaş olan insanlardan rahatsız olursunuz. 
 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Tutkuyla öğrenen, bağımsız ve becerikli bir öğrencisiniz ve rutinden sıkılırsınız. 

• İlgi duyduğunuz alanlarla ilgili çalışmaya gömülmek için zaman ve özgürlüğünüz 
olmasından hoşlanırsınız. 

• Bir şeyin nasıl çalıştığını anlatan modeller geliştirerek ve organize ederek öğrenirsiniz. 
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• Saygı duyduğunuz eğitmen ve öğretmenlerin size meydan okumasından hoşlanırsınız. 
 
Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• İnsanlara hatalarını göstermeden önce doğru yaptıkları şeyleri de fark edin. 

• Diğerlerinin, duygu, motivasyon, tavır ve ihtiyaçlarının daha fazla farkında olun. 

• Daha fazla esneklik ve açıklığa ulaşmaya çalışın. 

• Diğerlerini projelere, fikirlere ve dizaynlara daha çok katın, delege edin. 
 

• Daha somut ve rutin detayları, teorik ve soyut dünyadan daha çok zevk almanıza 
rağmen, kontrol altına almayı öğrenin. 

 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
INTZ’lerin yaratıcı ve entellektüel zorluklara kafa tutabilecekleri, özgür çalışabilecekleri ve 
yüksek standartlar belirleyip sonucu kontrol edebilecekleri kariyerlere yönlenmeleri önerilir. 
 
İş Stratejisti 
Ekonomist 
Yatırım Analisti 
Sigortacı 
Editör 
Teknik Yazar 
Kimyager 
Biyolog 
Fizikçi 
İlaç Araştırmacısı 
Üniversite Profesörü 

Bilim Araştırmacısı 
Sistem Mimarı 
Donanım Tasarımcısı 
Müze Yönetimi 
Mimar 
Psikolog 
Psikiyatrist 
Bakan 
Din Adamı 
Tercüman 

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
Uzay Bilimleri 
Jeoloji 
Matematik 
Meteoroloji 
Fizik 
İstatistik 
Havacılık 
Biyomühendislik 
Kimya Mühendisliği 
Malzeme Bilimi 

Biyoloji 
Moleküler Biyoloji 
Nükleer Mühendisliği 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Ekonomi 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Antropoloji 
Felsefe 
Şehir Planlama 
Bilişim Bilimleri 
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ISFZ          Koruyan  
 
İçedönüklük/Duyumsama/Hissetme/Organize Etme 
 
Nüfusun %6 sının bu kişilik tipine sahip olduğuna inanılıyor, dolayısıyla tanıştığınız insanların 
%94’ü dünyanın bir kısmını sizin algıladığınızdan farklı algılıyor ve deneyimliyor olabilir. 
Çalışkan, dikkatli ve sorumluluk sahibisiniz. ISFZ’ler; arkadaşları, ailesi ve iş arkadaşları için 
dayanılacak güvenli bir kayadır. İnsanlar size iyi niyetli yardımlarınız için güvenebilirler. 
İçedönüklük, duyumsama ve organize etmenin müthiş birleşimi, istikrarlı ve güvenilir olmanız 
için yeter de artar bile. 
 
Asla bir işe ya da arkadaşlığa, düşünmeden veya manasızca girmediğiniz gibi, girdiğinizde ise 
o arkadaşlığı ve işi bırakmanız için deliller ve argümanlar ne kadar kuvvetli olursa olsun asla 
bırakmazsınız. 
 
Burada ve şu anda yaşarsınız. Bugünün bilgilerini devamlı olarak dünden ve daha önceki 
günlerden topladığınız bilgiyle karşılaştırırsınız. İnanılmaz derecede fazla bilgiyi planlar ve 
aksiyonlar oluşturmak için bütünleştirirsiniz. 
 
Bir ISFZ’nin gelenekselci bir yapısı vardır ve yaşamak için düzene, kurallara ve sorumluluklara 
inanır. En mutlu olduğunuz an, hem evde hem de işte çerçevesi net olarak belirlenmiş şekilde 
yaşadığınız zamanlardır. Olayların ne zaman olacağını ve eşyaların nerede olduğunu bilmek 
istersiniz. ISFZ’ler öngörülebilir ortamları takdir ederler ve rutine karşı hem rahat hem de 
sabırlıdırlar. Başarabilecekleriniz ve başaramayacaklarınız hakkında gerçekçi bir bakış açınız 
vardır. İnsanlar, ISFZ’nin sanatsal çağrışımlar ve yeniden düzenlemelerle ortaya çıkardığı 
esprili görüşleri ile aktif bir “fikir fabrikası” olduğunu gördüklerinde şaşırırlar. 
 
Bir ISFZ olarak, kendinizden beklentiniz oldukça fazladır ve davranışlarınızı yüksek 
standartlarla yargılarsınız ki size sorsak bu standartları nadiren yakalarsınız. Bağımsız olmak 
sizin için çok önemlidir ama aynı zamanda ihtiyaç duyulan biri olmak da güçlü bir arzunuzdur. 
Katıldığınız her grupta, hızla sorumluluk almayı kabul edersiniz. Herhangi bir organizasyonun 
memurlarına, kurucularına, başkanlarına ve çalışma komitelerine bakarsanız, orada yüksek 
güvenirliği olan karakterleriyle ISFZ’leri görürüsünüz. ISFZ; organizasyonları kuran, besleyen 
ve koruyan bir kişilik tipidir. En konforlu şekilde çalışabilmeniz için, huzura, sessizliğe ve 
işinizin kesilmemesine ihtiyacınız vardır. 
 
Göreviniz ne olursa olsun, aksiyona geçmeden önce durup düşünmek için zamana ihtiyaç 
duyarsınız ve en verimli çalışacağınız ortamlar size durup düşünebileceğiniz zamanı tanıyan 
ortamlardır. Oldukça netsinizdir ve gerçeklerle ilgili çok az hata yaparsınız. Detaylara, zaman 
planlarına ve netliğe daha az dikkat edenler size güvenilmez kişiler gibi gelirler. Yenilikleri 
yapmada başarılı olmanıza rağmen, değişim sizi çoğunlukla rahatsız eder. Sizin en mutlu 
olacağınız yerler, net olan durumlar, net anlaşılan beklentiler, düzenli saatler ve  
öngörülebilir aktivitelerin olduğu ortamlardır. ISFZ’ye has olan prosedüre ve önergelere 
saygınızla, organizasyonel hiyerarşinin hemen hemen her kademesinde mutlu olabilirsiniz. 
 
Organizasyona Katkılarınız: 
 

• Pratik, güvenilir, düzenli, sorumluluk sahibi birisiniz ve yüksek derecede takip 
yetkinliğine sahipsiniz. 

• İnsanlar için olan, şimdi ve buradaki sonuçlarını göreceğiniz projelerden hoşlanırsınız. 

• Mahremiyet, sessizlik ve kesintiye uğramamaya ihtiyaç duyarsınız. 

• Bir organizasyonun üyelerini destekler, yardımcı olur ve güçlendirirsiniz. 

• Detaylara hâkimsinizdir. 

• Gösterişsiz, uzun süren ve disiplinli bir enerjiye sahipsiniz. 
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• Sistemlere, prosedürlere ve otorite hiyerarşisine saygı gösterir ve takip edersiniz. 

• Bir “ait olma” ve “süreklilik” atmosferi yaratır ve gereksiz risk almaktan kaçınırsınız. 
 
Liderlik Stiliniz: 
 

• Açık, cesaretlendirici, destekleyici ve tehditkâr olmayan bir liderlik tarzınız vardır. 

• İş yaptığınız insanlara odaklanır, ama göreve bağlı kalırsınız. 

• Detaylara hâkimsinizdir. Diğerlerinin kaçırabileceği detayları görürsünüz. 

• Krizlerden sakınmak için plan yaparsınız. 

• Takipçilerinizin organizasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışırsınız. 

• Geleneksel hiyerarşi ve otorite sırasına saygı gösterirsiniz. 
 
İletişim Stiliniz: 
 

• Pragmatik ve pratik, değerlere odaklanan konuşmalardan hoşlanırsınız. 

• Sosyal ve diplomatik bir şekilde cevap verebilmek için zamana ihtiyaç duyarsınız. 

• Büyük gruplardansa, bireylerle konuşmayı tercih edersiniz. 

• Kişilerle konuşmaktansa, yazılı raporları tercih edersiniz. 

• Net, somut ve gerçeklere dayalı bir dil kullanırsınız. 

• Hemen ve pratik şekilde yapılabilecek uygulamaları müzakere edersiniz. 

• Duygusal olarak sunulan kişisel materyalle ikna olursunuz. 

• İkna etmek için kişisel deneyimlerinizden örnekler verirsiniz. 
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• Düzenli, durağan, öngörülebilir ortamları arar, hiç ya da çok az değişikliğe izin 
verirsiniz. 

• Pratik sonuçlara ulaşabileceğiniz, zaman planlarını ve bitirme tarihlerini tercih 
edersiniz. 

• Tek başınıza çalışabileceğiniz ama aynı zamanda az insanla da sosyal ilişkiye 
girebileceğiniz ortamları seversiniz. 

• Gerçekçi, elle tutulabilir hedefleri tercih eder, işleri sıralarıyla yaparsınız. 

• Çok çalışmanızın tanınmasından ve takdir edilmesinden hoşlanırsınız. 

• Lojistik ya da rakamsal yetkinliklerinize gerek duymayan projelerden uzak 
durursunuz. 

 
Ekip içinde siz: 
 

• Net yön verilme, organizasyonel yetkinlikler, pratiklik ve gerçeklerle ilgili katkılar 
yaparsınız. 

• Takım üyelerinin bakış açıları, fikirleri ve önerilerini desteklemeye çalışırsınız. 

• Detaya ve netliğe önem vererek takım üyelerini doğru yolda tutarsınız. 

• Sadece şimdiki zaman ve pratik sonuçlara odaklanarak takım üyelerini sinir 
edebilirsiniz. 

• Gerçeklere odaklanmayan ve çok fazla olasılık ortaya çıkaran kişilere sinir 
olabilirsiniz. 

• Diğerlerinin fikirleriyle ilgili ağzınızı açmayarak onları sinir edebilirsiniz. 

• Zaman planına bağlı kalmayan ve teğet geçen kişilerden rahatsız olursunuz. 
 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Bir grubun veya takımın parçası olarak öğrenmeyi tercih edersiniz. 

• En iyi tekrarlamalar ve ezberle, sonuçların ölçülebildiği şekilde öğrenirsiniz. 
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• Teorik kavramlardan uzak durur, net ve elle tutulabilir problemlerle uğraşmaktan 
hoşlanırsınız. 

• Eğitimcileri, onların sizden istediğini tam yaparak, mutlu etmeye çalışırsınız. 
 
Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• Daha kendine güvenen ve idareyi ele almakta rahat olan bir tavır geliştirebilirsiniz. 

• Fikirlerinizi ve başarılarınızı daha sık paylaşmayı öğrenin. 

• Çatışma ve endişe ile direk olarak uğraşabilmekte daha rahat olmayı öğrenin. 

• Yeniliğe ve işlerin yapılmasının yeni yollarına daha açık olmaya çalışın.  

• Kısa vadeli pratik vizyonunuzu, uzun vadeli olasılıklar ile dengelemeyi öğrenin. 
 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
ISFZ’lerin diğerlerine kişisel olarak yardım edebilecekleri ve pratik metotlar ile somut 
katkılar sağlayabilecekleri kariyerlere yönlenmeleri önerilir. 
 
Emlakçı 
Pazarlama Temsilcisi 
Müşteri Hizmetleri Müdürü 
Fizyo-terapist 
Mesleki Terapist 
Konuşma Terapisti 
Reklam/Grafik Sanatçısı 
İç Mimar 
Moda Tasarımcısı 
Veteriner 

Veteriner Teknisyeni 
Araştırma Asistanı 
Satış Temsilcisi 
Toplumsal Yardım İşi Çalışanı 
Spor Koçu 
Dans Eğitimcisi 
Fitnes Eğitmeni 
Polis 
Şartlı Tahliye Memuru 
Zanaatkar

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
İletişim Bilimleri 
Biyoloji 
Spor Bilimleri 
Hemşirelik 
Beslenme/Gıda 
Bitki Bilimleri 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Eğitim/Öğretim 
Tarih 

Kütüphane Bilimi 
Sosyal/Toplumsal Hizmetler 
Sosyoloji 
Tarım/Ziraat Bilimleri 
Karşılaştırmalı Edebiyat 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Yabancı Diller 
Konservatuar 
Güzel Sanatlar 
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ISTZ          Sürdüren  
 
İçedönüklük/Duyumsama/Düşünme/Organize Etme 
 
Nüfusun %6 sının bu kişilik tipine sahip olduğuna inanılıyor, dolayısıyla tanıştığınız insanların 
%94’ü dünyanın bir kısmını sizin algıladığınızdan farklı algılıyor ve deneyimliyor olabilir. 
Genel olarak ISTZ’ler bir “saçmalamak yok” felsefesiyle yaşarlar ve oldukça güvenilirdirler. 
Tüm kişilik tipleri içinde en pratik tip sizsiniz, yetenekli bir şekilde verileri, parayı ve 
materyalleri biriktirirsiniz. 
 
Doğruluk bir ISTZ’nin ana değeridir ve siz, detayları çok net hatırlayabilecek şekilde bilgileri 
özümsersiniz. İyi niyet söz konusu olduğunda insanlar size güvenebilir. Hiçbir işe ve ilişkiye 
havai ve düşünmeden hareket ederek girmezsiniz. Aynı şekilde bir kez ilişki kurduğunuzda ya 
da bir işe el attığınızda da elinizde net ve güvenilir bir kanıt olmadan da onları asla tehlikeye 
atmazsınız. Finansal güvenlik ve istikrar ararsınız, ancak bu durumunuz diğerlerine karşı 
cömertçe davranmanızı engellemez. 
 
Her olasılıkta, bir ISTZ olarak iş hayatından, ticaretten, ya da teknik alanlardan hoşlanırsınız. 
Tüm bu alanlarda, iş arkadaşlarınızın yetenekleri ve yetkinliklerini tamamlama kabiliyetiniz 
sayesinde rahatlıkla başarıya ulaşırsınız. Eğer kararlarınızı destekleyecek sağlam kanıtlar elde 
ederseniz, fikrinizi ve yönünüzü değiştirmekten geri durmazsınız. Fazlasıyla mantıksız olan 
değişimler, bir ISTZ’yi sinirlendirebilir ve canını sıkabilir. Durumun gerektirdiğinden fazla 
değişimden hoşlanmazsınız, özellikle de değişim hızlıysa veya değişimin yeterince iyileştirme 
sağladığını görmediğiniz zamanlarda… Öngörülebileni tercih eder, neyin nerede olduğunu ve 
olayların ne zaman olacağını bilmekten hoşlanırsınız. Düzenli bir ev hayatını sever ve 
geleneksel değerlere önem verirsiniz. Sahip olduğunuz şeylere (mobilyalar, kıyafetler vs.) 
özenle bakar, ziyanlıktan ve hor kullanılmalarından hoşlanmazsınız. 
 
Kendinizden beklentiniz yüksektir ve kendi davranışınızı sert kurallara göre yargılarsınız. 
ISTZ’lerin iş etiği o kadar yüksektir ki, tatilin ve eğlencenin önce gayretle çalışarak hak 
edilmesi gerektiğini hissedersiniz. Genellikle ISTZ’ler birileri tarafından “keşfedilir” ve 
onlarla güçlü ortaklıklar kurulur. ISTZ’ler organizasyonları kurar ve devam ettirirler. 
Kendinizle ilgili şu gerçeği fark etmişsinizdir: bir kez bir organizasyona girdiğiniz zaman, hızla 
sorumluluk pozisyonlarına konulmayı kabul edersiniz. Hangi organizasyonun temel taşlarına 
bakarsanız bakın orada sizin gibi süper güvenilir bir ISTZ göreceksiniz. 
 
