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Lü�en   bu   tes�eki   cümleleri   haya�nızdaki    bir   tek   durum,   olay   veya   ilişkinize   göre   değil ;   genel   tutum,   durum  
ve   ilişkilerinizi   dikkate   alarak   cevaplayınız.   
Lü�en   tes�eki   cümlelere    “     olmak   istediğiniz   kişi   ya   da   kişiler     gibi     “    değil,    “   genelde   nasılsanız   öyle   “    cevap  
veriniz.   
Cümlelerdeki   ifadeler   size    tam   olarak    uyuyorsa   “   evet   “,   kısmen   uyuyorsa   “   bazen   “,   uymuyorsa   “   hayır”   yanı�nı  
kullanınız.   
       1.    Kurallara   ��zlikle   uyan   ve   çevremdekileri   kurallara   uymaları   konusunda   uyaran   biriyimdir.   
                 a)Evet              b)Bazen                       c)Hayır   

2. Başka   insanların   algılayamayacaklarını   düşündüğüm   için   teori   ve   fikirlerimin   derinliğini   onlarla   pek  
paylaşmam.   

 a)Evet  b)Bazen  c)Hayır  

3.  Çocukluğumdan   bu   yana,   kendimi   farklı   ve   sıra   dışı   hissederim.  
 a)Evet  b)Bazen  c)Hayır  

4.  Haya�a   olası   bütün   ih�maller   aklıma   geldiğinden,   gelecekte   ne   olacak   endişesini   yaşadığım   çok   olur.  
 a)Evet  b)Bazen  c)Hayır  

5.  Macera   severim,   öyle   ki,   yaşadığım   bir   macera   bitmeden,   bir   sonraki   macerayı   düşünürüm.  
 a)Evet  b)Bazen  c)Hayır  

6.  İlişkilerimde   genellikle   uyumluyumdur,   ancak   içimde   çoğu   zaman   ifade   etmediğim  
 muhalif   (i�raz   eden)   bir   ses   vardır.   
 a)Evet  b)Bazen  c)Hayır  

7.  Bir   me�ndeki   dil   bilgisi   hataları   hemen   dikka�mi   çeker,   düzeltme   gereği   duyarım.  
 a)Evet  b)Bazen  c)Hayır   

          8. İçimde   her   zaman   bir   şeylerin   eksikliğini   duyarım.   Fakat   eksik   olanın   ne   olduğunu   bir   türlü  
tanımlayamam.   
    a)Evet b)Bazen c)Hayır    
         9. Sosyal   ilişkiler   içinde   bulunmaktan   sıkılan   biriyimdir,   genelde   düşünce   dünyamla   baş   başa   kalmayı  
tercih   ederim.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
        10.    Sakin   ve   aceleci   olmayan   tabia�m,   çevremdekilere   huzur   verir.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
     11.    Bana   karşı   yapılan   hatalara   sitem   edip   çabuk   darılırım   ancak   küskünlüğü   uzatmak   istemem.   
 



a)Evet b)Bazen c)Hayır   
12.    Sonuca   ulaşmak   için,   kuralları   ve   prensipleri   göz   ardı   edebilirim.   
   a)Evet b)Bazen c)Hayır   
13.    Genellikle   insanlar   beni   duygusuz   ve   biraz   soğuk   bulurlar.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
14.    Olumsuz   ih�maller   aklıma   gelse   de   üzerinde   durmam,   genellikle   iyimserimdir.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
15.    Yoğun   duygu   dünyam,   sanatsal   ve   yara�cı   ilhamlarımın   kaynağıdır.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır  
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Lü�en   bu   tes�eki   cümleleri   haya�nızdaki    bir   tek   durum,   olay   veya   ilişkinize   göre   değil ;   genel   tutum,  

durum   ve   ilişkilerinizi   dikkate   alarak   cevaplayınız.   
Lü�en   tes�eki   cümlelere    “   olmak   istediğiniz   kişi   ya   da   kişiler   gibi   “    değil,    “   genelde   nasılsanız   öyle   “  

cevap   veriniz.   
Cümlelerdeki   ifadeler   size    tam   olarak    uyuyorsa   “   evet   “,   kısmen   uyuyorsa   “   bazen   “,   uymuyorsa   “   hayır”  

yanı�nı   kullanınız.  
 

