
 

 
İletişim Stilleri Analizi 

 
 
 
 

Aşağıdaki cümlelere sizin için en uygun cevabı yazınız.  
 
Burada doğru cevap yok, olması gereken veya olmasını istediğinizi değil, şu an için size en uygun olan, 
sizi en çok tanımlayan seçeneği işaretleyiniz.  
 
1. İş arkadaşınız veya müşteri ile konuşurken ... 
 

a) Her zaman göz temasını korurum. 
b) O kişiye bakma ve yere bakma arasında gider gelirim. 
c) Bir çok kere etraflıca odaya göz atarım. 
d) Genelde göz temasını koruyabilmeme rağmen arada gözümü kaçırabiliyorum.. 

2. Almanız gereken önemli bir karar varsa ... 
 

a) Karar vermeden önce iyice detaylıca düşünürüm. 
b) İç güdülerime dayanarak karar veririm. 
c) Kararımın diğerlerini nasıl etkileyeceğini düşünürüm. 
d) Karar vermeden önce fikirlerine güvendiğim ve önem verdiğim birisine danışırım. 

3. Ofisim ve çalıştığım yerde ... 
 

a) Aile resimlerim ve benim için anlamı olan objeler vardır. 
b) İlham veren posterler, ödüller ve sanatsal objeler sergilenir.   
c) Çizelgeler ve grafikler vardır. 
d) Takvimler, projelerle ilgili belgeler vardır. 

4. Bir müşteri veya iş arkadaşımla çatışma yaşarsam ... 
 

a) Olumluya odaklanarak durumu toparlamaya çalışırım. 
b) Sakin kalmaya çalışır ve çatışmanın sebebini anlamaya çalışırım. 
c) Çatışmaya sebep olan konu hakkında konuşmamaya çalışırım.  
d) Hemen çözümlenmesi için anında olayla yüzleşirim.  

5. İş yerinde telefonla konuşurken ... 
 

a) Konuşmayı ana konunun üzerinde tutmaya çalışırım. 
b) Esas konuya geçmeden bir iki dakika havadan sudan sohbet ederim. 
c) Konuşmayı aceleye getirmem, havadan sudan, kişisel konulardan konuşadabilirim.. 
d) Konuşmayı kısa ve öz tutmaya çalışırım. 

 
 

    

Öz Değerlendirme 



6. İş arkadaşlarımdan birisi üzgünse ... 
 

a) Bir şey yapıp yapamayacağımı sorarım. 
b) Özeline karışmak istemediğim için onu yalnız bırakırım. 
c) Onu neşelendirmeye çalışır ve olayın olumlu yanını görmesini sağlarım. 
d) Bir an önce iyi hissetmesini umarım. 

 
7. İş yerinde toplantılara katıldığımda ... 
 

a) Kendi fikrimi önermeden önce arkama yaslanır neler söylendiğini dinlerim. 
b) Fikrimin tam olarak bilinmesi ve anlaşılması için tüm kağıtlarımı masaya    sererim.. 
c) Kendi fikrimi seve seve anlatmak isterim. 
d) Toplantıdaki kişilerin fikirlerini desteklemeye çalışırım. 

 
8. Bir grubun önünde sunum yaparken ... 
 

a) Eğlenceli ve komiğimdir. 
b) Kısa, az, öz ve yavaş konuşurum. 
c) Sakin şekilde konuşurum. 
d) Doğru, dolaysız, belirgin bazen de yüksek sesle anlatabilirim. 

 
9. Bir müşteri bana bir problemi anlatırken ... 
 

a) Onu anlamaya çalışır, empati kurar, nasıl hissetttiğini anlamaya çalışırım. 
b) Durumla ilgili gereken detayları ve gerçekleri toplamaya çalışırım. 
c) Esas konuları dinleyip çözüm bulmaya çalışırım.  
d) Beden dilimi ve ses tonumu onu anladığımı gösterecek şekilde kullanırım. 

