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1. DANIŞANLA İLK İLETİŞİM 
 

İletişimde ilk karşılaşmalar ve ilk izlenimler önemlidir. 
 

Koç – Koçi ilk karşılaşmasında  koçun diğer bireylerden önemli farkının olması 

gerekmektedir.  

 

Bu iletişim sürecinde koç karşılaştığı kişi hakkında bir fikir geliştirmekle birlikte, 

her hangi bir yargıda bulunmak, 

ön yargı geliştirmekten  kaçınmalıdır. 

 

Karşılaştığınız kişiyle ilgili iki taraflı bir çalışma yapmanız gerekmektedir.  

 
Birincisi, danışanınızı (koçinizi) çözümlemeye çalışmak,  

İkincisi ise danışanınıza (koçinize) güvenirlilik mesajını verebilmek. 



MESAJA ULAŞMA KANALLARI 

 

SÖZ (doğru sözcükler)    % 7 - 10 

SES (tonlama, telaffuz, vurgu)      % 30 - 38   

 

BEDEN DİLİ  

(mimikler, vücudun duruşu, bakışlar vs) % 55-60  

 





BEDEN DİLİ (SÖZSÜZ İLETİŞİM) 

 

Beden dili ile kastedilen, 

gözle görülebilen beden belirtilerdir. 

 

Sözsüz iletişim 

 ne söylediğimizle değil; neyi, nasıl söylediğimizle ilgilidir.  

 

"Basit bir jest, yüzlerce kelimeden daha çok şey ifade eder." 

  

 Temel referans noktamız vücut hareketleridir. 



İletişimde İlk İzlenim 

 
Duruşundan hiç hoşlanmadım”, 

 “Bakışını sevmedim”,  

“Bir görüşte kanım ısındı” 

«İlk gördüğümde vuruldum”,  

“Ben onu gördüğüm an işe yaramaz olduğu anlamıştım.” 

 

 gibi değerlendirmeler o kişi ile gelişecek iletişimin temelini oluşturur.  

 

Yalnız bu kararlarımız her zaman böylesine açık ve bilinçli olmayabilir.  

 

Kişi bunlara bilinç düzeyine çıkartsa da, çıkartmasa da, ilk algılarımızın oluşturduğu 

yargının, iletişim biçiminizde ve o kişiye atfettiğimiz değerde önemli bir rol oynadığı 

bilinir. 



MEKAN KULLANIMI 



EL SIKIŞMA 
 

El sıkışma ilk fiziksel temastır ve hem danışanınızı tanıma hem de 
danışanınızın bilinçaltına mesaj göndermek adına çok önemlidir. 

 
El Sıkışma Biçimleri 

*Baskın ve edilgen el sıkışması, 

* Ölü balık el sıkışması, 

* Bilek-Dirsek-Omuz kol tutarak el sıkışma, 

* Ezici el sıkışma, 

* Uygun el sıkışma, 



EL SIKIŞMA 
Baskın ve Edilgen El Sıkışma 

 
Baskın konumda sıkışılan el üstünlüğünü ortaya koyar, 

edilgen el eğer karşısındakine politik olarak sen üstünsün demek isterse 
kullanılır. 

 
Baskın konumda yapılan tokalaşmada karşınızdaki rahatsız olabilir,  

edilgen tokalaşmada ise mağlup olursunuz.  
 

Eğer koçiniz baskın el pozisyonunda sizinle el sıkışırsa  
büyük olasılıkla kendisini üstün gören ve otoriter yapısıyla karşısındakini 

ezmeye çalışan biridir.  
 

Genellikle de bu durum bilinçaltında “güçsüzlük korkusu”nun göstergesidir.  





EL SIKIŞMA 
Baskın ve Edilgen El Sıkışma 

 

Eğer danışanınız (koçiniz) edilgen el pozisyonunda el sıkışırsa,  

kendisini büyük bir ihtimalle değersiz görmektedir ve  

sizin üstün olduğunuzu düşünmektedir. 

 

İlk el sıkışmasında karşınızdaki danışanınızı tanımak adına hiçbir şekilde 

müdahale etmeden onun el sıkışma pozisyonuna uyum sağlamalısınız. 
 