En rahat şekilde çalışabilmeniz için yalnız kalabileceğiniz şekilde, huzur ve zamana 
ihtiyacınız duyarsınız. Bir proje için ara vermeden saatlerce çalışmak sizi rahatsız etmez, tam 
tersine projeye katkılarınızdan gurur duyar ve elinizdeki işin her yönüyle seve seve 
ilgilenirsiniz. Problem çözmeye olan sistematik ve değerli yaklaşımınız ve sabrınız, bağlı 
olduğunuz her yere/şeye istikrar getiriyor olmanızı sağlar. 
 
Organizasyona Katkılarınız: 
 

• İstikrarlı ve verimli bir şekilde hedeflerin gerçekleşmesi için çalışırsınız. 

• Detaylara ve sonuç elde etmeye şiddetli bir eğiliminiz vardır. 

• Çok çalışkan, dürüst, düzenli birisiniz ve kesintiye uğratılmayan mahremiyetten 
hoşlanırsınız. 

• Bir organizasyona güçlü bir doz gerçeklik, tarafsızlık ve ölçülebilir sonuçlar 
getirirsiniz. 

• Hedeflere ulaşırken bir “saçmalık yok” tavrınız vardır. 

• Bir karar veya aksiyon alınması gerektiğinde hızla ve dikkatle harekete geçersiniz. 

• Verdiğiniz sözleri tutar ve en iyi şekilde zaman planları, son teslim tarihleri ve 
yapılanmış işlerle çalışırsınız. 



177 
 

• Var olan organizasyonlar, prosedürler ve hiyerarşi altında çalışırsınız. 
 
Liderlik Stiliniz: 
 

• Durumu, tüm verilerle kontrolünüz altına aldığınızda delegasyon yaparsınız. 

• Organizasyonun acil ihtiyaçlarına dikkatinizi odaklarsınız. 

• Görevleri, personeli ve operasyon prosedürlerini organize eden, güvenilir ve istikrarlı 
bir lidersinizdir. 

• Krizleri önden planlama yaparak atlatırsınız. 

• Standartları belirler ve diğerlerinin de bu standartlara uymasını beklersiniz. Kurallara 
uyanları ödüllendirirsiniz. 

• Otorite ve gücün unvan ve kıdem ile geldiğine inanırsınız. 
 
İletişim Stiliniz: 
 

• Sakin ve net bir tavırla, kişisel reaksiyonlarınızı nadiren göstererek konuşursunuz. 

• Cevap vermeden önce yansıtmak için zamana ihtiyaç duyar ve daha fazla bilgi 
verilmeniz istenene kadar beklersiniz. 

• Büyük gruplardansa, bireylerle konuşmayı tercih edersiniz. 

• Yüz yüze konuşmaktansa rapor yazarsınız. 

• Tekrarlama ve fazlalık içermeyen kısa ve öz ifadeler, tarafsız ve mantıksal netlik 
kullanırsınız. 

• Gerçekleri direk ve faydacı bir tavırla sunar ve devamında gerçeklerin, pratik 
uygulamalarını yaparsınız. 

• Soğuk ve mantıksal analizlerle ikna olursunuz. 

• Ancak diğer verilerle desteklediğiniz zaman kişisel deneyimlerinizi paylaşırsınız.  
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• Düzenden, belirlenmiş sınırlardan, tutarlılıktan, istikrarlı bir hızdan hoşlanır, kesintiye 
uğratılmaktan hoşlanmazsınız. 

• Kararlılık ve sabır gerektiren durumların yıldızısınızdır. 

• Somut katkılarınız için değer verilmekten hoşlanırsınız. 

• Somut projeler, somut ürünler ve kısa vadeli sonuçlar ile ilgilendiğinizde gayet 
çalışkansınızdır. 

• Lojistik işleri halletmekten ve organizasyonu ileriye doğru taşımaktan hoşlanırsınız. 

• Kaotik ve dağınık ortamlardan uzak durursunuz. 
 
Ekip içinde siz: 
 

• En iyi, belirlenmiş kurallar ve prosedürler altında çalışırsınız. 

• Son teslim tarihlerine, zaman planlarına ve önceliklere konsantre olursunuz. 

• Verimli, odaklanmış ve kişisel olmayan toplantılar yönetirsiniz. 

• Projeleri yönetmekte ve görevlendirmede güvenilir sağduyunuzu kullanırsınız. 

• Elinizde bulunan ve acil yapılması gereken somut işlere konsantre olursunuz. 

• Bazen görüşünüzü çok geç olana dek içinizde tutabilir ve söylemeyebilirsiniz. 

• Fazla konuşulmasından, gereksiz gevezeliklerden, alakasız kesintilerden ve takım 
üyelerinin işlerini takip etmemelerinden sinirlenirsiniz. 

 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Tekrarlamalar, ezber ve içgörüyle düşünerek öğrenirsiniz. 

• Öğrendiğiniz konu ile ilgili pratik ve faydalı uygulamalar bulursunuz. 
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• Materyallerde ve talimatlarda organizasyon, titizlik ve kesinliğe önem verirsiniz. 
 
Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• İnovasyon ve değişime karşı daha açık fikirli olmayı deneyin. 

• Kararları verirken duyguların ve değerlerin önemini hatırlamaya çalışın. 

• Büyük resmin ve ince etkileşimlerin kaybedileceği kadar detaylara takılıp 
kaybolmaktan kaçının. 

• Kuralları uygularken daha esnek olmaya çalışın. 

• İş yanması’nı engellemek için bazen, ek sorumluluklara “hayır” demeye çalışın. 
 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
ISTZ’lerin pratik sonuçların hemen fark edileceği, tek bir proje üzerine yoğunlaşabilecekleri 
ve teknik becerilerini kullanabilecekleri gerçek ürün ve servislerin olduğu kariyerlere 
yönlenmeleri önerilir. 
 
Finans Analisti 
Finans Direktörü 
Ticari Banker 
Yatırım Bankeri 
Muhasebeci 
Yeminli Mali Müşavir 
Sigortacı 
Varlık Yöneticisi 
Finans Danışmanı 
Üretim Mühendisi 
Reklam Müdürü 
Donanım/Yazılım Mimarı 
Okul Yöneticisi 

Halk Sağlığı Yöneticisi 
Subay 
Endüstri/İnşaat Mühendisi 
Parekende Mağza Müdürü 
Hakim 
Tarım Sanayi ve Ticareti Müdürü 
Fizikçi 
Gardiyan 
Gizli Servis Ajanı 
Fizyo-terapist 
Havayolları Pilotu 
Havayolları Teknisyeni 

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
Kimya 
Meteoroloji 
Havacılık 
Kimya Mühendisliği 
İnşaat Mühendisliği 
Elektrik Mühendisliği 
Endüstri/İşletme Mühendisliği 
Makine Mühendisliği 
Tarım/Ziraat Bilimleri 

Moleküler Biyoloji 
Beslenme/Gıda 
Doğal Kaynak Bilimleri 
Coğrafya 
Tarih 
Kütüphane Bilimi 
Yabancı Kültür ve Edebiyat 
Çevre Çalışmaları 
Hukuk 
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ESFA          Eğlendiren 
  
Dışadönüklük/Duyumsama/Hissetme/Adapte Olma  
 
İnsanların yaklaşık %13’lük bir kısmının ESFA tipinin özelliklerini taşıdığına inanılmaktadır. 
Dolayısıyla, karşılaştığınız insanların %87’sinin dünyanın belli yönlerini sizden farklı bir şekilde 
tecrübe ediyor olmaları olasıdır. ESFA’lar hayata iyimser yaklaşır ve onu neşe içinde 
yaşamakta ve diğerlerini eğlendirmekte ustadırlar. Siz dünyayı olduğu gibi görür, ona merakla 
ve ilgiyle yaklaşır, gözlemler, onu samimi bir şekilde benimser ve nihayet yaşamın size 
getirdiklerine adapte olursunuz. 
 
Beş duyunuzu kullanarak tecrübe edebileceğiniz süreçlerde, esnek, doğaçlama yeteneğine 
sahip ve pratiksiniz. Olumlu gerçekçiliğinizi diğerlerine aktarma konusunda etkilisiniz. Açık ve 
adapte olabilen doğanızla, bir diplomat veya arabulucu olarak isim yapabilirsiniz.  
 
Çözüm yolları önerme, anlaşma ve uzlaşmayı teşvikte, nadir ve değerli bir yeteneğe 
sahipsiniz. ESFA’lar, hassas ve keskin gözlemciler olup, ilgi alanları diğer konulardan ziyade 
insan odaklı olduğu için, büyük miktarda verilere dahi bütüncül bir şekilde yaklaşma ve 
konuyu etkili bir şekilde ele almada dikkat çeken bir donanıma sahiptirler.  
 
Sizler; dünyayı iyimserlikle, dostça, sıcak bir şekilde, şefkatle ve sempati ile karşılamaya 
meyilli, kötü haberleri göz ardı eden ve iç karartıcı insanların sizi etkilemesine izin vermeyen 
kişilersiniz. Bir ESFA’yı anlamanın anahtarı, diğerleriyle olan ilişkinizi gözlemlemekten geçer.  
İnsanlara odaklanır ve onların ihtiyaç ve beklentilerine anlayışlı ve özenli bir şekilde 
yaklaşırsınız.  
 
Temelde siz, programlar, taahhütler, yükümlülükler, görevler, kurallar, düzenlemeler ve 
diğerlerinin beklentilerinin çizdiği düz ve dar yoldan yürümek yerine, hayatı olduğu gibi 
yaşamaktan mutlu olan doğal bireylersiniz. Genellikle, iş ve eğlence sizin için aynıdır. Bir 
ESFA olarak, vitesleri hızlıca değiştirmede, bir görevden diğerine ve bir metottan diğerine 
geçmede yeteneklisiniz. Eylemde ve kriz anlarında başarılısınız.  
 
Özellikle de netice sizin iyi gelişmiş problem çözme yeteneklerinizin uygulanması sonucunda 
ortaya çıkmışsa, tahmin edilemeyen durumlarla başa çıkmanın tadını an be an çıkarırsınız. 
Sizin için esas zorluk, neşeli ve rahat mizacınız ile elle tutulur neticeler elde etme 
yeteneğiniz arasında bir denge kurmaktır. ESFA karakteri incelik, akıl ve yetenekten oluşur. 
Siz, amaçlarınıza ulaşmada risk almaya ve maceraya önem veren süreç odaklı bir insansınız.  
 
Organizasyona Katkılarınız: 
 

• İyimser, arkadaşça ve açık yürekli doğanızı işe taşırsınız. 

• Duruma uyum sağlamada esnek ve doğal davranırsınız. 

• Cesurca meydan okur, heyecan verici olayları ve fırsatları kollarsınız. 

• İnsanları iş için bir araya getirmede büyük bir yetenek sahibisiniz. 

• Doğal bir müzakereci ve sorun gidericisiniz.  

• Fiziksel dünyadaki engeller karşısında yaratıcı çözümler geliştirir, uygulamalı işlerden, 
canlı ve ahenkli ortamlardan zevk alırsınız. 

• İnsanların faydalanabileceği pratik ve somut neticeler üretmeye odaklanırsınız. 

• Bir problem veya krizi çözecekse, kışkırtıcı değişikliklerden kaçınmazsınız. 
 
Liderlik Stiliniz: 
 

• İyi niyetle ve takım çalışmasını yücelterek yönetirsiniz. 
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• Uzun vadeden ziyade kısa vadeye odaklanır, aciliyet ve doğruluk bilinciyle hareket 
edersiniz. 

• Değişimden, yaratıcı çözümlerden ve büyük riskler almaktan korkmazsınız. 

• Genellikle, planların uygulanmasını diğerlerine bırakırsınız. 

• Diğerlerinden geri dönüş ve tavsiye alarak ihtilaflı konuların üstesinden kolaylıkla 
gelirsiniz. 

• Öncelikle ilişkilere, daha sonra da işin tamamlanmasına önem verirsiniz.    
 
İletişim Stiliniz: 
 

• Enerji ve heyecanla konuşursunuz. 

• Hazırlıksız yakalandığınız durumlarda hızlıca cevap verirsiniz. 

• Yazı yerine yüz yüze iletişim kurarsınız. 

• Somut ve netsiniz. 

• Nükteli ve samimi bir dil kullanırsınız. 

• Heyecanla sunulan özgün fikirlerden ikna olursunuz. 

• Sonuç almak için kişisel deneyimleri paylaşır, ana ve mekâna odaklanırsınız. 
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• Diğerlerinin yararlanabileceği somut, elle tutulur ve pratik işleri tercih edersiniz.   

• İnsanlarla etkileşime geçebilmek için fırsat kollarsınız.  

• Özellikle de kişiler arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı kriz zamanlarında, ani 
harekete geçmekten zevk alırsınız. 

• Seçim, çeşitlilik ve esneklik öneren iş ortamlarından hoşlanırsınız.  

• Çözümlerinizi uygulayacak destek personelinin bulunmadığı ortamlardan kaçınırsınız. 
 
Ekip içinde siz: 
 

• Herkesin katılımını coşkuyla teşvik edersiniz. 

• Amaç ve görevleri açık bir şekilde ortaya koyarsınız. 

• Güncel meseleleri, sorunları veya projeleri sonuçlandırmaya odaklanırsınız.  

• Birlik ruhu ve moral inşa edersiniz. 

• Fazlasıyla mizah kullanarak veya ortalıkta dolanarak, iş arkadaşlarınızın sinirlerini 
bozabilirsiniz.  

• Her şeyde bir kusur arayan, alaycı, iç karartıcı ve ters insanlardan hoşlanmazsınız. 

• Boşa harcanan zamandan, uzun ve sıkıcı toplantılardan ve soyut tartışmalardan 
rahatsız olabilirsiniz. 

 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Öğrenme, eğlenceli ve o ana odaklı yapıldığında, elde edilebilecek çok şey olduğunu 
hissedersiniz.  

• Etkileşim, grup projeleri ve uygulamalı deneyimlere ihtiyaç duyar, okumanın, 
dinlemenin ve gözlemlemenin tek başına yeterli olmadığına inanırsınız. 

• İlgiyi, materyalin şu anda ve mekânda ne kadar kullanışlı, pratik ve yardımcı olduğu 
üzerinde tutmanın önemine inanırsınız.  

• Sizinle kişisel olarak ilgilenen ve sizin daha iyi öğrenmenizi sağlayan eğiticileri tercih 
edersiniz.  

 
Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• Sosyalleşmeyi de kullanarak, bitirilmesi gerekli işler arasındaki dengeye dikkat edin. 



181 
 

• Öncelik sırasına uyarak işleri zamanında bitirin. 

• Her türlü bilgiyi değerlendirmeyi ve üzerinde çalışmayı unutmayın. 

• Aşırı iyimser olmaktan ve meselelerin kişisel yanlarıyla uğraşmaktan kaçının, bu durum 
gerçeklerin göz ardı edilmesine neden olabilir.  

• Kısa vadeli meseleleri dengede tutarken, büyük resme ve geleceğe daha fazla dikkat 
edin. 

• Diğerlerine “hayır” demeye alışın. Aşırı yüklenme ve tükenmişliğe doğru yol almaktan 
kaçının. 

