
 

 
 
 
 
 
 
AMAÇ : DESTEK OLMAK (TAHMİN EDİLEBİLİR OLMAK) 
 
ANAHTAR : PAYLAŞMAK İSTEMEYEN (SAHİPLENİCİ) 
 
PAROLA : NE DÜŞÜNÜYORSUN? 
 
İSTEKLER : BERABER OLDUKLARININ DİKKATİ  
 
ZAMAN:  ŞİMDİ HİÇBİR ZAMAN 
 
 
 

 Sevilmeye bayılırlar. 

 Aidiyet ve güvenlik ararlar. 

 Sıcak, destek olan ve güvenilirdirler. 

 Bazen yumuşak kalpli (müşfik) olarak anılırlar. 

 Son teslimat tarihlerinin baskısını sevmezler. 

 Çatışmadan hoşlanmazlar, başkalarının duymak istediklerini söyleyebilirler. 

 Çok nadir tartışırlar ve açıkça eleştirirler. 

 Sorular sorarlar ve harika dinleyicidirler. 

 Duygularını diğerlerinden saklarlar, kin tutarlar. 

 Güvenlik bilinçleri çok kuvvetlidir, hedef koymakta zorlanabilirler. 

 Bilinen ve kontrol edilebilenden hoşlanırlar, değişimi sevmezler. 

 Başkalarına yardım etmeyi severler – harika rehberlik becerileri vardır. 

 Karar vermede yavaştırlar çünkü başkalarının ne düşüneceğini önemserler. 

 Genelde karar veren merci olmak yerine sorumluluğu başkasına yüklerler. 

 Düzene girdiklerinde, istikrarlı ve sabırlı şekilde çalışırlar. 

 Sık sık ikna edilmeye, güvende olduklarını bilmeye ihtiyaç duyarlar. 

     

 

   Cana Yakın (Sevimli) 
 
 



 

 
 
 
 
 
AMAÇ : DERTTEN UZAK OLMAK (TEDBİRLİ) 
 
ANAHTAR : DOĞRULUK (KESİNLİK) VE ORGANİZASYON 
 
PAROLA : GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKAR 
 
İSTEKLER : BİLGİ – GERÇEK - KANIT 
 
ZAMAN:  GELECEK AY 
 
 

 Haklı olmak için büyük bir istek duyar. 

 Çatışmayı önlemek adına duruma adapte olur. 

 Kibar ancak ilgisizdir. 

 Tedbirli, tutucu diplomat. 

 Bazen soğuk, mesafeli, seçici ve eleştirel olabilir. 

 Plancı ve organizatördür, sıralamaya önem vererek ilerler.  

 Kesinliğe ve detaylara önem verir. 

 Tespit edilmiş prosedürleri izlemeye eğilimlidir.  

 Çevresini düzenler ve organize eder. 

 Toplanmış bilgilere fazla güvenir.  

 Israrlı, sistematik problem çözücüdür. 

 ‘Bana gösterek anlatın’ tutumu vardır, herşeyi yazılı görmek ister. 

 Tüm konuyla ilgili gerçekler toplanana kadar karar vermeyi bekletir.  

 Çalışma arkadaşlarıyla konuları tekrar başka bir yerde konuşabilir. 

 Genelde mantıklı karar alırlar, duygusallığa az yer vardır. 

 Bir kere karar verdiler mi geri dönmeleri zordur. 

 Korunma amacıyla ağır objelerle sarılıdırlar. 

 Kesinliğe önem verir, gerçeklere ve mantığa ihtiyaç duyarlar.  

 Grafik ve çizelgelere bayılırlar. 

Analitik ( Düşünür ) 
 
   Cana Yakın (Sevimli) 
 
 



 

 
 
 
 
AMAÇ : ÜSTESİNDEN GELMEK (YENMEK) 
ANAHTAR : TEPKİSEL VE SABIRSIZ  
PAROLA : YAP, BİTİR - DÜN 

İSTEKLER : SONUÇLAR 
ZAMAN:  ŞİMDİ ŞİMDİDİR 
 

 Başka insanları ve durumları kontrol eder. 

 Sahnede olmaktan hoşlanır. 

 İdari becerileri iyidir, başarıya eğilimlidir.  

 Zorluklar ve rekabet ona iyi gelir. 

 Bireyseldir, kendi başlatır ve kendi kendine yeter. 

 Statükoyu sevmez ve demoralize olur. 

 Farklılıktan, alışılmamış olandan ve maceradan hoşlanır. 

 Üretime ve sonuçlara yöneliktir. 

 Hızlı ilerlemekten hoşlanır, gecikmeler karşısında sabırsızdır. 

 Görüşünü hızlı ve sesli olarak belirtir. 

 Diğerlerine göre daha sağlam durur. 

 Direkt, olumlu, sözünü sakınmaz.  

 Baskı altında iyi çalışır, yapılması gerekenleri gerçekleştirir. 

 Aksiyonda ve karar alma mekanızmasında kesin sonuca götürür. 

 Bir çok şeyi bir arada kontrol altında tutar. 

 İşkolik olmaya meyillidir. 

 Hem kendilerinden hem diğerlerinden fazla beklentileri vardır. 

 Stresten etkilenir. 

 Çok fazla telefondadır, her yerde kağıtlar vardır, kriz iklimi söz konusudur. 

 Kapalı görüşlüdür: ‘Senin benim için yapacağın başkalarının yapamayacağı 

neler var?’  

 Hedefe odaklıdır, kendi yolu için sonuna kadar savaşır. 

 Zaman zaman inatçı, sabırsız ve zordur.  

    

Yöneten (Direktör) 



  

 
 
 
 
AMAÇ : İNANDIRMA (İKNA) 
 
ANAHTAR : EGOLARI 
 
PAROLA : HADİ YAPALIM! 
 
İSTEKLER : HARİKA OLDUĞU İÇİN ALKIŞLAR 
 
ZAMAN:  ŞİMDİ GELECEK HAFTA  
 
 
 

 Gerçekçi olmayan hedeflere sahip bir hayalperest.  

 Diğerlerine oranla daha fazla onay ve iltifata ihtiyaç duyar. 

 Seyirci ve gruplara bayılır. 

 Yaratıcı fikirlere ve hayallere kolayca ulaşır.  

 Dışa dönük, ikna edici ve girgin. 

 Arkadaş canlısı, hareketli ve spontane (anında yapılan).  

 Güven yaratır. 

 ‘Naturel satışçı’ görünümüne sahiptir. 

 Hoştur ve insanlarla kolay tanışır. 

 Havaidir, ve bir projeden diğerine kolay atlar. 

 Çabuk düşünür, kararları hızlı alır. 

 Görüşler, sezgiler ve içe doğmaları dikkate alır.  

 Güven nedeniyle kişileri yanlış değerlendirebilir. 

 Sık sık yanlış kararlar verebilir. 

 Sık sık geneller, abartır veya gerçekleri görmezden gelir.  

 Görüş ve inançlar oluşturmak için çaba sarfeder. 

 Prestij (itibar) ve kabul görmek için gruplara üye olur. 

 Ofisin her yanında egosunu görebilirsiniz – orada kimin çalıştığını 

biliyorsunuzdur. 

 

    

İfade Eden- Dışa Vuran 