 

Ancak ilerleyen günlerde koçinize bilinçli olarak  
bir mesaj vermek istiyorsanız,  

o zaman siz de vermek istediğiniz mesaja göre el sıkışabilirsiniz. 



EL SIKIŞMA 
Ölü Balık Sıkışması 

 
 

Kişinin kendine olan güvensizliğini ve çekingenliğini yansıtır.  
 

Bu şekilde bir el sıkışma, koçiniz büyük olasılıkla,  

kendine ve çevresine karşı derin bir güvensizlik duymakla beraber 

bilinçaltında da kalıplaşmış korkular yaşandığının göstergesidir. 

 
Böyle insanlara karşı yaklaşımlarda son derece dikkatli olunmalıdır. 

 
 Eğer kişi olasılık dahilinde ciddi güvensizlik ve korkular yaşıyorsa, 

sizden uzaklaşıp kaçabilir.  



EL SIKIŞMA 
Ölü Balık Sıkışması 

 
Yakınlığı, ona verilecek güven cümleleriyle kurmaya çalışmak daha 

doğru olacaktır.  
 

Fiziksel yakınlıktan kaçınılmalı ve mahrem alanına yaklaşmamalıdır. 
 
 

İşlerinde elleriyle çalışan cerrahlar, piyanistler vb. kişiler;  
arteritli parmaklara sahip olan ellerinde ve parmaklarında rahatsızlığı 

bulunan kişiler ellerinin sağlığına önem verdikleri için  
sıkı el sıkışmasından kaçınabileceklerinden,  

onlarla el sıkışmada alınacak ileti yanıltıcı olabilecektir.  







EL SIKIŞMA 
Bilek-Dirsek-Omuz Kol Tutarak El Sıkışma 

 
 

Sadece yakın tanıdıklar arasında yapılırsa dostane bir tavırdır. 
 Yabancı ya da yeni tanıştığınız kişilerde size karşı güvensizlik uyandırır. 

Genelde politikacılar kullanır. 
 

Bu şekilde bir el sıkışma veya karşılama karşınızdaki kişiyi tedirgin eder ve 
size karşı güvensizlik duygusunun oluşmasını hazırlar.  

 
Bu tarz bir el sıkışmanın ancak çok yakın dostlar arasında olabilir.  

 
Eğer bir gün koçinizle bu şekilde bir el sıkışma yaparsanız  

belki de aranızdaki ilişki "Koç-Koçi” ilişkisinden dostluk ilişkisine geçmiştir.  
 





EL SIKIŞMA 
Ezici El Sıkışma 

 
 

Kullanım durumuna göre; 
Olumlu Yönü: Karşı tarafa kendinize çok güvendiğiniz ve güçlü bir yapınız 

olduğu mesajını iletirsiniz. 
 

Olumsuz Yönü: Karşıdaki kişi bu güç gösterisinden rahatsız olabilir  
ayrıca eli de acıyabilir. 

 
Eğer koçiniz bu şekilde el sıkışıyorsa büyük bir ihtimalle 

güçlü ve güvenilir olduğunu göstermeye çalışıyordur.  
 

Gerçekle böyle de olabilir ama bu durumun maske olma olasılığı da  
söz konusudur. 





EL SIKIŞMA 
 

Uygun El Sıkışma 
 
 
 

Daima olumludur. İki taraf adına da iletişime sağlıklı  ve olumlu başlama 
olanağı sağlar. 

 
 

Olumsuz yönü yoktur. 
 





El Sıkışma Örnekleri 







GÖZLER 
 
Karşılaşma esnasında koçiniz sizinle göz kontağı kuruyorsa ve el sıkışması gibi 

diğer hareketleri de bu durumu destekliyorsa  

sizinle iletişime açık olduğunu belirtmektedir.  

 

Bu durum bir koç olarak sizin daha rahat çalışma yapabileceğinizin göstergesidir.  