 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
ESFA’ların, yeni beceriler kazanabilecekleri, sağduyularını kullanarak problem çözebilecekleri 
ve gergin ortamları esprileriyle rahatlatabilecekleri, kariyerlere yönlenmeleri önerilir. 
 
Müşteri Hizmetleri Müdürü 
Parekende Yöneticisi 
Satış Danışmanı 
Kriz Yöneticisi 
Halkla İlişkiler 
Tv/Radyo 
Oyuncu 
Müzisyen 
Hemşire 
Fizik Asistanı 

Hayvan Bakımı 
Veteriner Teknisyeni 
Doktor Yardımcısı 
İtfaiyeci 
Polis 
Fizyo-terapist 
Beden Eğitimi Öğretmeni 
Spor Koçu 
Fitnes Eğitmeni 
Gardiyan 

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
Tarım/Ziraat Bilimleri 
Biyoloji 
Spor Bilimleri 
Hemşirelik 
Bitki Bilimleri 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Eğitim/Öğretim 
Coğrafya 

Sanat Tarihi 
Sanat 
Radyo/Televizyon/Film 
Konservatuar 
Güzel Sanatlar 
İlahiyat 
Deniz Bilimleri 
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ESFZ          Temin Eden  
 
Dışadönüklük/Duyumsama/Hissetme/Organize Etme  
 
İnsanların yaklaşık %13’lük bir kısmının ESFZ tipinin özelliklerini taşıdığına inanılmaktadır. 
Dolayısıyla, karşılaştığınız insanların %87’sinin dünyanın belli yönlerini sizden farklı bir şekilde 
tecrübe ediyor olmaları olasıdır. Dışadönük ve arkadaş canlısı doğaları ile ESFZ’ler, ahenk ve 
iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verir. Sizler, kelimenin tam anlamıyla mantıklı, 
alışılagelmiş, hassas ve herkesle aynı anda ilgilenebilen bir kişilik olarak, arkadaşlarınızı 
etkilersiniz. Sıcak kişisel etkileşimler, onaylanma ve takdir, sizi teşvik eder.  
 
Siz; kibar, özverili, yardımsever, yardım ve desteğe ihtiyacı olanları kendine çeken bir 
yapıdasınız. Görev bilinciniz sizin için itici bir güç olup, diğerlerinin yararı için daha fazla 
sorumluluk almanıza yol açar. Diğer insanları mutlu etmek için o kadar güçlü bir arzu 
duyarsınız ki, bundan kaynaklanan eleştiriler size zor zamanlar yaşatabilir.  
 
Bir ESFZ olarak, varlıklarınıza değer verir ve onları akıllıca kullanırsınız. İsraf ve dikkat çekici 
harcamalar sizi huzursuz eder. Zamanı ve mekânı yaşama konusunda ciddi bir eğilim 
içindesinizdir, ilginiz gerçekliği esas alır: deneyimler, insanlar ve diğer şeyler. ESFZ’ler iyi 
gözlemcilerdir. Duyduğunuz her şeyi anımsar ve inanılmaz sayıda ve çeşitte veriyi hafızanızda 
saklayabilirsiniz.   
 
Soyutlamalar ve teori sizi etkilemez. Bir fikri değerlendirmeniz istendiğinde, öncelikle fikri 
sabit ve belirli bir plan şeklinde tasvir edersiniz. Boş spekülasyonlar ve teorik tartışmalar, 
kişiler söz konusu değilse ilginizi çekmez. Diğerlerinin duygularının farkında olmak konusunda 
kuvvetli bir eğiliminiz vardır ve iş hayatının sıradan uğraşları acı çekmenize ve kaygı 
duymanıza neden olabilir.  
 
Mutlu bir şekilde ve daha verimli çalışmak için uyum ve ahenge ihtiyaç duyarsınız. Cana yakın 
kişiliğinizden dolayı insanlarla beraber çalışmayı tercih edersiniz; bu da sizi izole çalışmaya 
zorlayan bir iş teklifini kabul etmeden önce uzun süre düşünmek zorunda bırakabilir. 
İletişimin her türünün kolayca ulaşılabilir olduğunu fark edebilirsiniz. Siz çoğu zaman 
eğlenceli, sempatik ve dikkatli bir konuşmacısınız.  
 
Sabırlı ve özenli biri olarak, iş sonuçlanıncaya kadar peşini bırakmamak için güçlü bir çaba 
sarf eder ve ayrıntılara dikkat edersiniz. Bir ESFZ bir organizasyona katıldığında, aidiyet onu 
sadece kısmen tatmin eder. Büyük bir ihtimalle, kendinizi herhangi bir grupta sorumlulukları 
çabucak üstlenirken bulursunuz. Herhangi bir organizasyonun temellerine bakın- kurucular, 
yöneticiler, komiteler… İleri derecede güven veren ESFZ’leri tüm girişimlerin içerisinde 
bulabilirsiniz.  ESFZ’ler, organizasyonları kuran, büyüten ve sürdüren kişilerdir.  
 
Organizasyona Katkıları: 
 

• Dışadönük ve sosyalsinizdir ve ilişkileri geliştirmeyi istersiniz. 

• Sorumluluktan kaçmayan ve her zaman hesap verebilen birisiniz ve çalışkansınız. 

• Lojistik alanında ve hedeflere ulaşırken kaynakların yönetiminde yeteneklisiniz. 

• İş sürecini oldukça kişiselleştirir, somut ürünlerin işletilmesi ve satışında diğerlerine 
üstünlük sağlarsınız. 

• İletişim ve yönetim hiyerarşisine saygılısınız.  

• Görevleri etkili ve istikrarlı bir şekilde, zamanında, sıcaklık ve uyum içerisinde yerine 
getirirsiniz.  

• Yüksek verimlilik sağlayan organizasyon yeteneklerine sahipsiniz.  

• Riski asgariye indirmeyi ve ihtiyatlı yoldan gitmeyi ihmal etmezsiniz.  

• Gerçekliği ve somut gerçeklerle uğraşmayı teoriye tercih edersiniz.  
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Liderlik Stiliniz: 
 

• Başkaları üstlenmediği zamanlarda sorumluluğu üstlenmeye eğilimlisiniz. 

• Analitik gerekçeler öne sürmek yerine kişisel ikna yoluyla liderlik edersiniz.  

• Diğerlerinin ihtiyaçları, arzuları ve değerlerine dikkat ederek, onların size sadakat 
duyduğu bir yönetim kurarsınız. 

• Gerektiğinde işe sıkı bir şekilde sarılır, gerektiğinde de geri çekilerek diğerleriyle 
kaynaşırsınız. 

• İş yükünü ölçerek olası krizleri önlemeye çalışırsınız. 

• Belirlenmiş ilkeler ve kuralları değiştirmeye veya etkisiz kılmaya yönelik hevesli 
olmayan bir tarzınız vardır. 

 
İletişim Stiliniz: 
 

• Somut ve net kavramlar üzerinden enerjik ve ikna edici konuşursunuz. 

• Hazırlıksız yakalandığınız durumlarda hızlıca cevap verirsiniz. 

• Yazı yerine yüz yüze iletişim kurarsınız. 

• Çoğunlukla, belli bir görevin yerine getirilmesi için gereken ayrıntıları sözlü olarak 
ortaya koyarsınız. 

• Öncelikle mevcut gerçekleri, daha sonra uygulamaları ele alırsınız. 

• Uzun vadeli olasılıklardan ziyade kısa dönemdeki mevcut gerçeklere odaklanırsınız. 

• Sonuç almak için kişisel deneyimleri paylaşırsınız. 

• İnsanların heyecanla ürettiği, sağlam, düzenli neticelerden ikna olursunuz. 
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• En çok durağan ve güvenli ortamlarda iş görürsünüz. 

• Yardımlaşma ve uyum içerisinde kendinizi geliştirirsiniz. 

• Beklentiler açıkça ifade edildiği zaman verimli olursunuz.  

• Ayrıntılara odaklanılan ortamları tercih edersiniz. 
 

• Projelerin zamanında, düzgün ve düzenli bir şekilde sonuçlandırılması için yeterli 
süreye ihtiyaç duyarsınız. 

• Projeye, harekete ve insanlara uzak kaldığınız durumlardan kaçınırsınız.  
 
Ekip içinde siz: 
 

• Coşku ve organizasyon katarsınız.  

• Sistematik ve pratik bir bakış sunarsınız. 

• Süreye ilişkin taahhütlere, ajandaya ve pratik metotlara odaklanırsınız. 

• Herkesin önemini ve katılımı takdir edersiniz. 

• Katılım göstermeyen veya sorumluluk almayanlardan rahatsız olursunuz. 

• Devamlı olarak tartışan veya işi sekteye uğratanların varlığına sinirlenirsiniz. 

• Toplantılarda zamanı boşa harcayan veya takvimden sapma gösterenlere karşı sabırsız 
davranırsınız.  

 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Pratik ve faydalı konuların hemen uygulanmasından yanasınız.  

• Öğrenmeyi teşvik eden grup projeleri veya uygulamalı deneyimlerden hoşnut 
olursunuz.  

• Hatırlamayı, çağrışımı ve alıştırma yapmayı gerektiren oturmuş eğitim sistemlerini 
tercih edersiniz. 
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• Belli bir konu hakkında okumadan önce onu deneyimleyerek öğrenmeyi tercih 
edersiniz.   

 
Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• Aşırı yüklenme ve tükenişten kaçınmak için diğerlerine “hayır” demeye alışın.  

• Konuyu daha az kişiselleştirerek geribildirim almayı ve vermeyi öğrenin. 

• Yeni bilgilere ulaştığınızda, kararlarınızı değiştirebilme konusunda daha esnek olun. 

• Diğerlerinin, işlerin yürütülmesine yönelik önerilerini değerlendirin. 

• Zaman zaman, küçük ayrıntılar yerine büyük resme bakmayı unutmayın.  
 
 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
ESFZ’lerin insanlar için pozitif ve somut sonuçlar görebileceleri, anlamlı ve sürekli ilişkiler 
kurabilecekleri ve yeni beceriler edinebilecekleri kariyerlere yönlenmeleri önerilir. 
 
Müşteri Hizmetleri Müdürü 
Parekende Müdürü 
Satış Danışmanı 
Ofis Yöneticisi 
Danışman 
Hemşire 
Fizik Asistanı 
Halk Sağlığı Yöneticisi 
Anaokulu Öğretmeni 
Çocuk Doktoru 
Hayvan Bakım Teknisyeni 

Veteriner 
Acil Servis Operatörü 
İtfaiye 
Şartlı Tahliye Memuru 
Toplumsal Yardım İşi Çalışanı 
Diş Hekimi 
Fizyo-terapist 
Öğretmen 
Fitnes Eğitmeni 
Gardiyan 
Polis 

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
İletişim Bilimleri 
Spor Bilimleri 
Hemşirelik 
Beslenme/Gıda 
Bitki Bilimleri 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
İşletme/Ticaret 
Eğitim/Öğretim 
Kütüphane Bilimi 

Dil Bilimleri 
Kamu Yönetimi 
Sosyal/Toplumsal Hizmetler 
Sosyoloji 
Sanat Tarihi 
Güzel Sanatlar 
Yabancı Kültür ve Edebiyat 
İlahiyat 
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ESTA          Teşvik Eden  
 
Dışadönüklük/Duyumsama/Düşünme/Adapte Olma  
 
İnsanların yaklaşık %13’lük bir kısmının ESTA tipinin özelliklerini taşıdığına inanılmaktadır. 
Dolayısıyla, karşılaştığınız insanların %87’sinin dünyanın belli yönlerini sizden farklı bir şekilde 
tecrübe ediyor olmaları olasıdır. Bir ESTA olarak dünyayı olduğu gibi görür, ona merakla ve 
ilgiyle yaklaşır, gözlemler, onu samimi bir şekilde benimser ve nihayet yaşamın size 
getirdiklerine adapte olursunuz. Beş duyunuzu kullanarak tecrübe edebileceğiniz süreçlerde, 
sizler esnek, doğaçlama yeteneğine sahip ve pratiksiniz.   
 
ESTA’lar yaşamı doğrudan ve özgürce deneyimleyebilme konusunda serbest olmak 
zorundadırlar. Taahhüt, yükümlülük veya görevden kaynaklananlardan ziyade, sizin en mutlu 
olduğunuz zamanlar, aklınıza estiği şekilde, yaşamı bugün için yaşadığınız zamanlardır. Her 
bir an için, ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya eğilim gösterirsiniz. İş sizin için sıklıkla bir 
oyun demektir ve ESTA’lar genellikle çok iyi birer atlet, sanatçı, zanaatkâr ve müzisyen 
olurlar. Gelişiminiz eyleme dayalıdır ve kriz zamanlarında başarılısınızdır. Sonuç, gelişmiş 
problem çözme yeteneklerinizin uygulanmasıyla ortaya çıkmışsa, tahmin edilemeyen 
durumlarla başa çıkmanın tadını çıkarırsınız. 
 
Yaşamaya düşkünsünüzdür ve onun sunduğu nimetlerden zevk alırsınız: muhteşem yemekler, 
güzel kıyafetler, iyi bir ev ve eğlenceli zamanlar. ESTA’lar yaşamdan tat almaya büyük önem 
verirler, dolayısıyla maddi durumunuz ne olursa olsun eğlence için gerekli imkânları 
yaratırsınız. İnsanların sizi içten bir şekilde sevmelerinde ve sizin dostluğunuzdan 
hoşlanmalarında şaşılacak bir şey yoktur. Sizinki gibi bir kişiliğe sahip olanların yaşayacağı 
zorluk, açık kişiliğiniz ile daha az gelişmiş organizasyon yetenekleriniz arasındaki dengeyi 
kurabilmektedir. 
 
ESTA’ların kararlarını duygularından ziyade mantık üzerine vermeleri daha yüksek bir 
olasılıktır. Diğer bir deyişle, akılcılığı gözetir ve herhangi bir durumda tarafsız gerçekliğe 
dikkat kesilirsiniz. Duyumsayan karakteriniz, sizi sıkı bir gözlemci yapar ve büyük 
miktarlardaki veriyle etkili bir şekilde başa çıkabilirsiniz. Birçok ESTA makineler, oyuncaklar, 
aletler ve elleriyle çalıştırabilecekleri diğer objelerle ömür boyu süren büyüleyici bir 
etkileşim içindedirler.  
 
Sizler, olumlu gerçekçiliğinizi diğerlerine aktarma konusunda oldukça etkilisiniz. Çözüm 
yolları önerme, anlaşma ve uzlaşmayı teşvikte, nadir ve değerli bir yeteneğe sahipsiniz. 
Yaşamın girişimci yanı bir ESTA’nın hoşuna gidebilir. Çözüm üretmekte başarılısınız ve kriz 
durumlarında çalışmayı sevmeniz, kurumsal platformda gerçek bir kazanım olabilir.  
 
Organizasyona Katkılarınız: 
 

• İyimserlik ve bir işi yapmak için gereken hevesi sağlar, engellerin kaldırılması için 
çalışırsınız. 

• Usta bir sorun çözücüsünüz. 

• Yetenekli ve kilit bir müzakerecisiniz. 

• Verimlilik ve netice için çabalarsınız. 

• Hiç zorlanmadan değişen durumlara adapte olursunuz. 

• Teori yerine ilk elden deneyimlere itibar edersiniz. 

• Cesaretiniz kolayca kırılmaz, isteyerek risk alırsınız. 

• Duruma ilişkin gerçekçi, açık ve makul değerlendirmeler yaparsınız. 

• Birden fazla etkisi olan çözümler ararsınız.  
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Liderlik Stiliniz: 
 

• Diğerlerini motive eder, onlara ilham verirsiniz. 

