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BÖLÜM-A 

@ 1 • Genelde; 
A a- insanlarla çabuk kaynaşan mı yoksa 

@ b- Sessiz ve mesafelibir kişi misiniz? 
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2 • fğer öğretmen olsaydınız; 
a- Veri, araştırma ve sonuçlardan 

söz eden dersler vermekten mi 
b- Kuramsal yanı ağır basan dersler 

vermekten mi hoşlanırsınız? 

3· Genelde; 
a- Akiınızın kalbinizi yönetmesine mi 
b- Kalbinizin aklınızı yönetmesine mi 
izin verirsiniz? 

4- Bir günlüğiine bir yere gidecek olsanız; 
a- Neleri ne zaman yapacağınızı 

önceden planlamayı mı yoksa 
b- öylesine kalkıp gitmeyi mi seç�iniz? 

5 - Bir grup insanla birlikteyken; 
a- Grubun konuşmasına katılınm. 
b- İnsanlarla teker teker konuşurum. 

6· Genelde; 
a- Hayal gücü güçlü kişilerle mi yoksa 
b- Gerçekçi kişilerle mi daha iyi anlaşırsınız? 

7- Sizı:e hangi nitelendinne daha 
güzel bir iltifattır? 

a- Duyarlı insan 
b- Genellikle aklı başında, makul bir insan 

8- Genelde; 
a- Buluşmaları, toplantılan önceden 

ayarlamayı mı yoksa 
b- Günleri boş bırakıp canınız neyi isterse 

onu yapmayı mı seçersiniz? 

9 • Kalabalık bir grupta; 
a - Başkalarını tanıştıran kişi mi 
b- Başkalarına tanıştırılan ki� misiniz? 

10-Aşağıdakilerin hangisi ile 
nitelendirilmeyi seçersiniz? 

a - Pratik bir kişi b - Yaratıcı bir kişi 

11-Genelde; 
a · Duyguya, düşünmeden çok mu yoksa 
b -Mantığa duygudan çok mu değer verirıiniz? 

U-Genelde; 
a - Beklenilmeyen kar,ısında ne yapılması 

frektiğini görüp, harekete geçmekte mi 
b- Onceden iyice düşünülmüş bir planı 

gerçekieştirmekte mi daha başanloınız? 

13-Genelde; 
a- Az kişiyle derin arkada�ıklara mı 
b - Çok kişiyle daha yüzeysel 

arl<adaşlıklara mı sahipsiniz? 

14-Aşağıdaki özelliklere sahip ki�lerılen 
hangisini daha çok beğenirsiniz? 

a - Geleneksel bir biçimde yaşamayı, 
dikkati çeken davranışlarda 
bulunmamayı seçenleri 

b- Göze çarpıp çarpmadıklarına, dikikat 
çekip çekmediklerine bakmadan, 
özgün bir yaşam biçimi seçenleri 

ıs -Aşağıdakilerden hangisi daha 
@ olumsuzbirözelliktir? 

@ a - insanlara sempati duymamak 
b- Mantıksız olmak 

© 16- Bir plana, programa uymak size; 

® 
a - Çekici mi yoksa 
b- İtici mi gelir? 

© 17 -Arkadaşlannız arasında siz; 

® 
a- Olayları en son duyanlardan mı 
b- Ola�an başkalarına duyuranlardan mısınız? 
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18-Arl<adaş olarak aşağıdaki kişilerden 
hangisini seçerıliniz? 

a- Süreklifikirlerüretip,ort.ıyaatıbilenbirkişi 
b- Ayaklarını yere sağlam basan bir kişi 

19-Aşağıdaki kişnerden hangisiyle 
çalışmayı seçerıliniz? 

a • Her zaman iyi olan bir kişi, 
b- Her zaman adilolanbir kişi 

20- Hafta sonunda yapmanız 
gerekenlerin rıstesini çıkarmak sizi; 

a- Çeker mi 
b- ltermi
c- bunaltır mı?