 

Kişi eğer gözlerini kaçırıyorsa ve el sıkışma gibi diğer hareketleri de  

bu çekimser ve güvensiz tavrını destekliyorsa  

bu durumda da iletişim kurmak adına  

biraz daha fazla çaba harcamanız gerektiğini göstermektedir. 





        Kuşkucu bakış                          Derin düşünce 

           Şaşkınlık                                   Tasarlama 



SES TONU 
 

Ses tonları kişilerin zihinsel enerjilerinin titreşimlerini taşır.  
 

Dikkatli bir kişi, heyecanlı veya korkmuş bir insanı ses tonundan 
anlayabilir.  

 
Deneyimli bir koç, yalan söyleyeni, korkanı, endişe duyanı, aşkı, 

coşkuyu ve bunun gibi birçok duygu durumunu da koçinin ses tonundaki 
titreşimlerden anlayabilir. 



KULLANILAN SÖZCÜKLER 
 

İletişimin olmazsa olmazıdır.  
 

Koçinizle ilk karşılaşmanızda ve sonraki karşılaşmanızda ona “n’aber, 
nasıl gidiyor” derseniz  

istediğiniz kadar doğru el sıkışın ve ses tonunuzu güvenirlik yaratacak 
şekilde ayarlayın, durumu batırırsınız.  

 
Kullandığınız kelimeleri zaten bir koç olarak daima doğru seçmeniz ve 

bunu ilk karşılaşmanızdan itibaren uygulamanız gerekiyor.  
 

Dilimiz zihnimizin yansımasıdır. 







Saldırgan avuç konumu 
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DANIŞANLA  (KOÇİ) İLETİŞİM 



2. KOÇİYİ DİKKATLE DİNLEMEK 

Dinlemek; 

karşımızdaki kişiyi itişecek biri olarak değil,  

işbirliği yapabilecek biri olarak algılayıp, 

  karşılıklı konuşmayı gerektirir. 



2. KOÇİYİ DİKKATLE DİNLEMEK 

Görünüşte dinleme  
Dinlermiş gibi yapmak, ama aslında biraz sonra ne söyleyeceğimizi 

aklımızdan geçirmek gibi, başka şeyler düşünmek.  

Savunmada dinleme  
Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup 

olmadığını araştırmak. 

Seçerek dinleme  
İlk önce görünüşte dinlemedeyken daha sonra ilgimizi çeken bir konudan 

söz edildiğinde kulak kesilmek. 

Tuzakçı dinleme  
Konuşanın sözlerine, bir açığını yakalayıp üzerine çullanmak amacıyla 

kulak vermek. 

Denetçi dinleme  
 Karşımızdakilerin bize nasıl tepki gösterdiğini ve istediğimiz sonucu alıp 

almadığımızı ölçmek için dikkat kesilmek. 

Nezaketen dinleme  Dinlememek ayıp olduğu için dinlermiş gibi yapmak. 

Ürkek dinleme  
Karşımızdakini dinlemek istemediğimizi açıkça söyleyemediğimiz için 

dinleme pozu takınmak. 

Yaltaklanmacı dinleme  Karşımızdakinin hoşuna gitmek için dinliyormuş izlenimi yaratmak. 

Can kulağıyla dinleme 
Can kulağıyla dinlemek için bu sürece katılmalı, biz de aktif olmalıyız. 

Bunun için konuştuğumuz kişinin görüşlerini paylaşmamız veya 

söylediklerini mutlaka doğru bulmamız gerekmez 



2. DANIŞANI DİKKATLE DİNLEMEK 

 

Danışanınızı görüşme odanıza aldınız ve  

“onun için ne yapabileceğinizi” sordunuz.  

 

Danışanınız anlatmaya başladı.  

 

Eğer herhangi bir arkadaşınızı dinler gibi danışanınızı dinlerseniz 

tüm ipuçlarını kaçırırsınız.  

 

Danışanınızı gerçekten dinlemeniz gerekmektedir.  



2. DANIŞANI DİKKATLE DİNLEMEK 
 

a) Danışanınız odaya girdiği ilk andan itibaren onun dışında olan  

 tüm düşüncelerinizi zihninizden uzaklaştırmalısınız. 