• Ani gelişen sorunları çözmekten hoşlanır ve bir etki yaratırsınız. 

• Kriz zamanlarında, çarpıcı bir şekilde ve kolaylıkla sorumluluk üstlenirsiniz. 

• Farklı görüşleri harmanlar ve işlerin yürümesini sağlarsınız. 

• Ortamı eğlenceli, motive edici ve esnek bir hale getirmekte yeteneklisiniz. 

• Pozisyon veya kıdeme değil, liyakate dayalı bir liderlik beklersiniz.  
 
İletişim Stiliniz: 
 

• Enerjik, heyecanlı, hayran bırakan, nükteli, canlı ve gösterişli konuşursunuz. 

• Hazırlıksız yakalandığınız durumlarda hızlıca cevap verirsiniz. 

• Yazı yerine yüz yüze iletişim kurarsınız. 

• Diğerlerinin konuşmalarını yetenekli bir şekilde yansıtırsınız. 

• Gelecekteki kaygılardan ziyade hâlihazırdaki sorunlara odaklanırsınız. 

• Bilgiyi somut, gerçekçi ve akılcı bir şekilde ifade edersiniz. 

• Sağduyulu ve mantıklı değerlendirmelerle ikna olursunuz. 

• Sonuç almak için kişisel deneyimleri paylaşırsınız. 
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• Fırsatların ve seçeneklerin bol olduğu ortamlara ihtiyaç duyarsınız. 

• Eyleme geçmeyi ve hızlı karar almayı gerektiren ortamlara değer verirsiniz. 

• Kendiniz gibi çalışkan iş arkadaşlarını seversiniz. 

• İyi organize olmuş bir destek ekibiyle en verimli şekilde çalışırsınız. 

• Zorlu işlerden keyif alır, problemleri çözdükçe ilerleme sağlar, elle tutulur neticeleri 
yeğlersiniz. 

• Özgürlüğünüzün kısıtlandığı ve kendinizi kontrol altında hissettiğiniz makam ve 
pozisyonlardan kaçınırsınız.  

 
 
 
 
 
Ekip içinde siz: 
 

• Pratik sonuçlar sağlayan akılcı çözümler üretirsiniz. 

• Kaynakların ortaya konması ve engellerin kaldırılmasına ilişkin görevleri üstlenirsiniz. 

• Diğerlerinin önerilerini kolaylıkla önyargısız ve akılcı bir biçimde içselleştirebilirsiniz. 

• Hedefler, metot, amaç ve referans noktaları oluşturursunuz. 

• Çok hızlı davranarak ve hazırlıksız durumlarda doğaçlama yaparak takım 
arkadaşlarınızın canını sıkabilirsiniz. 

• Hızınıza yetişmekte gönülsüz arkadaşlarınıza ve esnek olmayan insanlara 
sinirlenebilirsiniz.  

 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Eğitim, aktif ve diğerlerinin katılımını da içerdiğinde, sizin için uygun olur. 

• Uygulamalı deneyim ve doğrudan gözleme dayalı olduğunda sizin için kusursuzdur. 

• Teorik, uzun vadeli planlara ve kavramlara dayalı materyaller, yeterince güncel 
değilse eğitim sıkıcı gelir. 
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• Eğlenceli ve birçok faaliyet yaptıran eğitmenleri tercih edersiniz. Fazla soyut bir 
eğitim söz konusuysa da bu hususta eğitmenleri zorlamaktan çekinmezsiniz.  

 
Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• Sorumsuz gözükmemek ve diğerlerini zorlamamak için önceliklerinizi ve hedeflerinizi 
belirleyin. 

• Kestirme çözümlerin ve kararlarınızın uzun dönemdeki etkilerini görmeye çalışın. 

• Diğerlerinin hissettiklerini anlamaya çalışın ve onların değer verdikleri şeyleri 
görmezden gelmeyin. 

• Teorik yaklaşımların, kavramların ve soyutlamaların önemini öğrenin. 

• Harekete geçmeden önce iyice düşünmeye ve zamana ihtiyacı olan insanlara karşı 
daha sabırlı olun. 

 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
ESTA’ların problem çözerken, elle tutulur sonuçlar elde ederken, mantıksal akıl 
yürütebilecekleri ve heyecanlı, meydan okuyucu bir ortamda çalışabilecekleri kariyerlere 
yönlenmeleri önerilir. 
 
Endüstri Mühendisi 
İnşaat Mühendisi 
Parekende Mağza Müdürü 
Üretim Mühendisi 
Büyükbaş Hayvan Veterineri 
Avukat 
Dava Vekili 
Cerrahi Asistan 
Rençper 
Çiftçi 
Tarım Sanayi ve Ticareti Müdürü 
Acil Hekimi 

Travma Hemşiresi 
İtfaiyeci 
Gardiyan 
Subay 
Beden Eğitimi Öğretmeni 
Fitnes Eğitmeni 
Dedektif 
Gizli Servis Ajanı 
Spor Menejeri 
Fizyo-terapist 
Profesyonel Sporcu 
Pilot 

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
Jeoloji 
Meteoroloji 
Havacılık 
İnşaat Mühendisliği 
Elektrik Mühendisliği 
Endüstri/İşletme Mühendisliği 
Makine Mühendisliği 

Tarım/Ziraat Bilimleri 
Spor Bilimleri 
Hemşirelik 
Bitki Bilimleri 
Doğal Kaynak Bilimleri 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
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ESTZ          Denetleyen   
 
Dışadönüklük/Duyumsama/Düşünme/Organize Etme  
 
İnsanların yaklaşık %13’lük bir kısmının ESTZ tipinin özelliklerini taşıdığına inanılmaktadır. 
Dolayısıyla, karşılaştığınız insanların %87’sinin dünyanın belli yönlerini sizden farklı bir şekilde 
tecrübe ediyor olmaları olasıdır. Bir ESTZ olarak siz, çevrenizin doğal bir organizatörüsünüz. 
Muhakeme yeteneğinizi, yaşamınızın mümkün olan en büyük kısmının sorumluluğunu almak 
için kullanmaktasınız. Sizin en rahat hissettiğiniz anlar, önceden planlama yapabildiğiniz, 
somut gerçekleri ortaya koyup hedefleri belirlediğiniz, zaman çizelgesini hazırladığınız ve 
oyuncuları organize ettiğiniz zamanlardır.  
 
Hedefleriniz genellikle kuramlar ve fikirlerden ziyade, insanlar, nesneler ve durumlara 
ilişkindir. ESTZ’ler gerçek yaşamdan kaynaklanan bilgiye güvenirler. İş ortamında bu, alışkın 
olunan görevlere, yeteneklere ve olağan işlere karşı sabırlı bir yaklaşım anlamına 
gelmektedir. Bir ESTZ olarak siz, diğer kişilik tiplerine oranla, hedeflerinize yönelik olarak 
çok daha istikrarlı ve hassas bir çalışma tarzı sergilersiniz. İyi tasarlanmış bir yaşamın 
öngörülebilirliği sizi mutlu eder. 
 
Problem çözmek söz konusu olduğunda, iş arkadaşlarınızın alışılmadık önerilerine güvenmek 
yerine, geçmiş deneyimleri uyarlamaya ve uygulamaya meyillisinizdir. ESTZ’ler doğuştan 
yönetici veya direktörler olup, yeteneklerini gösterme fırsatı verildiğinde enerjilerini işe 
akıtırlar. Etkisiz veya verimsiz işlere çok az tahammülleri vardır.   
 
Bir işin iyi bir şekilde nasıl yapılacağına ilişkin açık ve net bir görüşünüz vardır. İnsanların 
sahip olduğunuz değerleri bilmelerini sağlamak konusunda çekingen değilsinizdir. ESTZ’ler 
görüşleri, tercihleri, önyargıları ve kararları hakkında açık sözlü ve dürüsttürler. Sizler açık ve 
net seçimleri tercih edersiniz ve muğlak durumlara karşı tolerans göstermezsiniz. Bir öneri 
hakkında düşünceniz sorulduğunda, zaman ve enerjinizi önerinin gerçekten işe yarar olup 
olmadığını değerlendirmeye harcamadan önce, onun gerçeklerle resmedilmiş düzgün bir 
taslak şeklinde önünüze getirilmesini beklersiniz.  
 
Ancak, biraz yavaşlayıp diğer insanların görüşlerini dinlemek için zaman ayırmazsanız, 
olguları göz ardı ederek aşırı hızlı şekilde kararlar alabilirsiniz. ESTZ’ler, geleneksel değerleri 
önemseyen uyumlu, düzenli ve olağan bir ev yaşamından hoşlanırlar. Siz, varlıklarınıza değer 
verirsiniz. Fırsatınız olduğunda, paranızı uzun yıllar kullanılabilecek mobilyalara ve büyük ev 
eşyalarına harcarsınız. 
 
İsraf ve dikkat çekici harcamalar sizi huzursuz eder. Belirgin bir görev bilincine sahip olmanız 
sizin için itici bir güç olup, diğerlerinin yararı için daha fazla sorumluluk almanıza yol açar. 
Organizasyon yetenekleri ve gerçekçi gözlemleri nedeniyle, bu türdeki insanlar genellikle sivil 
ve sosyal grupların önemli birer parçası olurlar.   
 
Arkadaşları ESTZ’lerin herhangi bir duruma ilişkin pratik ve akılcı bakış açılarını takdir 
ederler. ESTZ’ler yüksek standartları kuran, beğenen ve değer veren ürün odaklı insanlardır.  
 
Organizasyona Katkılarınız: 
 

• Görevleri, tam olarak, zamanında ve tüm detayları kapsayacak şekilde tamamlar ve 
sonuca ulaştırırsınız. 

• Doğuştan satış elemanısınız. 

• Ustaca etkili sistemler yaratırsınız. 

• Eylem odaklısınız, katı ve inatçı davranmaktan çekinmezsiniz. 

• Hedeflere adım adım ulaşan pratik ve gerçekçi birisiniz. 
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• Sorunları doğrudan ve kesin bir şekilde ortadan kaldırırsınız. 

• Süreci ve insanları organize eder ve şekillendirirsiniz. 

• İşi başarmayı, güncel ve fiziki uygulamaları seversiniz. 

• Özellikle de işler yolunda ise, değişimde az fayda gören birisiniz.  
Liderlik Stiliniz: 
 

• Kaynakların, insanların ve projelerin doğuştan yöneticisisiniz. 

• İşi yürüten insanlar yerine işin kendisine yoğunlaşmayı tercih eder, ancak üretenlere 
saygı gösterirsiniz. 

• Hayati konulara doğrudan ve kararlı yaklaşırsınız. 

• Kısa vadede sonuç elde etmek için kendini ispatlamış ve yerleşik metotları 
kullanırsınız. 

• Değişim söz konusu olduğunda son derece muhafazakâr birisiniz.  

• Yüksek standartlar koyup onlara sıkıca sarılır, otoritenin olumlu sonuçlar ortaya 
koyarak zaman içerisinde kazanıldığına inanırsınız. 

 
İletişim Stiliniz: 
 

• Enerjik ve güçlü bir şekilde konuşursunuz. 

• Hazırlıksız yakalandığınız durumlarda hızlıca cevap verirsiniz. 

• Yazı yerine yüz yüze iletişim kurarsınız. 

• Kendinizi kısa, öz, objektif ve akılcı bir kesinlikle ifade edersiniz. 

• Soyut ve teorik içerik yerine, somut ve özellikli bir dil kullanırsınız. 

• Somut gerçekleri, pratik uygulamalar takip edecek şekilde sunarsınız. 

• Düzgün mantıksal gerekçelerle ikna olur ve ikna edersiniz. 
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• İstikrarlı, güvenli, öngörülebilir ve kalıcı mekânları istersiniz. 

• Bir işi sonuna kadar götürebilen insanlarla çalışmayı tercih edersiniz. 

• İnsanlarla etkileşimde bulunabileceğiniz ortamları tercih edersiniz. 

• Aidiyet duygusu sunan iş ortamları, verimliliğinizi en iyi şekilde ortaya çıkarır. 

• Çabalarınızın elle tutulur ve pratik neticeler verdiğini bilmek istersiniz.  
 

• Sorumluluk sahibi olmadığınız veya kontrol kuramadığınız mekânlardan kaçınırsınız.  
 
Ekip içinde siz: 
 

• Doğuştan bir takım oyuncusunuz.  

• Planlama ve başarıya ulaşmada itici güçsünüz. 

• Diğerlerine kendi yüksek mükemmellik standartlarınıza ulaşmaları konusunda meydan 
okursunuz. 

• İşe akılcı ve doğrudan bir şekilde yaklaşırsınız.  

• Açık bir ajandası olmayan veya belli bir konuya odaklanmamış toplantılarda hayal 
kırıklığına uğrarsınız. 

• Zaman kaybına yol açan veya önünüzdeki hedeften sizi uzaklaştıran davranışları 
anlayışla karşılamazsınız. 

 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Belli bir amacı olan ve programdan sapma göstermeyen iyi kurgulanmış dersleri tercih 
edersiniz. 
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• Uygulamalı deneyimlerin, somut faaliyetlerin, hatırlamayı ve alıştırma yapmayı 
gerektiren görevlerin, en iyi öğrenme yolu olduğuna inanırsınız.  

• Uygulamaya elverişli olmayan kavramların çok az kullanıldığı, gerçek hayat odaklı 
eğitimleri seçersiniz. 

• Eğitmenlerin adil ve tutarlı olmalarını ve kuralları tarafsızca uygulamalarını 
beklersiniz.  

 
Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• Lafını esirgemeyen tavrınıza dikkat edin ve diğerlerinin ihtiyaç, arzu ve duyguları 
üzerinde düşünmeye çalışın. 

• İnsanları motive bir şekilde tutabilmek için, zaman zaman beklentilerinizi gözden 
geçirin ve azaltın. 

• Eleştirel değerlendirme ve direktifler yerine, olumlu geri bildirim verme sanatını 
öğrenin. 

• İşlerin yürütülmesinde yeniliklere açık olun, diğerlerinin fikirlerini ve sundukları 
alternatifleri dinleyin. 

• Kısa ve uzun dönem hedefler arasındaki dengeyi tutturmak için büyük resme daha çok 
önem verin. 

 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
ESTZ’lerin sorumluluk alabilecekleri, pratik metotlarının sonuçlarını görebilecekleri, adil ve 
mantıklı değerlendirilebilecekleri kariyerlere yönlenmeleri önerilir. 
 
Hesap Uzmanı 
Finans Direktörü 
Ticari Banker 
Yatırım Bankeri 
Şehir Planlaması 
Emlakçı 
Borsacı 
Ticaret 
Varlık Yöneticisi 
İş Danışmanı 
Satış Direktörü 
Pazarlama Direktörü 
Reklam Müdürü 
Donanım/Yazılım Mimarı 
Okul Yöneticisi 

Halk Sağlığı Yönetimi 
Pilot 
Subay 
Endüstri/İnşaat Mühendisi 
Parekende Mağza Yöneticisi 
İmalat Müdürü 
Büyükbaş Hayvan Veterinerliği 
Kurumsal Avukat 
Hakim 
Tarım Sanayi ve Ticareti Müdürü 
Fizikçi 
Gardiyan 
Subay 
Gizli Servis Ajanı 
Fizyo-terapist 

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
Havacılık 
Biyomühendislik 
İnşaat Mühendisliği 
Bilgisayar Bilimleri 
Elektrik Mühendisliği 
Endüstri/İşletme Mühendisliği 
Malzeme Bilimi 
Makine Mühendisliği 
Tarım/Ziraat Bilimleri 
Hemşirelik 

Doğal Kaynak Bilimleri 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
İşletme/Ticaret 
Tarih 
Kütüphane Bilimi 
Siyasal Bilimler 
Kamu Yönetimi 
Çevre Çalışmaları 
Hukuk 
Deniz Bilimleri 
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INFA          Destekleyen  
 
İçedönüklük/Sezgisellik/Hissetme/Adapte Olma  
 
İnsanların yalnızca %1’lik bir kısmının INFA tipinin özelliklerini taşıdığına inanılmaktadır. 
Dolayısıyla, karşılaştığınız insanların %99’unun dünyanın belli yönlerini sizden farklı bir 
şekilde tecrübe ediyor olmaları olasıdır. Bir INFA olarak siz, dikkatle koruduğunuz muazzam 
bir hassasiyet ve dev bir duygusal kapasiteye sahipsiniz. İnsanlara sıcak bir şekilde 
yaklaşmadan, gardınızı düşürmeden ve güveninizi göstermeden önce, onları iyi tanımak 
zorundasınız. İlişkiler sizin için hayati önem taşıyan bir konudur ve diğerlerini derinlemesine 
anlamaya çalışırsınız. Bu anlayış içerisinde de sevginize karşılık ararsınız. 
 
