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Bu profil, Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) değerlendirmenizle ilgili sonuçları anlamanızda
yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. MBTI aracı, bireysel yanıtlarınıza dayanarak, on altı farklı
kişilik tipinden hangisinin sizi en iyi tanımladığını belirleyecek sonuçlar üretmektedir. Kişilik
tipiniz, tercihlerinizi her biri iki karşı kutuptan oluşan dört ayrı kategoride temsil etmektedir. Dört
kategori, bir kişinin kişiliğinin temelini oluşturacak şekilde bir araya gelen aşağıdaki kilit alanları
açıklamaktadır:
•
•
•
•

Dikkatinizi nereye odakladığınız – Dışadönüklük (E) veya İçedönüklük (I)
Bilgileri algılama biçiminiz – Duyumsama (S) veya Sezgi (N)
Kararları verme biçiminiz – Düşünme (T) veya Hissetme (F)
Dış dünya ile ilişki kurma biçiminiz – Yargılama (J) veya Algılama (P)

MBTI tipiniz, tercihlerinizi temsil eden dört harfle gösterilmektedir. Değerlendirmede verdiğiniz
yanıtlara göre, MBTI tipiniz ESTJ, yani Duyumsama Odaklı Dışadönük Düşünme’dir. Sonuçlarınız
aşağıda belirtilmiştir.
Ortaya Çıkan Tip: ESTJ
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Dışadönüklük
Dışadönüklüğü tercih eden insanlar, dikkatlerini dış dünyadaki
insanlar ve nesnelere odaklama eğilimindedir.

Duyumsama
Duyumsamayı tercih eden insanlar, bilgiyi beş duyularıyla
algılama ve burada ve şimdi olana odaklanma eğilimindedir.

Düşünme
Düşünmeyi tercih eden insanlar, öncelikle mantığa ve
nesnel sebep - sonuç analizine dayalı kararlar verme
eğilimindedir.

Yargılama
Yargılamayı tercih eden insanlar, hayata karşı planlı ve düzenli
bir yaklaşımı benimseme ve durumun değişmez olmasını tercih
etme eğilimindedir.
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İçedönüklük
İçedönüklüğü tercih eden insanlar, dikkatlerini iç dünyadaki
düşünceler ve izlenimlere odaklama eğilimindedir.

Sezgi
Sezgiyi tercih eden insanlar, bilgiyi modelden ve büyük resimden
algılama ve gelecekteki olasılıklara odaklanma eğilimindedir.

Hissetme
Hissetmeyi tercih eden insanlar, öncelikle değerlere ve insan
merkezli durumların öznel değerlendirmesine dayalı kararlar
verme eğilimindedir.

Algılama
Algılamayı tercih eden insanlar, hayata karşı esnek ve spontan bir
yaklaşımı benimseme ve seçeneklerini açık tutmayı tercih etme
eğilimindedir.

MBTI değerlendirmesine verdiğiniz yanıtlar sadece tercihlerinizi belirtmekle kalmaz, aynı zamanda
tercihlerinizin göreli netliğini, yani bir kutba karşılık diğer kutbu tercih ettiğinizi ifade etmede ne
kadar net olduğunuzu belirtir. Buna tercih netlik indeksi veya kısaca tne adı verilir. Bir sonraki
sayfadaki çubuk grafik tne sonuçlarınızı göstermektedir. Daha uzun bir çubuk tercihinizden oldukça
emin olduğunuzu gösterirken, daha kısa bir çubuk söz konusu tercihten daha az emin olduğunuzu
gösterir.
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Ortaya Çıkan Tercihlerin Netliği: ESTJ
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Kişilik tipi uzmanınız, Profil sonuçlarınız hakkında size daha ayrıntılı bilgi verebilir ve aşağıdaki
grafikte gösterilen tip açıklaması hakkında yorum yapabilir. Ortaya çıkan tip açıklaması sizi
yansıtıyor mu? Çoğu insan MBTI sonuçlarının kendilerini oldukça iyi tarif ettiğini belirtmektedir.
Diğerleri için ise, bir veya iki harfin değiştirilmesi kişiliklerini daha doğru yansıtan bir MBTI tipinin
ortaya çıkmasında yardımcı olabilir. Özelliklerin size tam olarak uymadığını düşünüyorsanız, MBTI
aracını uygulayan kişi/kurum size daha uygun bir tip belirlenmesinde yardımcı olabilir.
Tip Açıklaması: ESTJ
• Kararlı, net ve iddialıdırlar

ISTJ

ISFJ

INFJ

INTJ

• Mantıklı ve analitiktirler; nesnel eleştiri yaparlar
• Projeleri, prosedürleri ve insanları organize etmede ustadırlar

ISTP

ISFP

INFP

INTP

ESTP

ESFP

ENFP

ENTP
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• Yetkinlik, verimlilik ve sonuçlara değer vermeleri olasıdır
• İşlevselliği kanıtlanmış sistemler ve prosedürleri tercih etmeleri olasıdır
• Var olana odaklanmışlardır, sorunlarla başa çıkmak için geçmiş deneyimlerini
kullanırlar
• Başkaları tarafından genellikle itinalı, güvenilir, kararlı, konuşkan ve kendine güvenen
kişiler olarak görülürler

Her tip veya tercihler kombinasyonu, kişinin kendi ilgileri, değerleri ve doğuştan gelen benzersiz
yetenekleri ile tanımlanabilir. Tercihleriniz ne olursa olsun, çelişen tercihlerin karakteristik özelliği
olan bazı davranışları kullanıyor olabilirsiniz. On altı tipin daha ayrıntılı açıklamaları için Isabel
Briggs Myers’in yazdığı Introduction to Type® adlı kitapçığa bakınız. Bu yayını ve kişilik tipinizi
anlamanızda yardımcı olacak başka pek çok kaynağı temin edebilirsiniz.
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