 

b) Tek odağınız danışanınız olmalı. 

 

c) Danışanınızı dinlerken objektif olmalı yargılarınızdan, size ait  

 olan inanç sisteminizden ve duygusallaşmaktan uzaklaşmalısınız. 

 

d) Size söylediklerini sonuna kadar dinlemeli ve tepki vermemelisiniz. 

 

e) Ne anlattığını anlayarak, anlattıklarının kısa bir özetini yapmalısınız. 
 

KOÇİNİZİ DİNLERKEN KENDİNİZİ ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHIS YERİNE KOYARAK DİNLEYİNİZ 
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DANIŞANLA  (KOÇİ) İLETİŞİM 
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3. DANIŞANI DİKKATLE GÖZLEMLEMEK 
 

Gözlemleme yeteneği ve tekniği deneyimle gelişen bir uygulamadır. 

 

Danışan sadece konuştukları, açıkladıklarıyla değil, 

 sergilediği beden dili, ses tonu, bakışları, duruşu 

 ve hatta giyimi ile de gözlemlenmeli, 

  

HAKKINDA NOTLAR ALINMALIDIR. 
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DANIŞANLA  (KOÇİ) İLETİŞİM 



4. DANIŞANILA UYUM SAĞLAMAK 
 

Uyum sağlamak için danışana aynalama tekniği uygulanması yerinde olacaktır. 

 

Aynalama tekniği ile koç-danışan ilişkisinde inanırlık artacak, 

 danışanın size kendisini açması ve açık iletişime girmesi kolaylaşacaktır.  

 

 

 * DANIŞANIN BEDEN DİLİNİ AYNALAMA 

 

 * DANIŞANIN SES TONUNU AYNALAMA 

  

 * DANIŞANIN DİL KALIPLARINI AYNALAMA 



4. DANIŞANLA UYUM SAĞLAMAK 
 

Aynalama size; 

 * Danışanınızın içinde bulunduğu durumu hissetmenizi sağlayacaktır. 

  

 * Danışanınız bilinçaltı benzerlikten dolayı sizi kendisine yakın 

bulacaktır.   

  

 * Danışanınızı istediğiniz moda çekebilmenizi sağlayacaktır.  
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Dünyayı ve yaşananları beş duyu organımızla algılarız.  

 

Duyu organları sayesinde aldığımız bilgiler zihnimize geçer ve dünyayı 

yorumlarız.  

 

Dünyayı algılayış, öğreniş ve deneyimleyiş şeklimizi belirleyen çok önemli 

bu unsurlar bizim TEMSİL SİSTEMLERİmizi oluşturur. 

 

Temsil sistemleri modeli de bu beş duyu organımızla bağlantılıdır. 

Görme  

İşitme  

Dokunma 

Koklama 

Tatma 



Dünyayı ve yaşananları beş duyu organımızla algılarız.  

 

Duyu organları sayesinde aldığımız bilgiler zihnimize geçer ve dünyayı 

yorumlarız.  

 

Dünyayı algılayış, öğreniş ve deneyimleyiş şeklimizi belirleyen çok önemli 

bu unsurlar bizim TEMSİL SİSTEMLERİmizi oluşturur. 

 

Temsil sistemleri modeli de bu beş duyu organımızla bağlantılıdır. 

Görme  

İşitme  

Dokunma 

Koklama 

Tatma 



Edinilen bilgilerin hafızaya alınması, depolanması ve hafızadan kullanıma geri 

getirilmesi yine temsil sistemleriyle bağlantılıdır.  

Her birey dünyayı sahip olduğu temsil sistemine göre algılar, yaşar ve 

yönlendirir. 

Temsil sistemine uygun işte çalışmayan birey işinde başarısız 
ya da mutsuz olur. 

 

Görsel – İşitsel – Dokunsal 
 



* Genellikle baş ve/veya vücutları dik olarak oturur veya ayakta dururlar.  

* Gözleri yukarı doğru bakar.  

* Ciğerlerinin üst kısmından nefes alıp verirler.  

* Sandalyede öne doğru otururlar.  