21-Aşağıdakilerden hangisi 
sizi daha iyi tanımlar? 

a • Hemen hemen herkesle gerektiği 
kadar konuşabilirim 

b- Yalnızca bazı kişilerle, bazı koşullarda 
konuşacak pek çok şey bulabilirim 

22- Zevk için okurlıen yazarın 
söyleyeceklerini; 

a- Değişik ve ilginç yollarla anlatmasını mı 
b- Net ve doğrudan anlatılmasını mı 

seçersiniz? 

23 • Aşağıdakilerden hangisi daha 
olumsuz bir özeDiktir? 

a- insanlara çok fazla yakınlık göstermek 
b- insanlara yeteri kadar yakınlık 

göstermemek 

24 • Yalnızca bu soruda kendinize 
uyduğunu düşiindüğünüz iki yan� 
varsa ikisini de işaretleyiniz. 

a - Zamana kar,, yarışmak durumunda 
bırakan acil durumlardan hoşlanırım 

b • Zamana kar,, yanşmaktan nefret ederim 
c- Yapmam gerekenleri zamana kar,ı 

yarışmam, gerektirmeyecek biçimde 
ayarlarım 

25-Tanıştığınız yeni insanlar 
sizin nelerle ilgilendiğinizi; 

a- Hemen mi yoksa 
b- Bir süre geçip, sizi iyice tanıdıktan 

sonra mı anlarlar? 

26 • Daha önel! b�lannın da yapmış 
olduğu bir işi yaparken; 

a- Herkesin gittiği alışılmış yoldan mı 
b- Kendinize özgü değişik bir yoldan mı 

gitmeyi seçersiniz? 

27 -Aşağıdakilerden hangisine 
daha çok önem verirsiniz? 

a- insanlann duygulanna 
b- insanların haklanna 

28 · Yapmanız gereken bir iş olduğunda; 
a - Her şeyi �amadan önce dikkatlice 

b-
planlamaktan mı 
işe başlayıp nelerin yapılması 
gerektiğini, üzerinde çalıştıkça 
öğrenmekten mi hoşlanırsınız? 

29-Genelde duygularınızı; 
a- Açkça belli eder misiniz yoksa 
b- Kendinize sakiamayı mı seçersiniz? 

30 • !aşarken; 
a - üzgün olanı mı 
b- Alışılmış olanı mı yaşamayı seçesiniz? 

31- Hangi sözcük size daha yakındır? 
a- Yumuşak 
b- Katı 

32- Hangi sözcük size daha yakındır? 
a- Düşünmek 
b- Hissetmek 

33- Belli bir şeyi, belli bir zamanda 
yapmaya karar verdiğinizde; 

© a- Planlarınızı o işe göre ayarlaya-
bilmekten mutlu mu olursunuz 

® b- i�n siti bağladığını düşünüp, 
durumdan rahatsız mı olursunuz? 

© 
34 · Genelde kendinizi olaylar hakkında 

ıfığer insanlardan; 

® 
a - Daha hevesli olarak mı yoksa 
b- Daha az hevesli mi nitelendirisiniz? 

© 
35-Aşağıdakilerden hangisi sizce daha 

istenilen bir iftifatbr? 

® 
a- Göıiiş yeteneği kuwetli 
b - Sağ duyusu kuweui 

© 
36· Genelde işleri; 
a- Son anda yapmayı mı 

®
b- Son ana bırakmanın sinirlerinizi 

yıprattığını mı düşünürsünüz? 

© 37 -Arlkadaş toplantılarında; 

® 
a- Sıkıldığınız olur mu yoksa 
b- Her zaman eğlenir misiniz? 

© 
38- Sizce hangisi daha önemlidir? 
a- Bir durumdaki olasılıkları görebilmek 

® b- Durumun gereklerine uyum 
sağlayabilmek 

© 39- Hangi sözı:ük size daha yakındır? 
a- İkna edici 

® b- Duygulandırıcı 

40 · Kişinin günlük, alışılmış programı 
olması sizce; 

a- İşlerin çözümlenmesini kolaylaştıran 
bir yaklaşım mı yoksa © 

@b- Gerekli olduğu anlarda bile sıkıa 
bir yaklaşım mıdır? 