16.    Güçlü   ve   kudretli   olmayı   her   şeyden   çok   önemsediğim   için,   her   türlü   ça�şmayı   korkusuzca   göze     alırım.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
17.    Genelde   haya�,   sakin   ve   koşuşturmadan   yaşarım.   İnsanların   bu   kadar   aceleci   ve   endişeli   olmalarını     gereksiz  
bulurum.  
  
a)Evet    b)Bazen    

 
c)Hayır   
 

18.    Kariyer   mücadelesinde   kazanan   olmak   için   gereken   her   yolu   denerim.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
19.    İnsanlar   beni   sevgi   dolu,   sıcak   ve   duygusal   birisi   olarak   görürler.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır  
  
20.    Çocukluğumdan   beri   bu   dünyaya   ait   olmadığım   ve   farklı   birisi   olduğum   hissini   taşımışımdır.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
21.    Küçük   bir   kusur   ve   eksiklik   bile   beni   rahatsız   eder,   hemen   düzeltmeye   çalışırım.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır  
  
22.    Genelde   muzip   ve   şakacı   biriyimdir.   
a)Evet b)Bazen    

 

c)Hayır   
 

23.    Bireysellik   ve   özgünlüğümü   yaşayabilmemin   önünde,     toplumsal   kuralları,   engel   olarak   görürüm.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   

24.    Her   koşulda   meydan   okuyan,   cesur   bir   yapıya   sahibimdir.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   

25.    Sorunlara   müdahale   ederek   büyütmektense,   onların   zaman   içinde   çözüleceğini   düşünürüm.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
26.    Bulunduğum   çevrede   takdir   edilen   özellikleri   kendimde   toplar,   etki   ve   hayranlık   uyandırırım.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
27.    Bi�rmemi   gecik�rse   bile,   o   işi   kusursuz   yapmak   için   kılı   kırk   yararım.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
28.    Genellikle   seçenekler   arasında   gel   –gitler   yaşadığım   için,   karar   vermekte   zorlandığım   olur.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
29.    Çoğu   zaman   farklı   ve   çelişik   duyguları   o   kadar   sık   bir   arada   yaşarım   ki,   kendimi   anlamakta   zorlanırım.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
30.    Çevremdekiler   beni   halim   selim   ve   tahammüllü   olarak   görürler.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır  
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31.    Tar�şma   ve   kavga   ortamlarından   özellikle   kaçınan,   barışçıl   ve   sakin   birisiyimdir.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   

32.    Esprili   ve   hazırcevap   yapımla,   ortamın   ilgi   odağı   olurum.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   

33.    Duygusallığım   sebebi   ile   ilişkilerimi   bi�rmekte   zorlanırım.   Öyle   ki,   yanlış   olduğunu   fark   e�ğim  
ilişkileri   bile   sürdürdüğüm   olur.   

a)Evet b)Bazen c)Hayır   
34.    Genellikle   toplumun   içinde   değil,   toplumun   uzağında   veya   kenarındayımdır.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
35.    İmajımın   insanlar   üzerindeki   etkisini   çok   önemserim,   bu   etkiyi   ar�rmak   için   ne   gerekiyorsa   yaparım.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
36.    Aklımda   bir   sürü   düşünce   vardır   ancak   zaman   zaman   bu   düşünceleri   bir   sonuca   bağlayamamak   bana     sıkın�  
verir.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
37.    Cesur,   korkusuz   ve   diğer   insanlardan   daha   girişken   biriyim.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
38.    Yap�ğım   işte   e�k   kuralları   dikkate   almayabilirim;   benim   için   işin   sonuçlanması   ve   yaratacağı   etki   her     şeyden  
önemlidir.   
a)   Evet b)Bazen c)Hayır   
39.    Konuşmayı   pek   sevmem,   konuştuğumda   da   insanlar   ve   olaylar   yerine,   fikir   ve   kavramlardan  
bahsederim.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
40.    Genellikle   dikka�m   aynı   anda   birçok   şeye   kaydığından,   bir   şeye   uzun   süre   yoğunlaşamam.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
41.    Çevremdekiler   duygularını   benimle   rahatlıkla   paylaşırlar.   Ben   de   duygularımı   onlarla   paylaşmaktan     hoşlanırım.  
  