* Çoğunlukla düzenli, tertipli, iyi giyimli ve derli toplu olma eğilimi gösterirler.  

* Resimleri görerek ezberlerler ve gürültüden fazla rahatsız olmazlar.  

* Zihinleri sürekli oradan oraya dolaştığı için sözlü talimatları hatırlamakta güçlük 

 çekerler.  

* Görsel insanlar programınızın nasıl GÖRÜNDÜĞÜ ile ilgilenir.  

 Görüntü onlar için önemlidir.  

Görseller 



* Gözleri yanlara doğru bakar.  

* Göğsün orta kısmından nefes alıp verirler.  

* Kendi kendilerine konuşurlar ve gürültüden hemen rahatsız olurlar.  

* Dinleyerek öğrenirler ve söylediğiniz şeyleri kolayca tekrarlarlar.  

* Genellikle müzik dinlemekten ve telefonda konuşmaktan hoşlanırlar.  

* Adım adım, prosedüre ve sıraya göre ezberlerler.  

* Çalışmaları hakkında YORUM yapılmasını severler ve belli bir ses tonu veya 

 sözcük kümesine karşılık verirler.  

* Genellikle çok yavaş hareket eder ve konuşurlar.  

* Programınız hakkında söyleyeceklerinize ilgi duyarlar. 

İşitseller 



* Genel olarak ciğerlerinin alt kısmından nefes alıp verir.  

 Dolayısıyla nefes alıp veriş sırasında karınlarının yükselip alçaldığını 

 görebilirsiniz.  

* Fiziksel ödüllere ve dokunmaya karşılık verirler.  

* Görsel tiplere oranla insanlara daha yakın dururlar,  

* Bir şeyi bizzat yaparak öğrenirler.  

* Genellikle elleri kolları hareket halindedir. 

Dokunsallar 



GÖRSEL TEMSİL SİSTEMİNE AİT KİŞİ  

Orman yemyeşil ağaçlarla doluydu, güneş parlak ışıklarını yaprakların 

arasından yansıtıyordu. Meyvelerin renkleri çok güzeldi vs... 

Orman tarifi 

İŞİTSEL TEMSİL SİSTEMİNE AİT KİŞİ  

Ormanda yapraklar hışırdıyor sanki kendi aralarında konuşuyorlardı, kuşların 

cıvıltısı, ormanın içerisindeki şelalenin şakırtısı çok sesli bir koronun konseri 

gibiydi... 

DOKUNSAL TEMSİL SİSTEMİNE AİT KİŞİ  

Ormanda kendimi huzur içerisinde hissettim, sanki sadece bana ait bir 

yerdeydim ve mutluluk hissediyordum... 



Bir insanın doğumundan sonraki ilk üç ayında temsil sisteminin oluştuğu 

düşünülmektedir.  

 

Bir bebek bu dönem içerisinde sıklıkla dokunuluyor ve fiziksel temasla 

seviliyorsa; 

    Dokunsal temsil sistemi  

 

Bebek daha ziyade müzik dinletiliyor ve ninniler şarkılar söyleniyorsa; 

    İşitsel temsil sistemi  

 

Bebek televizyonun karşısına bırakılıyor ve sürekli rengarenk oyuncaklara 

bakıyorsa; 

    Görsel temsil sistemi  

       gelişiyor. 