@ 41 • Yeni bir şey moda olduğunda siz; 
a- Ona ilk uyanlardan mı 

® b- Uzak kalıp ilgilenmeyenlerden m�iniz? 
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42 · Aşağıdakilerden hangisini seçersiniz? 
a- Yürüyen işleri kabul edilmiş 

yöntemlerle sürdürmeyi 
b- Yürümeyen işlerin üzerine gidip, hatanın 

nerede olduğunu bulmaya çalışmayı 

r,;ı 43- Hangi sözı:ük size daha yakındır? 
VY a- İncelemek 
® b- Yakınlık göstermek 
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44-Yapmanız gereken bir iş ya da satın 
almanız gereken bir şey aklınıza 
geldiğinde; 

a- Çoğu zaman unutur, bir süre 
sonra hatırlarsınız 

b- Genelde hatırlamak için 
bir yere not edersiniz 

c- Hiçbir hatırlatmaya gerek duymadan 
işinizi tamamlarsınız 

@ 45-Genelde siz; 
a- Tanıması kolay bir kişi mi 

® b- Tanıması zor bir kişi misiniz? 

@ 46-Aşağıdaki sözcük çiftlerinden 
hangisi size daha yakındır? 

® a - Veriler b - Düşünceler 

@ 47 -Aşağıdaki sözcük çiftlerinden 

® 
hangisi size daha yakındır? 

a - Adalet b - Acıma 

,,;:,. 48-Aşağıdakilerden hangisine 
v:y uyum sağlamanız daha zordur? 

® 
a - Her gün yapılması gereken işler 
b- Sürekli değişim
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49-Gülünçbirdunımda 
olduğunuzu algıladığınızda; 

a- Konuyu değiştirirsiniz
b - Şakaya vurursunuz 
c - Günler sonra o anda ne 

söyleyebilirdim diye düşünürsünüz 

@ 50-Aşağıdaki sözcük çiftlerinden 
hangisi size daha yakındır? 

@ a - Açıklama b - Kavram 
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@ 51-Aşağıdaki sözcük çiftlerinden 
hangisi size daha yakındır? 68 

@ a - Merhamet b - Önceden görebilme 
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52 • Büyük bir projeye başladınıL 
önünüzde bitirmek için bir haftanız var 
neler yapmanız gerektiğini; 

a- Teker teker belirler, öncelik sırasına 
dizer, işe öyle başlarsınız. 

b- Pek düşünmeden işe atılırsınız 

53 • Size yakın insanlar, sizce; 
'A' a - Çoğu konuda neler hissettiğinizi 
VY bilirler. 
@ b - Yalnızca siz duygularınızı daha önce 

onlara açmışsanız bilirler. 

@ 54-Aşağıdaki sözcük çiftlerinden 
hangisi size daha yakındır? 

@ a - Kuramsallık b - Kesinlik 

@ 55-Aşağıdaki sözcük çiftlerinden 

® 
hangisi size daha yakındır? 

a - Kazanç b - iyilik 
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56 • Bir işi yetiştimıeye çalışırken aşağıda· 
kilerden hangisine güvenirsiniz? 

a - Erken başlayıp bitirmek için bol bol 
zamanınız kalmasına 

b - Son anda devreye sokacağınız 
hızlı temponuza 

57- Bir arl<adaş toplantısındayken; 
a - İnsanları bir araya getirip 

kaynaştırmaktan, eğlenceye katkıda 
bulunmaktan mı hoşlanırsınız, 

b - Karışmayıp herkesin bildiği gibi 
eğlenmesini mi seçersiniz? 

@ 58-Aşağıdaki sözcük çiftlerinden 
hangisi size daha yakındır? 