INFA’lar güdüsel olarak içsel süreçlere dış etkenlerden daha fazla değer verirler. Eğilim ve 
davranışlarınız, diğerlerinin yargılarından bağımsız olarak, genellikle güçlü bir içsel değerler 
anlayışı tarafından yönlendirilir. Sizi çeken insanlara ve amaçlara karşı yüksek bir sadakat, 
görev ve bağlılık duygunuz vardır. Ahlak bilinciniz gereği, yükümlülüklerinizi ciddiye alırsınız. 
 
INFA’lar için bütün mesele içtenlik ve dürüstlüktür. Sizler, açık ve ikna edici yazılarınızla 
insanlara nasıl ulaşacağınızı ve görüşlerinizi nasıl aktaracağınızı içgüdüsel olarak bilirsiniz. 
Sizler, diğer kişilik türlerine göre, duygularınızı ifadede ve insanlarla iletişimde daha 
başarılısınız. Siz, insanlık için çalışır ve yazarsınız, diğerleri de düşüncelerinizi bu sayede 
içselleştirebilirler.   
 
İnsan denizi içerisinde iş görmek sizin için yorucu ve bıktırıcı olabilir ancak izole bir şekilde 
yaşamanız da düşünülemez. INFA’lar genellikle sessiz iş ortamlarını tercih ederler ve 
arkadaşlık konusundaki çekiciliklerine rağmen en iyi yalnız başlarınayken çalışırlar. Sizin en 
rahat hissettiğiniz anlar, uzlaşının var olduğu, diğerleriyle yakın ve samimi etkileşim 
içerisinde ve genellikle küçük, iş birliği içindeki gruplar veya baş başa çalışma imkânının 
bulunduğu zamanlardır.  
 
INFA’lar iç görülerine güvenirler ve içgüdüsel seviyede davranmak isterler. Geleceğe doğru 
bakarsınız ve yaratıcılık sizin ayırıcı özelliğinizdir. İşiniz söz konusu olduğunda, sizler gerçek 
birer mükemmeliyetçisiniz. Yaptığınız her şeyi kendinizin bir parçası olarak gördüğünüz için, 
herhangi bir işte elinizden gelenin en iyisini yapmak için çırpınırsınız. Kişisel alanınızdaki 
uyum, barış ve iş birliği sizin için en temel gereksinmelerdendir.  
 
INFA’lar, yapacakları övgü ve cesaretlendirmelerin zamanlaması konusunda ustadırlar.  Onlar 
ayrıca bir görevden diğerine, bir metottan diğerine geçişte herhangi bir zorluk yaşamazlar. 
Açık olan şey şudur ki, sizler ancak bir işe gerçekten inanırsanız en iyisini yapabilirsiniz. 
Hangi alanı seçerseniz seçin, işinize duyduğunuz derin bağlılıktan doğan INFA tarzınız, samimi 
bir coşkuyla karşılanacaktır. 
 
Organizasyona Katkılarınız: 
 

• Yaratıcısınız ve büyük resmi görebilirsiniz. 

• Az sayıda ama derinliği olan projelerde çalışmayı tercih edersiniz.  

• İş birliği ortamından hoşlanır ve insanların gelişimine katkıda bulunursunuz. 

• Kavramlarla çalışır ve değerlerinizi savunursunuz. 

• Değişimden korkmaz, belirsizlikten rahatsız olmaz ve karmaşık işlerde sabır 
gösterirsiniz. 

• Projelerinizde, yalnızlığı ve yoğunlaşmayı seversiniz. 

• Her zaman yeni ihtimaller arayan, fikir odaklısınız. 

• İşin bitiş tarihinden değil projenin kendisinden motive olan birisiniz. 

• Duruma hızlı tepki verebilmek için şekil ve kurallardan bağımsız olmayı arzu edersiniz. 
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Liderlik Stiliniz: 
 

• Üstü kapalı, dolaylı, nazik, tutkulu ve diğerlerini iknada kucaklayıcı ve kapsayıcısınız.  

• Grup çalışmasını yücelten, bireysel katkıları da takdir eden birisiniz. 

• Sonuçlara kendi tarzınızla ulaşırsınız. 

• Zorluklardan ve çözüm bulmaktan hoşlanır, risk almaktan korkmazsınız. 

• Kriz dönemlerinde yeni katılmış kişilere karşı temkinli yaklaşırsınız. 

• Gücün ve otoritenin, pozisyondan değil, bütünlük ve güvenilirlikten geldiğine inanan 
bir lidersiniz.  

 
İletişim Stiliniz: 
 

• Enerji ve heyecanınızı kendinize saklarsınız.  

• Cevap vermeden önce iyice düşünürsünüz ve karşıdaki bitkin düşene kadar 
bekleyebilirsiniz. 

• Kalabalık gruplar yerine baş başa görüşürsünüz. 

• Yazı ile iletişimi yüz yüze görüşmeye tercih edersiniz. 

• Ayrıntılara girmek yerine daha genel ve mecazi bir dil kullanırsınız.  

• Düşünceler, değerler ve büyük resim hakkında konuşursunuz. 

• Heyecanla sunulan özgün fikirlerle ikna olursunuz.  

• Sonuç almak için kişisel deneyimlerinizi paylaşırsınız. 
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• Eğlenceli projeleri sever, ancak gürültülü ve sesli ortamlardan hoşlanmazsınız. 

• Şekil şartları ve kurallardan kurtulmak ister, esnek programları ve iş takvimini 
seversiniz. 

• İşi, anlamlı ve insanların gelişmesine katkı yapan bir şey olarak görürsünüz. 

• Kişisel olarak takdir edilmeyi seversiniz. 

• Geçimsizlik, anlamsız rutin ve ayrıntılı bilgilerle dolu işlerden hoşlanmazsınız. 
 
Ekip içinde siz: 
 

• Gruba oldukça kaliteli bir mizah anlayışı getirir, birlik ve ahengi yönetirsiniz. 

• Kışkırtıcı fikirleri, geleceğe ilişkin olasılıkları ve büyük resmi ortaya koyarsınız. 

• Diğerlerini nazik, dostça ve dikkatlice dinler, cesaretlendirirsiniz. 

• İnsanlara ilham verir ve daha ileri gitmelerine yardım edersiniz. 

• Fikirler ve değerlere yönelik görüş açısı ve odaklanma sağlarsınız. 

• Yeni fikirlere, olasılıklara ve değişik düşüncelere açık insanlarla çalışmayı seversiniz. 

• Aşırı ciddi iş arkadaşlarından rahatsız olursunuz. 
 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Hayal gücü ve yaratıcılığın kullanılabildiği esnek ortamları tercih edersiniz. 

• Ezbere dayalı metotlar yerine derslerden ve yazılı kaynaklardan daha kolay 
öğrenirsiniz. 

• Düşüncelerden ve soyutlamalardan hoşlanırsınız. 

• Sizinle kişisel olarak ilgilenen eğitmenleri seçersiniz.  
 
Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• Öngörülerin ve planların, pratik ve işe yarar olup olmadıklarını tespit edebilmeyi 
öğrenin. 
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• Düşünce ve tasavvurlar yerine eylem ve işlere daha fazla odaklanmayı deneyin. 

• Aşırı yorulmamak için zaman kullanımında daha dikkatli olun; empatik doğanız kendi 
ihtiyaçlarınızı ihmal etmenize yol açabilir. 

• Eleştirel geri bildirimleri kişiselleştirmemeye çalışın ve diğerlerine yaptığınız 
eleştirilerin yapıcı olmasına gayret edin. 

• Fikir, hayal ve öngörülerinizi paylaşmayı unutmayın, bu insanları daha iyi anlamanıza 
yardımcı olabilir.  

 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
INFA’ların ilham alabilecekleri, profesyonel olarak gelişebilecekleri, problemlere yaratıcı 
yaklaşımları deneyebilecekleri ve diğerlerine hayatlarını iyileştirmelerinde yardım 
edebilecekleri kariyerlere yönlenmeleri önerilir. 
 
İnsan Kaynakları Direktörü 
Yazar 
Roman Yazarı 
Ticari Sanatçı 
Sanatçı 
Grafik Tasarımcısı 
Web Tasarımcısı 
Sahne Sanatçısı 
Müze Yönetimi 
Peyzaj Mimarı 
Mimar 
İç Mimar 

Veteriner 
Sosyal Bilimler Profesörü 
Lise Öğretmeni 
Psikolog 
Danışman 
Psikiyatrist 
Halk Sağlığı Yöneticisi 
Bakan 
Din Adamı 
Tercüman 
Çevirmen 
Vakıf Yöneticisi 

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
Mimarlık 
Biyoloji 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Antropoloji 
Eğitim/Öğretim 
Gazete/Haber 
Dil Bilimleri 
Psikoloji 
Sosyal/Toplumsal Hizmetler 
Sosyoloji 
Sanat Tarihi 

Sanat 
Karşılaştırmalı Edebiyat 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Radyo/Televizyon/Film 
Yabancı Diller 
Konservatuar 
Felsefe 
Güzel Sanatlar 
İlahiyat 
İletişim 
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INFZ          Öngören  
 
İçedönüklük/Sezgisellik/Hissetme/Organize Etme 
 
İnsanların yalnızca %1’lik bir kısmının INFZ tipinin özelliklerini taşıdığına inanılmaktadır. 
Dolayısıyla, karşılaştığınız insanların %99’unun dünyanın belli yönlerini sizden farklı bir 
şekilde tecrübe ediyor olmaları olasıdır. 
 
Bir INFZ olarak siz, hayal gücü yüksek, yaratıcı, azimli, içedönük, zaman zaman da inatçı, 
rutin işlerden kolaylıkla sıkılan ve engellere pek önem vermeyen birisiniz. Dış kaynaklı 
engeller ve beklentiler, kendiniz için belirlediğiniz yüksek kişisel standartlar yanında çok da 
anlam ifade etmez. INFZ’ler kolaylıkla karar alırlar, iş arkadaşlarınız ve çevrenizdekiler sizi 
kendine güvenen ve bireysel düşünen biri olarak algılarlar.  
 
Diğerlerinden çok daha fazla fikirler ve kavramlar dünyasında yaşarsınız. Bu nedenle de 
etrafınızdaki çoğu insan öngörülerinizi tam olarak idrak edemez. Mümkün olan şeylere 
odaklanır, düşüncelerinizi pratiğe dökecek planlar geliştirir ve bütün enerjinizi hedefinize 
ulaşmak için kullanırsınız. Genellikle sorunlar henüz doğmadan önce onları görür ve 
güçlüklere karşı önceden kararlarınızı alırsınız. 
 
Bir INFZ olarak sezgilerinize güvenir ve onlara dayanarak hareket etmekten korkmazsınız. 
Somut olmayan veriler üzerinden değerli yargılara varabilme yeteneğiniz, genellikle diğer 
kişilik tiplerindeki insanları hayrete düşürür. Ancak tecrübeleriniz, hislerinizi sıklıkla doğru 
çıkarır. İnandırıcı yazılarınızla, insanlara nasıl ulaşılacağınızı bilir ve öngörülerinizi açık bir 
şekilde iletirsiniz.  
 
Siz, diğer kişilik türlerinden çok daha iyi bir şekilde, duygularınızı yazılı olarak diğer insanlara 
aktarabilirsiniz. Dürüstlük ve samimiyet sizin için olmazsa olmazdır. Normalde yüreğinizi 
diğerlerine açmazsınız. INFZ’ler yalnızca birkaç kişi için zamanlarını, enerjilerini ve ilgilerini 
kullanırlar ve arkadaşlıkları, sayısal olarak değil, derinliği ve uzun ömürlü olmasıyla ölçerler.  
 
Diğerlerini derinlemesine anlamaya çalışırsınız ve bu anlayış içerisinde de karşılık ararsınız. 
İnsanların size eşlik etmesine değer verirsiniz, yine de sessiz bir ortamda olmayı tercih eder 
ve en iyi tek başınıza iken çalışırsınız. Performansınızın en üst noktasına ulaşmak için, ahenge 
ihtiyaç duyarsınız. Yaptığınız işin kalitesi söz konusu olduğunda, siz gerçek bir 
mükemmeliyetçisiniz.  
 
İş mükemmel, tasarım ideal veya evraklar hatasız olmadıkça memnun kalmazsınız. Projenin 
dinlenmeye fırsat bulmadan uzun çalışma saatleri gerektirdiği durumlarda dahi, INFZ’ler işi 
bitirmek için, en azimli çalışma arkadaşlarından daha uzun süre çalışabilirler.  
 
Yaratıcılık sizin ayırıcı özelliğinizdir. Hangi alanda çalışırsanız çalışın, yaratıcılık çiçeğinizin 
tam olarak açabilmesi için bir an durun ve kişisel ihtiyaçlarınıza kulak verin.   
 
 
Organizasyona Katkılarınız: 
 

• Diğerleriyle sessizce ama güçlü, cana yakın ve dürüstçe ilgilenirsiniz. 

• Birçokları tarafından gözden kaçırılan ihtimalleri ve bağlantıları görürsünüz. 

• Tek bir amaca yoğunlaşır ve işi sonuna dek kovalarsınız. 

• Gelecekteki fırsatlar için iç görülerinizi sunabilirsiniz. 

• İnsanları ve diğer şeyleri kapsayan karışık meselelerle uğraşmayı seversiniz.  

• Topluluktaki uyuma ve herkes için en iyi olana odaklanırsınız. 

• Karmaşık sorunlara yenilikçi çözümler üretirsiniz. 
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• Organizasyona yaratıcılık ve geleceği temel alan bir anlayış taşırsınız. 

• Risk almak anlamına gelse bile, eşsiz ve yaratıcı içsel öngörülerinize güvenir ve onları 
takip edersiniz. 

 
Liderlik Stiliniz: 
 

• Diğerlerini ve onların yeteneklerini savunursunuz. 

• İnancınız ve coşkunuzla sizi izlemeleri için insanlara ilham verirsiniz. 

• Düşüncelerinizin gerçeğe dönüşmesi için yoğun çaba harcarsınız. 

• Krizleri önlemek için tüm beklenmedik olayları da kapsayan planlarınızı önceden 
hazırlamayı tercih edersiniz. 

• Bilinmeyen alanlarda maceraya atılmak için öncü olmayı istersiniz. 

• Kabul görmüş inançları veya uzman kişileri cesaretle sorgularsınız. 
 
İletişim Stiliniz: 
 

• Enerji ve heyecanınızı içinizde saklarsınız. 