GÖRSEL İFADELER   İŞİTSEL İFADELER   DOKUNSALİFADELER 

Göz göze gelince   Düdüğü çalmak   Güvenimi kazandın 

Göze göz dişe diş   Sözün gelişi   Benimle oynama 

Gözüme girdin   Trafik vızır vızır   Canım acıdı 

Konuya yakından bakalım   Yaprakların hışırtısı   Bu durum içime işledi 

Bana göster   Sesin kulağımı tırmaladı   Bu söz bana dokundu 

Senin geleceğin parlak   Bana dedi ki   İyi hissediyorum 

Bakar mısınız?   Söyle hadi   Çok yumuşak 

Bu konuya odaklandım   Ritmi yüksek bir iş   Sert adam 

Karanlık bir ortam   Kelimesi kelimesine   Acımasız kız 

Durumu açığa çıkaralım   Şırıl şırıl akan su   İçine kaçmak 

Beni izle   Aynı telden çalmıyor   Aklında tut 

Bakışları donuk   Hadi anlat bana   Düşünceyi kavradım 

Bu durum net değil   Ne dediğini duydum   Gergin toplantı 

Büyük adam   Sesini kes   Sıcak kalpli 

Geniş merdiven   Sessiz ortam   Paramparça oldum 

Bakış açısı   Saatin tıkırtısı   Eridim bittim 

Kızıl gökyüzü   Kapının gıcırtısı   Kendimi tutamadım 

Uzak bir ihtimal   Car car konuşuyor   Beni dürtükleme 

Yakın gelecekte   Sana kaç kere söyledim   Konuya parmak basmak 

Senin yanındayım   Duymak istemiyorum   Kalbim kırıldı 

Güneşli bir gün   Beni işittin mi?   Ne hissediyorsun? 

Rengarenk çiçekler   Sakin bir gün   Bayışların çok çarpıcı 

Mosmor oldum   Rüzgarın sesi   Seni yakaladım 

Demir gibi sert   Bam teli   Derin düşünce 



12. Vizyon ve misyon oluşturmak 

13  Zihin koşullu ve çelişkili önermelerini 

 yakalamak 

14. Danışanın öncelikli değerlerini  saptamak 

15. Danışanın kurallarını ve sınırlarını 

 saptamak 

16. Güçlü ve zayıf yanlarını saptamak 

17. Danışanı istenen ruh haline çekmek 

18. Sorular sorarak zihnindeki filtreleri 

 yakalamak 

19. Beden dilini çözmek 

DANIŞANLA  (KOÇİ) İLETİŞİM 

 1. Danışanla ilk iletişim 

 2. Danışanı dikkatle dinlemek 

 3. Danışanınızı dikkatlice gözlemlemek 

 4. Danışanla uyum sağlamak 

 5. Danışanın temsil sistemini saptamak 

 6. Danışanın kişilik rengini saptamak 

 7. Kişilik tiplerini saptamak 

 8. Kelebek avcısı olmak 

 9. Danışanın inanç kayıtlarını saptamak 

10. Danışanın alışkanlıklarını ve davranış kalıplarını 

görmek 

11. Danışanın değişim ihtiyacını belirlemek 



KOÇİNİN KİŞİLİK RENGİNİ TESPİT  ETMEK 

YEŞİL: Barışçı - Sevecen 

 İnce ve düşündüren espri anlayışına sahiptirler.  

 Çok rahattırlar ve kendileriyle barışıktırlar.  

 Diğer karakterlere nazaran soğukkanlıdırlar.  

 Çatışmadan çok çekinirler. Parolaları evde, işyerinde ve cihanda barıştır.  

 Bir an evvel işlerini bitirip dinlenmek isterler.  

 Doğal arabulucudurlar.  

 Hallerinden hep memnun olurlar.  

 Çok sabırlıdırlar. İçlerinde bir fırtına koparken dışarıdan sakin görünebilirler.  

 Fazla enerji harcamayı sevmezler.  

 Kimseyi kırmak istemezler. 



KOÇİNİN KİŞİLİK RENGİNİ TESPİT  ETMEK 

Kırmızı: Güçlü - Kararlı 

 Hep dik durmaya çalışırlar; kimseden yardım istemeyi sevmezler. 

 Kendilerini daima “haklı” görme eğilimleri vardır.  

 Eleştirilmekten hoşlanmaz ve hiçbir sözün altında kalmazlar.  

 Kararlı, iş bitirici ve sonuç odaklıdırlar.  

 Küçük yaştan itibaren yönlendirilmek istemezler. 

 Amaca yöneliktirler, ani kararları ile insanları şaşırtabilirler.  

 Önlerindeki işe aşırı odaklanmaları yüzünden, sonuçlar konusunda yeterli 

 değerlendirmeyi  yapamayabilirler.  

 Adeta lider doğmuşlardır; aksi bir tarzı benimsemek istemezler.  