@ a - Doğrudan b - Dolayı 

@ 59 • Aşağıdaki sözcük çiftlerinden 
hangisi size daha yakındır? 

@ a - Kararlı b -Bağlı, kendini adamış 
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60 · Bir aımartesi sabahı 
o gün neleryapaQğınız sorulsa; 

a - Oldukça kesin bir program 
aktarabilirsiniz 

b - Yapabileceğinizin iki katını sıralarsınız 
c - Bir şey söylemeyip, 

bekleyip görmelerini söylersiniz 

@ 61-Aşağıdaki sözcük çiftlerinden 
hangisi size daha yakındır? 

@ a - Girişken b - Sessiz 

@ 62 • Aşağıdaki sözcük çiftlerinden 
hangisi size daha yakındır? @ a - Düşgücü yüksek b - Gerçekçi 

@ 63-Aşağıdaki sözciik çiftlerinden 
hangisi size daha yakındır? 

® a - Kararlı b - Sıcak kalpli 

@ 64- Gününüzün daha alışılmış hergün 
yaptığınız şeyleri içeren saatleri; 

®  a • Dinlendiricidir b • Sıkıcıdır
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BÖLÜM-B 

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden 
hangisi size daha yakındır? 

Mesafeli @ @ Konuşkan 

Kullanmak @ @ İcad etmek 

Barışçıl @ ® Yargılayıcı 

Planlı @ ® Plansız 

Sessiz @ @ Hareketli 

Düşünen @ @ Büyüleyici 

Yumuşak @ ® Sert 

Sistematik @ ® İçinden geldiği gibi 

Konuşmak @ ® Yazmak 

Üretim @ @ Tasarım 

Bağışlamak @ ® Hoşgörmek 

Sistematik @ ® Rastgele 

Sosyal bir kişi @ @ Uzak duran bir kişi 

Somut @ @ Soyut 

Kim@ @Ne 

İçgüdü @ @ Karar 

Tiyatro @ ® Arkadaş toplantısı 

Yat���� @ ® Yeni bir şey yapmak

Eleştirmeyen @ ® Eleştiren 

@ ® Acele etmeyen 
Dakik B rahat 

Kuram @ @ Kesinlik 

Kuşkucu @ @ Güvenen 

Değişken @ ® Durağan 

Kuram @ ® Deneyim 

Anlaşmaya @ ® 1 t k Varımak ar ışma 

Düzenli @ ® Rahat 

İşaret @ ® Sembol 

Çabuk @ ® Dikkatli 

Kabul etmek @ ® Değiştirmek 

Bilinen @ ® Bilinmeyen 

R.A. - KİTBE-94 Versiyon 1.3a

YÖNERGE

• Bu envanterde vereceğiniz cevaplar, olaylara nasıl baktığınızı ve olaylar hakkında 
nasıl karar verdiğinizi belirleyecektir.

• Doğru ya da yanlış cevap yoktur.
• Her soruyu dikkatlice okuduktan sonra size en uygun olan şıkkı işaretleyin. Hiçbir 
soru üzerinde çok fazla düşünmeyin.

• Eğer bir sorunun cevabı konusunda kararsızsanız, yeniden dönmek üzere geçin ve bir 
sonraki soruyu cevaplayın. Ancak hiçbir soruyu boş bırakmayın, şıklar arasında size 
uygun bir seçenek olmadığını düşünüyorsanız bile kendinizi en yakın gördüğünüz 
seçeneği işaretleyiniz.

• Cevaplarınızı şıkların başındaki kutucukları uygun şekilde kodlayarak belirtin.

• Bütün soruları cevaplayıp cevaplamadığınızı kontrol edin. Hiçbir soruyu boş  
bırakmayın. 

KiTBE ÇEVRiM iÇi CEVAP FORMU

Sonuçlar cinsiyete göre değişmektedir.Lütfen cinsiyetinizi belirtiniz.
Erkek                 Kadın
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