 
10. Eğitim programlarına veya sunumlara katıldığımda ... 
 

a) Kişi çok yavaş hareket ederse sıkılabilirim. 
b) Konuşmacının işinin çok zor olduğunu düşünerek ona destek olmaya çalışırım. 
c) Bilgi vermek kadar eğlendirmesini de isterim. 
d) Konuşmacının söylediklerinin arkasındaki mantığı çözmeye çalışırım. 

 
11. Karşımdaki iş arkadaşıma veya müşterilere bir şey anlatmaya çalışıyorsam ... 
 

a) Önce onların görüşlerini dinler sonra nazikçe kendiminkileri aktarırım. 
b) Altını çize çize kendi görüşümün anlaşılmasını sağlamaya çalışırım. 
c) Çok zorlayıcı olmadan onları ikna etmeye çalışırım. 
d) Anlattığımın arkasındaki düşünce ve mantığı görmelerini sağlamaya çalışırım. 

 
12. Bir toplantı veya görüşmeye geç kalırsam ... 
 

a) Panik olmam, arar ve beş on dakika gecikeceğimi bildiririm. 
b) Diğer insanı beklettiğim için üzülürüm. 
c) Çok sıkılır, oraya bir an once yetişmek için acele ederim. 
d) Geldiğimde bolca özür dilerim. 

 
 



13. İşte belirlediğim hedef ve beklentilerim ... 
 

a) Gerçekçi, ulaşılabilecek gibi olanlardır. 
b) Elde etmesi zor ve heyecanlı olanlardır. 
c) Daha büyük hedeflere ait parçalardır. 
d) Elde ettiğimde memnun olacağım hedeflerdir. 

 
14. Yardımına ihtiyacım olan bir iş arkadaşıma problemi açıklarken…  
 

a) En detaylı şekilde açıklamaya çalışırım. 
b) Söylemek istediğimi söylemek için bazen abartabilirim. 
c) Problemin beni nasıl hissettirdiğinden bahsederim. 
d) Problemin nasıl çözülmesini istediğimi açıklarım. 

 
15. Müşterilerim veya iş arkadaşlarım ofisimde, benimle olan toplantıya geç kalırlarsa ... 
 

a) Onlar gelene kadar telefon konuşmalarımı yapar, diğer işlerimi tamamlamaya çalışıp 
kendimi meşgul ederim. 

b) Bir aksaklıktan geciktiklerini düşünür, önemsemem. 
c) Arayıp buluşma bilgilerinin doğruluğunu teyid ederim (tarih, zaman vb)  
d) Zamanımı harcadığı için onlara kızarım. 

 
16. Çalıştığım bir projede gerideysem ve bitirmek için üzerimde baskı hissediyorsam  
 

a) Yapmam gereken herşeyin listesini çıkarırım, ne zaman ve hangi sırada olması 
gerektiğinide belirterek.  

b) Diğer herşeyi bloke eder ve %100 yapmam gerekenlere odaklanırım.  
c) Endişelenir ve yapmam gerekene odaklanamam. 
d) Bir gün belirler ve o güne kadar bitirmeyi hedeflerim.  

 
17. İş arkadaşlarım veya müşterim tarafından sözel saldırıya uğradığımı düşünürsem ... 
 

a) Ona durmasını öneririm. 
b) Kalbim kırılır ancak bir şey belli etmem. 
c) Onun kırgınlığını görmezden gelir ve konunun gerçeklerine dikkatimi yöneltirim. 
d) Ona keskin bir şekilde davranışını beğenmediğimi iletirim. 

 
18. Sevdiğim ama uzun zamandır görmediğim bir müşterimi veya iş arkadaşımı görürsem ... 
 

a) Ona dostça sarılırım. 
b) Selamlaşırım ama el sıkışmam. 
c) Hızlı ama güçlü şekilde el sıkışırım. 
d) Coşkulu, uzun süren, güçlü şekilde elini sıkarım. 