 Özgüvenleri yüksektir. Kendi hedeflerini kendileri gerçekleştirmek isterler.  

 İş odaklıdırlar ve iyi organize ederler.  

 Güçlü istekleri vardır ve asla vazgeçmezler. 



KOÇİNİN KİŞİLİK RENGİNİ TESPİT  ETMEK 
Sarı: Popüler - Neşeli 

 Eğlenceli tiplerdir. Her konuda espri yeteneğine sahiptirler. Çocuklukları eğlenceli ve 

 hareketli geçer.  

 Konuşmayı çok severler.  

 Sık sık bir şeyleri döküp saçarlar.  

 Mutluluk ve enerji yayarlar. Hüzünlü ortamları sevmezler.  

 Hafızalarında hep renkli şeyler vardır.  

 Unutkanlıkları çoktur.  

 Diğerlerine göre insanlara daha çabuk inanırlar.  

 Çocuk ruhludurlar.  

 Sıkıcı ortamların havasını değiştirmekte ustadırlar.  

 Hazır cevaptırlar.  



KOÇİNİN KİŞİLİK RENGİNİ TESPİT  ETMEK 

Sarı: Popüler - Neşeli 

 

 Her zaman parlak fikirleri vardır. İşleri kolay yoldan halledecek parlak fikirleri vardır.  

 İkna edicidirler.  

 İnsanlarla çabuk kaynaşıp arkadaş olurlar.  

 Sorunlara ilginç çözümler bulurlar.  

 Çok meraklıdırlar. 



KOÇİNİN KİŞİLİK RENGİNİ TESPİT  ETMEK 
Mavi: Mükemmeliyetçi 

Mükemmeliyetçidirler.  

Daima tedbirlidirler.  

Her zaman kurallardan yana olurlar. Planlı, programlı tiplerdir.  

Derli toplu ve düzenlidirler.  

Olayların olumsuz yönlerini görüp kaygılanırlar.  

Detaycı insanlardır.  

Meraklıdırlar. Araştırmaya yöneliktirler,  

“-meli, -malı” ekleri fazlasıyla kullanırlar.  

Riskleri önceden görürler.  

Ciddi ve ağırbaşlıdırlar.  

Standartları yüksektir.  

Yeteneklidir. 



 1. Danışanla ilk iletişim 

 2. Danışanı dikkatle dinlemek 

 3. Danışanınızı dikkatlice gözlemlemek 

 4. Danışanla uyum sağlamak 

 5. Danışanın temsil sistemini saptamak 

 6. Danışanın kişilik rengini saptamak 

 7. Kişilik tiplerini saptamak 

 8. Kelebek avcısı olmak 

 9. Danışanın inanç kayıtlarını saptamak 

10. Danışanın alışkanlıklarını ve davranış 

kalıplarını görmek 

11. Danışanın değişim ihtiyacını belirlemek 

12. Vizyon ve misyon oluşturmak 

13  Zihin koşullu ve çelişkili önermelerini 

 yakalamak 

14. Danışanın öncelikli değerlerini  saptamak 

15. Danışanın kurallarını ve sınırlarını 

 saptamak 

16. Güçlü ve zayıf yanlarını saptamak 

17. Danışanı istenen ruh haline çekmek 

18. Sorular sorarak zihnindeki filtreleri 

 yakalamak 

19. Beden dilini çözmek 

DANIŞANLA  (KOÇİ) İLETİŞİM 



Işımalı 

Sıçrayanlar 
 

 

Ödül Severler 

 

Aktifler 

Işımasız 

Sıçrayanlar 
 

 

Korku Odaklılar 

 

Pasifler 



Işımalı Sıçrayanlar 
Ödül Severler 

 
Motivasyonu genelde bir şeyden zevk almak ve ödül kazanmak üzerinedir. 

 

En büyük arzuları “takdir edilmek ve onaylanmaktır”.  

 

İnsanların motivasyonu ödüllere ve hedeflere ulaşmaktır.  

Ona çabasının sonunda kazanacaklarından ve kendisini nasıl mutlu 

edeceğinden bahsedin yeter.  