a)Evet    

 
b)Bazen    

 
c)Hayır   
 

42.    Lider   ve   zorlayıcı   bir   yapım   vardır.   
a)Evet b)Bazen    

 
c)Hayır   
 

43.    Çabuk   ö�elenen   ve   olaylara   anında   müdahale   eden   biriyim.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
44.    Çevremdekilerin   ih�yaçlarını   çabuk   hisseden,   onların   dertleriyle   dertlenen,   şe�atli     birisiyimdir.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
45.    Çevremdekiler   tara�ndan   prensipli   ve   kuralcı   biri   olarak   bilinirim.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
46.    Zaman   zaman   ölçüyü   kaçırsam   da,   insanlara   takılmaktan   ve   onları   kızdırmaktan   keyif   alırım.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır  
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47.    Benim   için   okuyup,   düşünmek   daha   tatmin   edici   olduğundan,   genellikle   insanlarla   yakın   ilişkide     olmayı  
yorucu   ve   gereksiz   bulurum.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
48.    Verdiğim   kararlardan   emin   olamamak   sıkça   yaşadığım   bir   durumdur.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
49.    İnsanlar   beni   duygularını   çabuk   belli   eden,   yu�a   yürekli   biri   olarak   görürler.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
50.    La�mı   her   koşulda   eğip   bükmeden   söylediğimden,   çevrem   beni   sert   ve   kırıcı   bulur.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
51.    Derinlikli   duyguları   direkt   ifade   etmektense,   dolaylı   veya   sanatsal   bir   şekilde   ifade   etmeyi   tercih     ederim.   
a)   Evet b)Bazen c)Hayır   
52.    Çok   isteyerek   yapmaya   başladığım   bir   şeyden   çabucak   sıkılıp   yeni   bir   şeye   yönelmem   nedeniyle,     çevrem  
beni   maymun   iştahlı   diye   tanımlar.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
53.    Duygusalım,   öyle   ki,   işlerimde   bile   duygularımı   bir   kenara   bırakamam.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
54.    Çocukluğumdan   beri   içimde,   sebebini   bilemediğim   bir   üzüntü   ve   keder   vardır.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
55.    Benimle   aynı   şart   ve   ortamları   paylaşan   insanlara   oranla   daha   kaygılıyımdır.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
56.    Kederli   ve   acı   verici   şeyler   üzerinde   pek   durmam,   hemen   beni   rahatlatacak   şeylere   yönelirim.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
57.    Genellikle   yalnız   olmayı   tercih   ederim,   benim   için   zihnimle   baş   başa   olmak   yeterince   doyurucudur.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
58.    Prensipler   ve   kurallar   konusunda   ki   hassasiye�m,   ka�   birisi   olarak   görünmeme   sebep   olur.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
59.    Başarılarımın   ge�rdiği   i�bar,   bana   değerli   olduğum   hissini   verir.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
60.    Benim   için   fikirler   ve   kavramlar   dünyası;   insanlarla   ilişkilerden   ve   duygulardan   daha   önemlidir.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır  
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Lü�en   bu   tes�eki   cümleleri   haya�nızdaki    bir   tek   durum,   olay   veya   ilişkinize   göre   değil ;   genel   tutum,  
durum   ve   ilişkilerinizi   dikkate   alarak   cevaplayınız.   

Lü�en   tes�eki   cümlelere    “   olmak   istediğiniz   kişi   ya   da   kişiler   gibi   “    değil,   “    genelde   nasılsanız   öyle    “  
cevap   veriniz.   

Cümlelerdeki   ifadeler   size    tam   olarak   uyuyorsa    “   evet   “,   kısmen   uyuyorsa   “   bazen   “,   uymuyorsa   “   hayır”  
yanı�nı   kullanınız  

 

61.    Çok   duygusalım.   Duygularımı   içimde   tutamam   ve   belli     ederim.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır  
 