• Cevap vermeden önce iyice düşünür ve karşıdaki bitkin düşene kadar beklersiniz. 

• Kalabalık gruplar yerine baş başa görüşürsünüz. 

• Yazı ile iletişimi yüz yüze görüşmeye tercih edersiniz. 

• Kesin ve basit konuşmak yerine genel ve renkli bir dil kullanırsınız.  

• Yeni öngörüler ve alışılmadık yaklaşımlar sunarsınız. 

• Heyecanla sunulan özgün fikirlerden ikna olursunuz. 

• Sonuç almak için kişisel deneyimleri paylaşırsınız. 
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• En iyi sessiz ve düzgün bir ortamda iş görürsünüz. 

• Duyarlı ve uyumlu bir çevreye ihtiyaç duyarsınız. 

• Eşsiz katkılarınız için olumlu geri bildirimlerden hoşlanırsınız. 

• Öğrenmek, gelişmek ve problemleri çözmek için fırsat kollarsınız. 

• Fikirlerinizi ifade etmek ve gerçekleştirmek için özgürlük istersiniz.  

• Yaratıcı ve yenilikçi olamayacağınız durumlardan kaçınırsınız.  
 
Ekip içinde siz: 
 

• Ahengi teşvik eder ve herkesin katılımını cesaretlendirirsiniz.  

• Büyük resme ve işin bütününe derinlemesine bir bakış sağlarsınız. 

• Masaya yaratıcı ve sağduyulu öngörüler ve algılamalar koyarsınız. 

• İnsanları, kaynakları, hedefleri ve öngörüleri ustaca sentezlersiniz. 

• Diğerleri ile ilgilenmeyen insanlardan rahatsız olursunuz. 

• Katılımcı olmayan ve kötümser insanları sevmezsiniz. 
 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Diğerleriyle etkileşim içerisinde veya okuyarak ve yazarak ömür boyu süren bir 
öğrenme sürecine inanırsınız. 

• Düzenli eğitim materyallerini tercih edersiniz. 

• Gelecek odaklı kavram, teori, soyutlamalar ve fikirlerden hoşlanırsınız. 

• Dikta eden ve dünyayı siyah beyaz gören eğitim düzeninden kaçınırsınız. 
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Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• Daha tarafsız, gerçekçi ve somut durumun gerçeklerine açık olmak üzerinde çalışın. 

• Öngörüleriniz gerçekleşmediğinde zararın neresinden dönmeniz gerektiğini öğrenin. 

• Fikirleriniz hakkında çekinmeden konuşmayı pratik edin, daha iddialı olun. 

• Eleştirileri veya anlaşmazlıkları aşırı kişisel almayın. 

• Tükenmemek için kişisel ihtiyaçlarınıza kulak vermeyi unutmayın.   
 
 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
INFZ’lerin hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri, zorluklara kafa 
tutabilecekleri ve başkalarına yardım edebilecekleri değişken projeli kariyerlere yönlenmeleri 
önerilir. 
Yazar 
Güzel Sanatlar 
Grafik Tasarımı 
Performans Oyuncusu 
Müze Yönetimi 
Mimar 
Peyzaj Mimarı 
İç Mimar 
Veteriner 
Sosyal Bilimler Profesörü 
Lise Öğretmeni 

Kütüphaneci 
Arşivci 
Psikolog 
Danışman 
Psikiyatrist 
Halk Sağlığı Yöneticisi 
Bakan 
Din Adamı 
Tercüman 
Vakıf Yöneticisi 

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
Mimarlık 
Biyoloji 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Eğitim/Öğretim 
Kütüphane Bilimi 
Dil Bilimleri 
Sosyoloji 
Sanat Tarihi 

Sanat 
Karşılaştırmalı Edebiyat 
Türk Dili ve Edebiyatı 
Radyo/Televizyon/Film 
Konservatuar 
Güzel Sanatlar 
İlahiyat 
İletişim 
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ISTA           Üreten  
 
İçedönüklük/Duyumsama/Düşünme/Adapte Olma 
 
İnsanların yalnızca %6’lık bir kısmının ISTA tipinin özelliklerini taşıdığına inanılmaktadır. 
Dolayısıyla, karşılaştığınız insanların %94’ünün dünyanın belli yönlerini sizden farklı bir 
şekilde tecrübe ediyor olmaları olasıdır. Bir ISTA olarak, oldukça gelişmiş akılcı 
yeteneklerinizi, durumları etraflıca gözlemlemede ve tarafsızca analiz etmede kullanırsınız, 
bunu yaparken genellikle olayların “nedenlerinden” çok, hayatın gerçeklerine konsantre 
olursunuz. İster iş için ister eğlence için olsun, düşünme sürecinizi, işleri halletmede 
yardımcınız olarak kullanırsınız. Yeni fikirlere veya durumlara basit bir şekilde, “Ne 
yapıyor?”, “Nasıl yapıyor?” ve “Bunu kullanabilir miyim?” şeklinde yaklaşırsınız.  
 
Bir şeyi nasıl yapacağınızı veya bir problemi nasıl çözeceğinizi düşünürken, odağınızı bozacak 
veya dikkatinizi dağıtacak şeyleri göz ardı ederek, hedefinize kilitlenirsiniz. Rahatlıkla, 
favoriniz olan ve tüm zamanınızı ve enerjinizi verebileceğiniz aktivitelere gömülebilirsiniz. 
ISTA’lar yaptıkları işlerle gurur duyarlar, ne yaparlarsa yapsınlar, dikkatle yaparlar ve 
gerçeklerle ilgili hemen hemen hiç hata yapmazlar. Siz, seçtiğiniz işi yaptığınız sürece, 
diğerlerinden yüreklendirme veya destek almadan işini devam ettirebilen, bağımsız bir 
düşünürsünüz. ISTA’ların, her şey yolunda gittiği sürece, bir şey söylemeyip, problemler 
ortaya çıkar çıkmaz, onları parmakla göstermek alışkanlıkları vardır. Arkadaşlarınıza sorsak, 
genellikle sizi, biraz utangaç, dayanıklı, pratik, gerçekçi ve kuvvetli şekilde, burada ve şu 
anda yaşayan bir insan olarak tarif ederler. 
 
Ancak, sizin aynı zamanda, hayatı deneyimlemek ve hayatla deneyler yapmak için özgür 
olmanız gerekir. Hayatı bugün ve şu anda yaşayabildiğinizde, bir şeyleri göreviniz olduğu, söz 
verdiğiniz veya yükümlülüğünüz olduğu için değil, onları yapma dürtüsü duyduğunuz zaman 
yaptığınızda en mutlu halinizde olursunuz. ISTA’lar aksiyon almada çok iyidirler ve kriz 
durumlarında parlarlar. Sonucu, gelişmiş problem çözme yeteneklerinizi uygulamaya 
koymanıza bağlı olan, bilinmeyen durumlarla uğraşmaktan hoşlanırsınız. ISTA kişiliğine sahip 
pek çok kişi, makinelere, enstrümanlara, aygıtlara ve aletlere karşı hayat boyu süren bir 
hayranlık duyar. Siz, rahatlıkla ellerinizle bir şey yaratabilir veya üretebilirsiniz.  Ancak, 
özgürce iletişim kurmak sizin için, diğerleri için olduğu kadar kolay değildir. İçinizdeki veri 
insanı, bu gibi durumlarda ortaya çıkar ve kendinizi net olmak ve anlaşılabilmek adına her 
detayın üzerinden geçmek için çabalarken bulabilirsiniz. 
 
İçedönük doğanız yüzünden, sessizliğe, huzura ve konforla çalışabilmek için yalnız kalmaya 
ihtiyaç duyar, derince düşünmek için size zaman ve fırsat tanıyan işlerde oldukça başarılı 
olursunuz. Sonuç elde etmeye yönelik odağınız ve oldukça pratik olan doğanız sayesinde, 
hedeflediğiniz her işte başarılı olma yeteneğiniz vardır.  
 
Organizasyona Katkılarınız: 
 

• Değişimin getirdiği risklerden hoşlanırsınız. 

• Bir grup içinde olayları konuşurken, iyimser ve neşelisinizdir. 

• Somut, doğrusal bir düşünür ve uygulayıcısınızdır. 

• Mekanik ve teknik alanlarda oldukça yeteneklisinizdir. 

• Kapsamlı ve somut problemleri çözmekten hoşlanırsınız ve bunu yaparken genellikle 
diğerlerinden bağımsızsınızdır. 

• Rahatlıkla, acil problemleri çözebilmek için, kaynakları ve enerjiyi, yönetebilirsiniz. 

• Aksiyonlarınızın sonuçlarını hemen alabildiğiniz ortamlarda çok verimli olur ve 
süreçlerin çok durağan ve can sıkıcı olduğu ortamlardan bunalırsınız. 

• Proje, aksiyon ve kısa vadeli sonuçlara odaklısınızdır. 
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• Problemleri çözmeye, sonuçları elde etmek için gereken zaman ne kadar uzun olursa 
olsun, odaklanırsınız. 

 
Liderlik Stiliniz: 
 

• Aksiyon odaklı liderlikle, örnek olarak, şartlara göre davranarak ve genellikle oldukça 
ketum bir şekilde liderlik edersiniz. 

• Etkin performansı ve münasip çözümleri ararsınız. 

• Krizlerde sakin kalır, problem çözer, riskleri hesaplar ve atılım yapmadan önce 
durumu araştırırsınız. 

• Organizasyondan kaçınarak, sorun ufukta göründüğünde hızla sorunu yakalar ve 
çözersiniz. 

• En iyi, problemleri çözmede, inovatif düşünceyi uygulayan, esnek işverenlerle 
çalışırsınız. 

• Çalışanlarınızda bağımsızlığı teşvik eder ancak sosyal inceliklere pek dikkat 
etmezsiniz. 

 
İletişim Stiliniz: 
 

• Somut, gerçekçi ve “saçmalamak yok” mottosuyla konuşursunuz. Genellikle 
konuşmalarınıza keskin espri anlayışınız eşlik eder. 

• Cevap vermeden önce içgörüyle düşünmek için biraz zamana ihtiyaç duyar ve daha 
fazla bilgi paylaşmak için, size, söz verilmesini beklersiniz. 

• Gruplar yerine bireylerle, hedefe yönelik, konuşmalar yapmayı tercih edersiniz.  

• Yazılı raporlarda, kısa özetlemeleri tercih edersiniz. 

• Tarafsızlığı ve belirli bir imajı her iletişim şeklinde kullanırsınız. 

• Sağduyu ve mantıksal analizle ikna olursunuz. 
 
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• Az rutini olan, az kurallı ve sert çizgili otorite sınırlarının olmadığı ortamları tercih 
edersiniz. 

• Yalnız çalışmaya ve insanlara değil göreve odaklanma fırsatlarını seversiniz. 

• Hoş çalışma ortamlarını ve iyimser çalışma arkadaşlarını takdir edersiniz. 

• Yaratıcılık ve risk alma içeren, krizleri çözebileceğiniz fırsatları ararsınız. 

• Otonomi sahibi bir şekilde çalışma özgürlüğüne ihtiyaç duyarsınız. 

• Alışılmadık ve zor olan, belirli ve somut problemleri çözmeyi seversiniz. 

• Rutinden ve gereksiz detaylardan kaçınırsınız. 
 
Ekip içinde siz: 
 

• Gerçekler, rakamlar göstergeler ve farklı bakış açılarının bulunduğu bir depo 
gibisinizdir. 

• Analitik becerilerinizle, görevleri verimli bir şekilde organize edersiniz. 

• Engellere rağmen sebatkârsınızdır. 

• Yetenekli bir şekilde, şu andaki ve acil problemleri çözmeye odaklanırsınız. 

• Her şeyi bilenlerden, muhalif tavırlardan ve mantıksız insanlardan çok rahatsız 
olursunuz. 

• Pratik bir amacı olmayan toplantıları küçümsersiniz. 

• Devamlı takım çalışması yapmaktan hoşlanmazsınız, aksiyon istersiniz ve gecikmelere 
karşı sabırsız davranırsınız. 
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Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Bağımsız öğrenme aktiviteleriyle, pratik bilgi ve yeteneklerinizi arttırırsınız. 

• Öğrendiğinizi hemen uygulayarak, bire bir, uygulamalı aktivitelerle, birinci elden 
gözlem yaparak öğrenirsiniz. 

• Bir şeyin nasıl çalıştığını, teknik özelliklerini ve ne işe yaradığını araştırırsınız.  

• Gerçek hayat deneyimi olan, eğitmenlerden eğitim almaktan hoşlanırsınız. 
Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• Diğerlerine açılmayı ve fikirlerinizi sözlerle anlatmayı deneyin ki diğerleri 
aksiyonlarınıza şaşırmasınlar. 

• Hedef oluşturmayı, planlamayı ve bir zaman planına bağlı kalma alışkanlığını edinin. 

• Diğerlerinin ihtiyaçlarına daha fazla hassaslık göstermeyi deneyin. 

• Bugün aldığınız aksiyonların, uzun vadedeki olası sonuçlarını dikkatlice düşünün. 

• Bir sonraki projeye geçmeden önce, elinizdeki projelerin sonuçlarını görmeye 
odaklanın. 

Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
ISTA’ların, mantıklarını, pratik becerilerini ve bir şeylerin çalışma prensibiyle ilgili teknik 
bilgilerini kullandıkları için, kısa süreli problem çözme ve kriz yönetimi uzmanlığına ihtiyaç 
duyulan kariyerlere yönlenmeleri önerilir.  
 
Şehir Planlamacısı 
Mütahit 
Borsa Simsarı 
Üretim Mühendisi 
Teknoloji Satışı 
Dağıtım Müdürü 
Operasyon Müdürü 
İnşaat Mühendisi 
Elektrik Mühendisi 
Makina Mühendisi 
Bilgisayar Teknisyeni 

Network Uzmanı 
Travma Doktoru 
Hemşire 
Hayvan Bakım Teknisyeni 
Büyükbaş Hayvan Veterineri 
Tarım Sanayi ve Ticareti Müdürü 
Güvenlik Müdürü 
Spor Koçu 
Spor Eğitmeni 
Subay 
Polis 

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
Kimya 
Jeoloji 
Meteoroloji 
Havacılık 
İnşaat Mühendisliği 
Elektrik Mühendisliği 
Endüstri/İşletme Mühendisliği 
Malzeme Bilimi 
Makine Mühendisliği 
Tarım/Ziraat Bilimleri 

Biyoloji 
Spor Bilimleri 
Beslenme/Gıda 
Bitki Bilimleri 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Siyasal Bilimler 
Tarım/Ziraat Bilimleri 
Çevre Çalışmaları 
Hukuk 
Deniz Bilimleri 
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ISFA          İcra Eden  
 
İçedönüklük/Duyumsama/Hissetme/Adapte Olma  
 
İnsanların yalnızca %6’lık bir kısmının ISFA tipinin özelliklerini taşıdığına inanılmaktadır. 
Dolayısıyla, karşılaştığınız insanların %94’ünün dünyanın belli yönlerini sizden farklı bir 
şekilde tecrübe ediyor olmaları olasıdır. ISFA’lar genellikle neşeli, tasasız, sıcak ve 
hassastırlar, ancak siz, ruhunuzun derinlerinde sakladığınız, güçlü değerlerinizi bazen 
diğerlerine göstermezsiniz. Sizin odağınız, kişisel değerler ve bu değerlerin arayışıdır. Siz, 
kendiniz için en önemli olan şeyin ne olduğunu netleştirme görevini oldukça ciddiye alırsınız. 
Diğerlerinin sizi umursamaz ve canlı biri olarak algılaması, sizin derinliğinizi ve 
karmaşıklığınızı göremedikleri anlamına gelir. 
 