 

Bu kişiler, amaçları, hedefleri, planları ve sonuçları hakkında konuşurlar.  

 

Ödül Severler insanların geleceğe yönelik vizyonları güçlüdür.  



 
Ödül Severler 

 

Olumsuz durumlardan azami etkilenir ya da hiç etkilemezler.  

 

Daha çok sağ beyin ağırlıklı, yaratıcılık özellikleri yüksek 

kişilerdir.  

 

Farklı projeler üretip yaşama geçirebilirler. 

 



Ödül Severler 

Özellikleri 
 

Haşarıyı yakalamak çok önemlidir. 

Hedefe ulaştıkları ana odaklıdırlar ve vizyonları geniştir. 

Ödül kazanmayı, zafer kazanmayı severler. 

İşkoliklerdir. 

Konuşmaları; planlan, hedefleri ve sonunda kazanacakları üzerinedir. 

Olumsuz durumlardan neredeyse hiç etkilenmezler. 

Her olaydan fayda çıkarırlar. 



Ödül Severler 

Özellikleri 
 

Sürekli proje üretip yaşama geçirirler. 

 

Birçok alanla ilgilenirler, birkaç işi birden götürebilirler. 

 

Değişiklilerden hoşlanır ve değişime kolay adapte olurlar. 

 

Yaratıcılık özellikleri yüksektir. 

 

Risk alma konusunda temkinlidirler. 

 

Kurallar dahilinde hareket ederler ancak kurallara sıkı sıkıya bağlı 

değillerdir. 



Işımasız Sıçrayanlar 

Korku Odaklılar 
 

Korkutularak motive edilir veya kendilerini bu şekilde motive ederler.  

 

Başlarına kötü bir şey gelmesinden ya da bulundukları pozisyonu 

kaybetmekten korktukİarı için motive olurlar.  

 

Korku Odaklılar çok çalışmazlarsa işlerini kaybedeceklerinden endişe 

ederler bu yüzden çalışırlar.  

 

Para biriktirme/la yaşlılıklarında parasız zorluk çekeceklerinden endişe 

ederler. Bu yüzden para biriktirirler.  

 



Işımasız Sıçrayanlar 

Korku Odaklılar 
 

Yediklerine dikkat etmezlerse sağlıksız olacaklarından endişelenirler. Bu 

yüzden sağlıklarına dikkat eder.  

 

Başka kişilere mahcup olmaktan başkalarının önünde küçük düşmekten 

korkarlar. Özellikle aile dışındaki insanların kendilerine bakış açılarını çok 

önemserler, onlar için küçük düşmek, mahcup olmak korkutucu bir 

durumdur ve daima dışarıya iyi gözükmeye çalışırlar. 

 

Genellikle de evlerinde öfkeli davranışlar sergilerler. 

 

İçinde bulundukları durumun olumsuzluğundan, önündeki engellerden 

bahsederler ve sürekli bahaneler üreterek çevresindekileri suçlarlar.  



Işımasız Sıçrayanlar 

Korku Odaklılar 
 

 

İçinde bulundukları durumu kendl ifadeleriyle “gerçekçi” olarak yorumlarlar.  

 

Ayaklarının yere sağlam bastığını ve olası olumsuz durumlara karşı temkinli 

olduklarını, bu nedenle akıllıca davrandıklarını öne sürer ve buna inanırlar.  

 

Genellikle otorite ile sorunları vardır. Bu nedenle iş ortamında otorite 

konumunda olanlarla anlaşamazlar.  

 

Sol beyin ağırlıklı, var olan düzeni sürdüren ve farklıklara, değişikliklere 

karşı direnç gösteren bir yapı söz konusudur. 



Korku Odaklılar 

Özellikleri 
 

Ellerinde bulunanı kaybetmekten korkarlar. 

 

Gelecek konusunda daima kaygılıdırlar. 

 

Rezil olmak mahcup düşmek onlar için neredeyse hayatın  

sonu gibi gelir. 

 

İşlerini kaybetmekten korktukları için işkoliklerdir. 

 

Başkalarından gelen olumsuz duygu ve düşüncelerin etkisinde kalırlar. 