 
62.    Hızlı   düşünür   ve   hızlı   yaşarım.     a)Evet            b)Bazen    

 

c)Hayır  
 

63.    Çevresindekileri   hakimiye�   al�na   alan,   hükmedici   biriyim.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
64.    Her   bir   durumun   olumlu   ve   olumsuz   yönlerini   aynı     anda   düşündüğümden,   karar   vermekte   ve     harekete  
geçmekte   zorlanırım.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
65.    Çıkarlarıma   ve   hedeflerime   ulaşmak   için   kolaylıkla   duygularımı   saklayabilirim.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
66.    Sosyal   olmamı   gerek�ren   ortamlar   beni   rahatsız   eder,   genelde   kendi   başıma   olmaktan   hoşlanırım.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
67.    Genellikle   asabi   ve   sert   birisiyim,   ancak   içimde   göstermediğim   merhametli   bir   tara�m   vardır.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
68.    Birçok   işi   başarmış   olmama   rağmen,   yeni   bir   işe   başlarken   yine   de   kendime   yeterince  
güvenemediğim   olur.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
69.    Genellikle   işlerimi   zamanında   yapan   dakik     biriyimdir.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
70.    İlişkilerimde   sık   sık   kırılıp,   alınganlık   gösterdiğim   olur.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
71.    Soyut   ve   felsefi   konular   her   zaman   ilgimi   çeker,bu   konular   üzerinde   derinlemesine   düşünür,   onları     analiz  
ederim.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
72.    Aynı   anda   birden   fazla   konuyla   ilgilenmek   hoşuma   gi�ğinden,   tek   bir   konuya     odaklanamam.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
73.    Hüzün   ve   acı   çoğu   zaman,   tüm   yoğunluğuyla   derinlemesine   yaşadığım   bir   parçamdır.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
74.    Çevremdekiler   beni   sakin,   uysal   ve   olaylar   karşısında   hemen   tepki   göstermeyen   biri   olarak   görürler.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
75.    Emir   vermekten   çekinmem.   Emirlerimin,   i�raz   edilmeden   yerine   ge�rilmesini   isterim.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
76.    Çocukluğumdan   beri,   sessizlikten   ve   yalnızlıktan   hoşlanan   biriyimdir.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
77.    İnsanlar   beni   iş   konusunda   yavaş   bulsalar   da,   ben,   işlerin   acele   etmeden   bi�rilebileceğine   inanırım.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır  
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78.    Detaylar   konusundaki   hassasiye�m   ve     mükemmeliyetçi   yapım,   zaman   zaman   insanları   rahatsız   eder.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
79.    Kendine   özgü   ve   sıra   dışı   yapım   nedeniyle,   insanların   beni   anlayamayacağını   düşünürüm.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
80.    Otoritemi   ve   hakimiye�mi   her   durumda   kabul   e�ririm.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
81.    Bilgiye   çok   değer   verdiğim   için   zamanımın   çoğunu   okuyarak   ve   düşünerek   geçiririm.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
82.    Genellikle   kimsenin   aklına   ge�rmediği   olumsuz   ih�maller   bir   anda   aklıma   gelir.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
83.    İnsanları   man�ğımdan   çok,   duygusal   yakınlığım   ve   sıcaklığımla   ikna   ederim.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
84.    Çevremdeki   insanlar   hakkında   hemen   karar   veremem,   onlara   güvenmem   zaman   alır.   

a)Evet  b)Bazen  c)Hayır  

85.    Sakin,   sabırlı   ve   kolay   geçinilebilen   biriyimdir.  
a)Evet  b)Bazen  c)Hayır  

86.    Çok   ��z   ve   mükemmeliyetçi   biriyimdir.   
a)Evet  b)Bazen  c)Hayır  

87.    Hırslıyımdır,   başarı   yolunda   bana   hiçbir   şeyin   engel   olmasına   izin   vermem.  
a)Evet  b)Bazen  c)Hayır   

88.    Sonuç   odaklı   birisi   olarak,   pra�k   düşünürüm   ve   istediğim   şeye   en   kısa   yoldan   ulaşırım.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
89.    Toplumsal   ilişkilerde   fazla   öne   çıkmayı   tercih   etmeyen   ve   insanlarla   bütünleşmeye   öncelik   veren   bir     yapım  
vardır.   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
90 .Çevremdekileri,   neden   işlerini   daha   iyi   yapmadıkları   konusunda   sık   sık   eleş�rip   yargıladığım   olur   
a)Evet b)Bazen c)Hayır   
91 . Huzurumu   bozab�lecek   şeyler�   göz   ardı   etmemden   dolayı   olaylara   geç   müdahale   ett�ğ�m   olur   
a)Evet b)Bazen c)Hayır  
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