Bir ISFA olarak oldukça empatik olduğunuzdan, diğerleri hakkında bolca bilgi toplar, daha 
sonra bu bilgilerin ne anlama geldiğini anlamaya çalışır ve bu bilgileri, kişilere yardım etmek 
için nasıl kullanabileceğinizi bulmaya çalışırsınız. Diğerleri ile ilgili değerlendirmelerinizde 
genellikle sıra dışı bir şekilde haklı çıkarsınız. Genellikle iyimser, şu anda ve burada yaşayan, 
oldukça pratikliğe odaklanmış bir kişiliğiniz vardır. Spontanlığınız ve espri anlayışınız, nasıl 
eğleneceğini bilen bir insan olduğunuz ile ilgili ününüze, ün katar. Genellikle, hayat, sıkıcı ve 
talepkar rutinlerle sınırlandırılmadığında ve siz, bu sayede bugünün tadını çıkararak 
yaşayabildiğinizde, en mutlu halinizde olursunuz. Aktivite ve aksiyon sizi çok mutlu eder. 
ISFA’lar gerçek dünyayı severler: doğa, somut şeyler, araçlar ve üzerinde ellerinizle 
çalışabileceğiniz şeyler. Sizin kişilik tipinizdeki insanlar, kim olduklarını, direk ve fiziksel 
şekilde ifade edebilecekleri her şeyden hoşlanırlar. 
 
ISFA’ların iletişim ile ilgili karakteristik bir tavrı vardır: iletişim; net, anlaşılabilir, direk ve 
kesin olmalıdır. Siz tatbikçi bir problem çözücüsünüz, ancak problemleri çözerken sıcak, 
sempatik ve insan odaklısınızdır. Diğer insanların hislerine ve ihtiyaçlarına karşı oldukça 
hassassınızdır ve insanları mutlu etmeye yönelik derin bir arzunuz vardır. Diğerlerinin 
başarılarını takdir eder ve problemlerine sempatik bir dinleyici olur, kötü haberlerin veya 
eleştirinin kaynağı olmaktan kaçınırsınız. Yine de, hızlı, pratik ve el becerisi gerektiren 
karmaşık bir problemle veya karışık bir görevle uğraşırken oldukça cesur ve girişken 
olabilirsiniz. ISFA’ların zihinleri genellikle, her zaman aktiftir ama sizin bir ISFA olarak, aynı 
zamanda içgörüyle düşünme ve aksiyonu dengede tutma gibi bir özelliğiniz de vardır. Siz, 
hızla, bir durumda aksiyon alabilmek için kavranması gereken şeyleri, diğer olasılıkları hesap 
ederken kaybolmadan, kavrayabilirsiniz. Bir kriz anında sakin kaldığınız için, kolaylıkla ve 
sessizce bilgiyi elekten geçirebilir ve bir çözüm bulabilirsiniz. Ancak bu, sizin pek çok 
yeteneğinizden sadece biridir. 
 
Organizasyona katkılarınız: 
 

• Davranışlarınızda ve görünüşünüzde iyimsersinizdir. 

• Risk ve değişimden korkmazsınız, özellikle de siz başlattıysanız. 

• İşin insan tarafına, özellikle de diğerlerinin iyi olmasına odaklanırsınız. 

• Doğanız gereği taktikselsinizdir ve meydan okumaları, çok çeşitliliği ve 
tekrarlanmayan işleri seversiniz. 

• Çözümleriniz ve elde ettiğiniz sonuçlarınızla bir etki bırakmayı arzularsınız. 

• İşinize el sanatlarını ve estetiği getirirsiniz. 

• Zorlukların üstesinden gelmeye bayılırsınız. 

• Pratik ve yansıtan bir tipsiniz, acil ve somut problemleri çözersiniz. 

• İnsanları ve görevleri bir araya getirirken işbirlikçi davranırsınız. 
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Liderlik Stiliniz: 
 

• Her türlü göreve yükselebilir ve hızla uyum sağlayabilirsiniz. 

• Diğerlerini motive etmek için, kişisel sadakat ve nazik ikna yöntemleri kullanırsınız. 

• Anlaşılmaz problemlerden ve ucuzlaşan konuşmalardan uzak durursunuz. Siz, sonuçları 
görmek istersiniz. 

• Bir krize müdahale ettiğinizde kendinizi en iyi hissettiğiniz andır. Diğerlerinin yaratıcı 
insiyatiflerine hayranlık duyarsınız. 

• Güç ve otoritenin, rütbe ile değil, üstün performansla sağlandığına inanırsınız. 
 
İletişim Stiliniz: 
 

• Enerjinizi, heyecanınızı ve coşkunuzu içinizde tutarsınız. 

• Cevap vermeden önce içgörüyle düşünür ve konuşmak için size söz verilmesini 
beklersiniz. 

• Büyük gruplardansa, bireylerle konuşursunuz. 

• Bilgiyi, kısa özetler halinde alırsınız. 

• Somut ve belirli bir dilden hoşlanır, aksiyonları, kelimelere tercih edersiniz. 

• Söylemek istediğinizi anlatmak için kişisel deneyimlerinizden örnekler verirsiniz. 

• Duygusal olarak sunulan, kişisel materyalle ikna olursunuz. 

• Diğerleri ile iletişimi şimdi ve buraya odaklarsınız. 
 
Motivatör ve Demotivatörleriniz: 
 

• Bir projeye kendinizi tamamen vermenizi mümkün kılan ortamlardan hoşlanırsınız. 

• Esnek zaman planlarından ve rutin olmayan işlerden hoşlanırsınız, sürprizleri ve kriz 
durumlarını, hoş karşılarsınız. 

• Çok çeşitlilikten, meydan okumadan, heyecandan ve problemleri çözmek için 
fırsatların olmasından hoşlanırsınız. 

• Uygulamalı, aksiyon gerektiren projelerden ve somut, belirli ve hemen alınan 
sonuçlardan hoşlanırsınız. 

• Kurallar, prosedürler, regülasyonlar, hiyerarşiler ve sert otorite çizgilerinden bağımsız 
olmayı ararsınız. 

• Kötümser insanlarla çalışmaktan kaçınırsınız. 
 
Ekip içinde siz: 
 

• Yapılması gereken şeye bağlısınızdır. 

• Takıma sessiz bir mizah getirirsiniz. 

• Diğerlerinin takip edebileceği “şu anda ve burada” fikirleri üretirsiniz. 

• Projelere ve çözümlere güçlü bir doz getirirsiniz. 

• Diğerlerini, aşırı hassaslığınızla sinir edebilirsiniz. 

• İş birliği ve dayanışmanın olmadığı, bilgi paylaşımı olmayan bir takımda zorluk 
çekersiniz. 

• Diğerlerinin fikirlerine ve katkılarına tolerans göstermeyen, geciken, ya da saygısız 
davranan takım üyelerine sinir olabilirsiniz.  

 
Öğrenme Stilleriniz: 
 

• Alakalı, pratik, uygulanabilir ve insan odaklı konulardan hoşlanırsınız. 

• Öğrenme durumlarında, size esneklik, özgürlük ve spontanlık veren durumları 
seçersiniz. 

• En iyi, öğrendiğinizi uygulayarak öğrenirsiniz. 
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• Şefkatli eğitmenlerin ve yüreklendiriciliğin olduğu ortamlarda parlarsınız. 
 
Gelişim Fırsatlarınız: 
 

• Eleştirel geribildirim verme, çatışmayı yönetme ve daha tarafsız olma yeteneğini 
geliştirin. 

• Eleştiriyi bu kadar kişisel almayın. Kişisel gelişiminiz için yararlı bir geribildirime 
dönüştürün. 

• Projelerin son teslim tarihlerini aşmamayı ve bir zaman planını takip etmeyi deneyin. 

• Şimdiki zamanın gerçeklerini büyük resimle dengelemeyi öğrenin. 

• İş yanmasını önlemek için, kişisel ihtiyaçlarınıza da dikkat etmeyi unutmayın. 

• Daha çok konuşun ki, katkılarınız ve başarılarınız tanınsın. 
 
 
Önerilen Kariyerler ve Genel Mesleki Tercihler: 
 
ISFA’ların, onlara gerçek ve pratik amaçlar sunan, insanların hayatlarını elle dokunabilir 
şekilde etkileyebilecekleri ve her yeni günün, bir önceki günden farklı deneyimler getireceği 
kariyerlere yönlenmeleri önerilir. 
 
Emlakçı 
Pazarlama Görevlisi 
Müşteri Hizmetleri Müdürü 
Fizyo-terapist 
Mesleki Terapist 
Konuşma Terapisti 
Ticari Sanatçı 
İç Mimar 
Moda Tasarımcısı 
Veteriner 
Veteriner Teknisyeni 

Araştırma Asistanı 
Satış Danışmanı 
Zanaatkar 
Toplumsal Yardım İşi Çalışanı 
Grafik Sanatçısı 
Spor Koçu 
Çocuk Bakım Görevlisi 
Dans Eğitimcisi 
Fitnes Eğitmeni 
Polis 
Şartlı Tahliye Memuru

 
Önerilen Üniversite Bölümleri: 
 
Tarım/Ziraat Bilimleri 
İletişim Bilimleri 
Biyoloji 
Spor Bilimleri 
Hemşirelik 
Bitki Bilimleri 
Doğal Kaynak Bilimleri 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Eğitim/Öğretim 
Coğrafya 
Sosyal/Toplumsal Hizmetler 
Sanat Tarihi 
Sanat 
Radyo/Televizyon/Film 
Yabancı Diller 
Konservatuar 
Güzel Sanatlar 
İlahiyat 
Deniz Bilimleri



Kişilik Özellikleri ve Tanımları 
 
Özellikler daha belirli davranışları veya global stilin Fasetlerini tanımlamak amacıyla kullanılır. 
Özellikler, kişilerin gerçekte yaptıklarıyla görülür ve ölçülür. Bireysel eylemleri eşsiz bir 
biçimde tanımlayan belirli davranışları açıklarlar. 
 

Dışadönüklük ve İçedönüklük 
 
İlk boyutun adı Dışadönüklük ve İçedönüklüktür. İnsanların %75'inin dışadönük, %25'inin 
içedönük olduğu tahmin edilmektedir.  
 
Dışadönük kişiler: Dış odaklı, Konuşkan, Gözüpek, Cana yakın, Katılımcı, Eylem ve Gürültü 
Odaklı ve Genel Bilgi Sahibi.  
 
İçedönük kişiler: İç odaklı, Sessiz, Mesafeli, Mahremiyetine Düşkün, İç Görüyle Düşünen, Huzur 
ve Yalnızlık Odaklı ve Belirli Bir Konuda Uzman. 
 
Dışadönüklük/İçedönüklük ölçeğinin alt fasetleri: 
 

Konuşkan kişiler: Canlıdır ve kendilerini ifade ederler. Sosyal olmayı ve toplu halde yaşamayı 

severler. Sözlü ve sözsüz olarak iletişim ihtiyaçları güçlü olduğundan, nasıl hissettiklerini 
başkalarının bilmesini önlemekte zorlandıklarını sıklıkla ifade ederler. 
 

Sessiz kişiler: Sakin ve dingindir. Yabancılarla veya arkadaşlarıyla konuşurken, diğerlerinden 

daha az konuşma eğilimi gösterirler. Yalnızca söyleyecek bir şeyleri olduğunda konuşurlar. 
İçine kapanıktırlar ve başkalarına açılmakta zorlanırlar. Bu nedenle başkalarına güvenmekte ve 
başkalarının onları tanımasına izin vermekte güçlük çekerler. Büyük bir üzüntü içinde 
olduklarında, genellikle hislerini belli etmezler. 
 

Sosyal olarak girişken kişiler: Başlatır ve kolaylaştırır. Çoğunlukla, tanıştırılmak yerine 

kendilerini tanıtırlar. Konuşmayı başlatır ve yönetirler. Kendilerini genellikle cana yakın, dost 
canlısı ve girişken olarak tanımlarlar. 
 

Mesafeli kişiler: Başkalarının izinden gider. Başkalarıyla temasa geçmek yerine genellikle 

karşı tarafın kendilerine yaklaşmasını beklerler. Sıklıkla başkalarının sohbet başlatmasını 
bekler ve konuşma yapmaktan hoşlanmazlar. Kendilerini sıklıkla utangaç ve mesafeli olarak 
tanımlarlar ama, itici olmadıklarını da belirtirler. 
 

Cana yakın kişilerin: Daha geniş bir arkadaş ve tanıdık çevresi vardır. Çok fazla insan 
tanımaktan özel bir tatmin duygusu sağlarlar. Yalnız çalışmaktan hoşlanmazlar; bir grup veya 
ekip içinde daha üretkendirler. Başkalarıyla etkileşim fırsatı sunan işlerde çalışmayı tercih 
ederler. Bir partideki herkesle iletişime geçmek istediklerinden, partiden ayrılmakta 
zorlanırlar. 
 

Mahremiyetine düşkün kişiler: Az sayıda ve uzun süreli arkadaşı vardır. Bu kişiyle yalnız 
kalmayı ve sosyalleşme zamanlarını tanıdıklardan çok bu arkadaşlarıyla geçirmeyi tercih 
ederler. İşlerinde genellikle yalnız çalışmayı tercih ederler ve uzun süre kesintisiz 
çalışabilirler. Sosyal toplantılarda topluluğun içine karışma ihtiyacı hissetmezler, dikkat 
çekmemeyi tercih ederler ve bir törene ihtiyaç duymadan ayrılabilirler. 
 

Katılımcı kişiler: Aktif ve hareket halindedir; enerjik ve çevrelerindeki dünyayla ilgilidir. 
Harekete geçirici şeyler yapmalarına imkân tanıyan bir şehirde yaşamasalar dahi, böyle bir 
yere erişimlerinin olmasından hoşlanırlar. Hafta sonlarını evde geçirmek yerine başkalarıyla 
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dışarı çıkarlar. "Yaşam heyecan verici değilse, yaşamaya değer değildir" sözünü benimseme 
eğilimi gösterirler. Tartışarak öğrenmeyi tercih ederler. 
 

İç Görüyle Düşünen kişiler: Sükutun altın olduğunu düşünürler. Sürekli uyarılmadıkları bir 

yaşamı, huzur ve sessizlik sunan ortamları cazip bulurlar. Hafta sonları genellikle evlerinde 
televizyon veya video seyrederek ya da okuyarak sakin bir akşam geçirirler. Kalabalıklar içinde 
olmayı rahatsız edici bulurlar. Düşünmek ve kendilerine gelmek için sessizliğe ve yalnızlığa 
ihtiyaç duyarlar. Okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. 
 

Duyumsama ve Sezgisellik  

 
İkinci boyutun adı Duyumsama ve Sezgisellik. İnsanların Duyumsayan (%75) ve Sezgisel (%25) 
olduğu tahmin edilmektedir. 
 

Duyumsayan kişiler: Veri ve bilgiye daha çok kelime anlamıyla yaklaşan, içinde bulunduğu 

zamana yoğunlaşan, bilginin somut olmasını isteyen, sonuçların çaba ile elde edileceğine 
inanan, gerçekte olanlara göre hareket eden, gerçekçi, olgulara güvenen, pratik ve belirli 
olarak tanımlanır.  
 

Sezgisel kişiler: Bilgiye daha mecazi olarak yaklaşan, geleceğe yoğunlaşan, kavramsal olana 
inanan, sonucun ilhamla elde edildiğini düşünen, teorileri seven, "aklı havada" olabilen, hayal 
kurmayı seven, yaratıcı olmak için çabalayan ve genel fikirlerin geçerliliğini kabul eden 
kişilerdir. 
 
Duyumsama ve Sezgisellik ölçeğinin alt fasetleri: 
 

Somut kişiler: soyut fikirler yerine somut olguları doğrudan ele almayı tercih eder. Açık 

konuşan ve sağduyu gösteren kişileri tercih ederler. Olabileceklerden çok olanlara 
yoğunlaşırlar ve ayrıntıları çözmeyi olasılıkları düşünmeye tercih ederler. 
 

Soyut kişiler: Teori ve fikirler gibi soyut konulara yoğunlaşmayı tercih eder. Gerçekler ve şu 

an yerine olasılıklar ve gelecek hakkında konuşmayı tercih ederler. Görünenin ötesine geçen 
hayal gücüne değer veren soyut kişiler, örüntüler arar ve fikirleri ifade etmenin yeni ve 
alışılmadık yollarını bulan kişilerle olmaktan hoşlanırlar. Ayrıntılı bilgiler onları genellikle 
sıkar. 
 

Pratik kişiler: Yeni bir çözüm için, bilinenlere odaklanarak mevcut yöntemlere uyum sağlar. 

Yaratmaktan çok muhafaza etmekle, bir kavramın kendisinden çok o kavramı uygulamakla 
ilgilenirler. Nihai sonuca ulaşmanın yollarından çok, nihai sonucun kendisiyle ilgilenirler. 
Çalışmalarına yeni kavramlar getirmeyi tercih etmez ve doğaçlama yapmaktan hoşlanmazlar. 
 

Yenilikçi kişiler: Daha başarılı yöntemler oluşturur. Çeşitliliği severler; yeni fikir ve kavramlar 

düşünmekten hoşlanırlar. Mevcut yöntemleri uygulamaktan çok yeni ve daha iyi yöntemler 
düşünme eğiliminde olan bu kişiler, daha önce çözülememiş sorunları çözmek için uğraşmayı 
tercih ederler. Doğaçlama yapmaktan ve daha önce denenmemiş çözümlerle krizlerin 
üstesinden gelmekten hoşlanırlar. 
 

Töresel kişiler: Geleneklere ve güvenilir uygulamalara değer verir. Standart uygulamaları 

takip ederler; öne çıkmaktan veya sıra dışı görünmekten hoşlanmazlar. "Biz hep bu şekilde 
yaptık" cümlesini kurma ihtimalleri yüksektir. Denenmiş ve doğruluğu kanıtlanmış ilkelere göre 
inşa edilmiş muhafazakâr bir evde yaşamayı tercih ederler. 
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Vizyoner kişiler: İlhama ve benzersizliğe değer verir. Geleneklere aykırı ve uyum sağlamayan 

biri gibi görünmeyi sorun etmezler. Özgün ve ilham verici olana, töresel olandan daha çok 
değer verirler. Bir ev inşa edecek olsalar, bu ev, inşaat sektöründeki vizyoner gelişmeleri 
bünyesinde barındıran, kendine özgü bir ev olurdu. 
 

Geleneksel kişiler: Öngörülebilir ve ağırbaşlıdır. Olgulara dikkat eder, olguların ötesine 

geçmezler; ayrıntıların doğru olması konusunda çok katı olabilirler. Bir grafik veya şemayı 
incelerken verilerin gösterdiğinin ötesinde çıkarımlar yapmamaya dikkat ederler. İşleri kendi 
yöntemleriyle yürütmelerine olanak tanıyan yeni projeler üstlenmekle çok az ilgilenirler. 
Yerleşik kalıpları takip etmeye ve değişime değişim adına eğilimindedirler. 
 

Büyük resme odaklı kişiler: Çığır açan kişilerdir değişime ve büyük resme yoğunlaşır. Büyük 

resme odaklı veya eğilimleri tespit eden kişiler, yeni zorluklar, düşünceyi harekete geçirme ve 
işi istedikleri gibi yapma özgürlüğü sunan işlerden hoşlanırlar. Büyük resme odaklanarak, 
sürekli yeni trendleri araştırırlar ve rutin, ayrıntılı işlerden sıkılırlar. 
 

Düşünen ve Hisseden 

 
Üçüncü boyutun adı Düşünen ve Hisseden. Düşünen ve Hisseden tiplerin toplumdaki oranının 
yarı yarıya olduğu tahmin edilmektedir, ancak erkeklerin düşünmeye, kadınların ise 
hissetmeye küçük bir miktar yatkınlığı olabilir. Daha genel anlamıyla, beynimizin bu tercihi 
yapmak için doğuştan getirdiği eğilime kıyasla, cinsiyet daha düşük bir etkendir. 
 

Düşünen tipler: Nesnellikle, ilkelere bağlı kalarak, akılcılığı, kendi değer analizlerini ve 

mantıklarını kullanarak karar verir. Haklı olmaktan ve dolayısıyla, düşünce biçimlerinde 
rekabetçi olmaktan, görevlerine yoğunlaşmaktan ve akıllarıyla düşünen kişiler olarak 
tanımlanmaktan hoşlanırlar. 
 

Hisseden tipler: Kararlarını öznellikle verir, değerlerine güvenir, başkalarıyla empati kurar, 

şefkatli, sıcakkanlı ve korumacıdırlar. Derin ilişkiler kurarlar ve bu tür ilişkilerden hoşlanırlar; 
en iyi kararları almak konusunda kalplerine güvendikleri düşünülür. 
 
Düşünen ve Hisseden ölçeğinin alt fasetleri: 
 

Mantıklı kişiler: Kararlarını kişisel olmayan analiz ve mantığa göre verir. Genellikle, gergin 

durumlarda dahi, net biçimde mantık yürütebildiklerini ifade ederler. Sorunlara, nesnel bir 
biçimde bilgi toplayıp analiz ederek, tarafsız yaklaşır; başkalarının da bu şekilde davranmasını 
isterler. Meseleler hakkında ne düşündüklerini vurgulamama eğilimi gösterirler; şefkatli değil, 
mantıklı olarak tanınmak isterler. 
 

Empati kuran kişiler: Değerlere ve aldıkları kararın başkaları üzerindeki etkisine göre karar 

verir. Kendilerine nesnel bir gözlemci değil, katılımcı rolü biçerler. Akıl yürütmek yerine güçlü 
bir empati kurma olasılıkları net bir biçimde yüksektir. Mantıklı değil, şefkatli olarak 
tanınmayı tercih ederler. 
 

Özerk kişiler: Adil, tarafsız, nesnel ve bağımsızdır. Başkalarının neden olduğu duygusal 

dalgalanmalardan görece daha az etkilenir ve sarsılırlar. Başkalarına, kendilerine 
davranılmasını istedikleri gibi davranırlar: adilane ve tarafsız. Yönetici olarak, ilişki odaklı bir 
yaklaşımdan ziyade görev odaklı yaklaşıma eğilimlidirler. Ne başkalarının ne düşündüğü ve 
hissettiğiyle ne de yeni bir projenin insanlar üzerindeki etkisiyle ilgilenmezler. 
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Şefkatli kişiler: Başkalarının hisleri, düşünceleri ve ihtiyaçlarından etkilenir. Başkalarının 

iyiliğiyle samimi olarak ilgilenir ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isterler. 
Başkalarının ne düşündüğünü ve hissettiğini bilme konusunda başarılı olan bu kişiler için 
insanların uyum içinde çalışmasını sağlamak önemlidir. Yönetici olarak, ilişkilere, görevden 
daha fazla önem verme eğilimindedirler. Yeni bir proje başlatırken, öncelikle projenin insanlar 
üzerindeki etkisini tespit etme eğilimi gösterirler. 
 

Analitik kişiler: Problem çözme ve karar vermede bilimsel ilkeleri kullanırlar. Sıklıkla, beşerî 

bilimlere kıyasla, fen bilimleri ve teknoloji konusunda daha fazla bilgi sahibi olduklarını ifade 
ederler. Bilimsel olarak mantıklı geliyorsa inanma olasılıkları daha yüksektir; analitik olarak 
bilinmekten ve bu becerilerini kullanma fırsatları aramaktan hoşlanırlar. 
 

Sıcak kişiler: sorun çözme ve karar verme süreçlerinde insani değerleri uygular. Mantıklı veya 

analitik olmaktan çok candan olmaya değer verirler. Genellikle, bilimsel konulara kıyasla 
sanat, edebiyat ve beşerî bilimler alanında daha fazla bilgi sahibidirler. 
 

Rekabetçi kişiler: Tartışmaya, eleştiriye ve şüpheciliğe değer verir. Düşünen tipi tercih eden 

kişilerde sıkça rastlandığı gibi, inatçıdırlar ve tartışmaktan hoşlanırlar. Birini dinlerken, 
övebilecekleri bir şey bulmaktan çok, konuşmacının öne sürdüğü fikirlerde hata bulmaya 
yoğunlaşırlar. Uç durumlarda, bu şüphecilik inatçı ve ön yargılı olabilir. 
 

Destek Olan kişiler: Kabul etmeye ve uyum göstermeye değer verir. İşbirliğine dayalı ve 

destekleyici davranışları önemserler. Hisseden tipi tercih eden kişilerde sıklıkla görüldüğü gibi, 
destek olan kişiler, bazı durumlarda taviz vermeye yol açsa dahi, karşı çıkmak veya rekabet 
etmek yerine uyum göstermeyi tercih ederler. Birini dinlerken, genellikle, övebilecekleri bir 
şey bulmaya yoğunlaşırlar. 
 
 

Organize Eden ve Adapte Olan 
 
Dördüncü boyutun adı Organize Eden ve Adapte Olan. Organize Eden ve Adapte Olan tiplerinin 
genel nüfustaki oranının 60/40 olduğu tahmin edilmektedir.  
 

Organize Eden kişiler: Azimli ve kararlıdır. Sabit, kontrollü, planlı olabilir; eylem ve 

görevlerinde planlamaya ihtiyaç duyar. Kesin ve sabit planları tercih eder, programlarına bağlı 
kalmaktan hoşlanır ve eylemlerinin sonuçlarına yoğunlaşır. 
 

Adapte Olan kişiler: Muallakta olan konular sorun değildir, bekleyip görme yaklaşımı 

benimser. Esnektir ve çevrelerine uyum sağlamaktan hoşlanır, açıklığı ve iş teslim tarihlerinin 
açık uçlu olmasını tercih eder, alternatiflerden hoşlanır, çekingen ve spontane kişiler olabilir 
ve sonuçtan çok sürece yoğunlaşır. 
 
Organize Eden ve Adapte Olan ölçeğinin alt fasetleri: 
 

Planlı kişiler: Zaman programları ve kapalılıktan hoşlanır. Bir işe başlamadan önce ayrıntıları 

planlamaktan zevk alır ve beklenmedik durumları öngörmeye çalışırlar. Plana uymayı sever ve 
organize olmaktan keyif alırlar. 
 

Esnek kişiler: İşleri duruma göre yoluna koymaktan hoşlanır. Uyumlu ve esnek olmaya değer 

verirler ve iş takvimlerini düzenli takip edemeyecek kadar sınırlayıcı bulurlar. Plan yapsalar 
dahi, özellikle tatillerde, boş zamanlarda ve yolculuklarda bu planları hızla 
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düzenleyebilmekten hoşlanırlar. Her şeyi önceden belirlemekten kaçınır ve beklenmedik 
durumlarla, bu durumlar ortaya çıktıkça ilgilenirler. 
 

Güvenilir kişiler: Erken başlar ve iş teslim tarihine uyar. Hızlı, dakik ve sorumlu olmaya değer 

verirler. İşleri doğru sırasıyla yerine getirmekte başarılı olan bu kişiler, yaptıkları işe odaklanır 
ve tamamıyla kendilerini verirler.  
 

Rahat kişiler: Oyalanmayı severler ve ancak teslim tarihi yaklaştığında çalışırlar. Projelere 

geç başlama eğilimindedirler ve bir iş teslim tarihi yaklaştıkça diğer işleri birikir. Genellikle iş 
teslim tarihi yaklaştıkça en iyi performanslarını ortaya koyarlar. Bazen dikkatlerinin dağıldığını 
ifade ederler. 
 

İhtiyatlı kişiler: Kesin, dikkatli ve yöntemlidir. Dinlenme aktiviteleri için dahi plan yapma ve 

hedef odaklı olma eğilimindedirler. Yerleşik bir yaşam tarzını tercih ederler ve getirisi yüksek 
olsa bile, riskli projeler üstlenme olasılıkları düşüktür. Risk almama ve dürtüleriyle hareket 
etmeme eğilimi gösterirler. 
 

Spontane kişiler: Dürtüsel, duruma göre davranan ve fırsatçı kişilerdir. Risk almaktan 

hoşlanırlar. Genellikle tez canlı, kararsız, riski ve getirisi yüksek olan projeleri üstlenme 
eğilimi daha yüksek olan kişiler olduklarını ifade ederler. 
 

Uyum Sağlayan kişiler: Güvenli ve istikrarlı bir ortam arayışındadır. Oyunun kurallarını 

bilmekten ve bu kurallara uymaktan hoşlanırlar. Sabit gelir ve istikrarlı bir ortam sunan işleri 
tercih ederler. En iyi performanslarını, açıkça ifade edilmiş hedefler gösterildiğinde ve bu 
hedeflere nasıl ulaşacakları söylendiğinde ortaya koyarlar. 
 

Uyum Sağlamayan kişiler: Kendi kural ve hedeflerini geliştirmek için özgürlük arayışındadır. 
İstikrarlı bir ortam ve gelirin sağladığı güvenliğe ihtiyaç duymazlar. Tepkilerini ve olanaklarını 
sınırladığı için kurallara uymaktan ve talimat almaktan hoşlanmazlar. 
 

Gergin ve Sakin 
 

Gerginler: Kaygılı, karamsar, kararsız, tez canlı, yorgun veya dürtüsel olma eğilimini yansıtır. 
 

Sakinler: Kaygısız, iyimser, kararlı, rahat ve kontrollü olma eğilimindedir. 

 
Gergin ve Sakin ölçeğinin alt fasetleri: 
 

Endişeli kişiler: Değiştiremeyecekleri, öngörülmeyen olaylar konusunda endişelenme 

olasılıkları yüksektir. Geleceğin neler getireceği konusunda kaygı duyarlar. Başkalarının 
fikirleri konusunda kaygı duyarlar. Düşüncesizce söylenmiş sözleri kişisel alma 
eğilimindedirler. 
 

İyimser kişiler: Aşina olmadıkları veya beklenmedik durumlarda olmaktan kaygılanmama 
eğilimi gösterirler; kontrolleri dışındaki durumlar da onları kaygılandırmaz. Hakaretleri veya 
düşüncesizce yorumları genellikle dikkate almazlar. 
 

Kendinden Emin Olmayan kişiler: Görünüşte farklı olmalarına karşın, çekingen, kolayca 

utanan ve başkalarının kendileri hakkındaki düşünceleri konusunda aşırı kaygılanan kişiler 
olduklarını ifade ederler. Kendilerini kaygılı ve karışık duygular besleyen kişiler olarak 
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tanımlayan bu kişiler sıklıkla, son iki yıl içinde depresif hissettiklerini ve önemli ölçüde 
endişeli olduklarını ifade etmiştir. 
 

Kendinden Emin kişiler: Kendilerini belirleyici ve neşeli olarak tanımlar. Başkalarının kendisi 

hakkında ne düşündüğü konusunda görece daha az kaygılı olan bu kişiler, genellikle son iki yıl 
içinde duygusal yönden iyi hissettiklerini ve pek sık kaygılanmadıklarını ifade etmiştir. 
 
 
 
 
 

 


