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Giriş

Styles envanterini tamamladığınız için teşekkür ederiz. Bu rapor size işle ilgili çeşitli
alanlardaki Liderlik Stilleriniz hakkında özet bir geri bildirim sunmaktadır.

Liderlik stilinize dair bu raporu okurken lütfen raporun sizin verdiğiniz bilgiler temel alınarak
hazırlandığını unutmayın. Rapor, bir başkasının sizi nasıl gördüğünü değil, sizin kendinizi nasıl
algıladığınızı açıklamaktadır. Bununla birlikte araştırmalar kendinize dair bildirimlerinizin iş
yerinde çalışma biçiminiz hakkında önemli ipuçları sunabileceğini göstermektedir.

Liderlik Etkisi modeli, liderlik etkinliğinin hiyerarşik bir modelidir. Hiyerarşinin en üstünde
bulunan 3 unsur, iş yerinde etkin liderliğe yönelik üç ana yaklaşımı temsil etmektedir.
Profesyonel, İnsan Odaklı ve Öncü olarak belirlenmiş 3 unsuru oluşturan 9 Etki alanından her
biri için 18 Liderlik Stili başlığı altında gruplandırılan Stil boyutları hakkında bilgi verilmektedir.

Aşağıdaki diyagram, Liderlik Etkisi modelinin hiyerarşisini göstermektedir.

 

 
Liderliğin 3 Unsuru

 

 
9 Etki Alanı

 

 
18 Liderlik Stili

 

Profesyonel

Profesyonel liderlerin, uzmanlık
bağlamlarında liderlik yapma ve mesleki

veya teknik bilgi sağlama konusunda etkin
olmaları muhtemeldir.

İnsan Odaklı

İnsan odaklı liderlerin, çeşitli ekipler veya
birimlerdeki çok sayıda insanı yönetme
konusunda etkin olmaları muhtemeldir.

Öncü

Öncü liderlerin başarı, değişim ve büyümeye
yön verme konusunda etkin olmaları

muhtemeldir.
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Giriş

Profesyonel, İnsan Odaklı ve Öncü Liderlik Stili Profilleri
Liderlik Stilleri Profili dokuz Etki alanına odaklanır. Her Etki alanı bir sayfada sunulmakta ve iki
liderlik stili tarafından desteklenmektedir. Bu liderlik stillerinin her biri, davranışsal stilin iki
boyutundan oluşmaktadır. Bu davranışsal boyutların her birinin altında, değerlendirmeye
verdiğiniz yanıtların başkalarıyla karşılaştırılmasına dayalı olarak stiliniz hakkında ayrıntılı
açıklamalar yapılmaktadır. Gelişim önerileri, liderlik stillerinizden ikisine bağlı olarak her
sayfanın alt kısmında yer almaktadır.

Liderlik Stili Profillerinin Yorumlanması
Sonuçlarınız, derecelendiren ve sıralı yanıtlarınız birleştirilerek ve geniş bir profesyoneller
grubununkilerle karşılaştırılarak oluşturulmaktadır. Her bir boyut için puanınız 1-10'luk bir
ölçekte grafik olarak gösterilmektedir. Boyut puanı, sonuçlarınızın ne kadar aşırı olduğunu
göstermektedir: 5 ve 6 puanları karşılaştırılan grubun özelliklerini taşırken, 1 ve 10
karşılaştırılan grubun yalnızca yaklaşık % 1'inin aldığı uç puanlardır. Bazı boyutlarda (örn.
'Güvenilir'), çoğu kişi ilgili sorularda kendisini oldukça yüksek derecelendirecektir. Bunun
sonucunda ve sonuçlar göreli olduğundan, puanınızı bu tür alanlarda beklediğinizden daha
düşük bulabilirsiniz. Puanların belirli bir işin gerektirdiği rol açısından neyin istenir olduğuna
göre yorumlanması gerektiğini aklınızda bulundurmanız da önemlidir. Örneğin, 'uyumlu olmak'
kural ve düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı olmayı gerektiren idari işlerde istenen bir özellik
olabileceği halde, bir dereceye kadar risk almayı ve bürokratik kural ve düzenlemelerin
üstesinden gelme konusunda becerikli olmayı gerektiren üst düzey rollerde istenmeyen bir
özellik olabilir.

Durumsal Liderlik Profili
Durumsal Liderlik Profili, bir lider olarak daha çok veya daha az etkili olma ihtimalinizin
bulunduğu iş yeri durumlarının bir göstergesidir. Bu profil, Styles envanterine verdiğiniz
yanıtlara dayalı olarak en üstte ve en altta sıralanan durumları göstermektedir.

Rapor Hakkında

Bu raporda bulunan bilgilerin, koşullarınıza bağlı olarak 12 ile 24 ay boyunca iş yerindeki
motivasyonlarınız tercihleriniz, gereksinimleriniz ve yetenekleriniz (diğerlerine göre) hakkında
geçerli bir genel bakış temin etmesi mümkündür.

Bu rapor, Saville Assessment yazılım sistemleri kullanılarak hazırlanmıştır. Rapor,
doldurduğunuz envanterin sonuçlarına dayalı olarak oluşturulmuştur ve cevaplarınızı
yansıtmaktadır.

Bu rapor elektronik olarak hazırlanmıştır. Saville Assessment bu raporun değiştirilmemiş veya
düzeltilmemiş olduğunu garanti etmemektedir. Ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın, bu raporun
kullanımından kaynaklanabilecek sonuçlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Bu değerlendirme yalnızca Saville Assessment çalışanları, Saville Assessment temsilcileri ve
Saville Assessment'ın yetki verdiği müşterilerin kullanımına yöneliktir.
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Liderlik Stilleri Profili - Profesyonel
Hizmet ve Ürün Teslimatı

Yönetici (4)

Yöneticiler, faaliyet seviyelerini korurken iş kalitesine odaklanırlar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titiz
detayların doğruluğunu sağlamaya biraz odaklanır; birçok
kişiden daha az dikkatlidir; oldukça yüksek bir kalite
düzeyi sağlar

Etkinlik Odaklı
kısmen hızlı bir tempoda çalışır; yoğun çalışmak
konusunda iyidir; aynı anda çok sayıda iş yapmak yerine
tek bir iş yapmayı tercih eder

Koordinatör (2)

Koordinatörler, ayrıntılı planlar hazırlar ve uygularlar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Düzenli
çoğu kişiden daha az düzenlidir; plan yapmak zorunda
kalmaktan hiç hoşlanmaz; öncelik belirlemeye çoğu
kişiden daha az meyillidir

Güvenilir
teslim tarihlerine uymaya birçok kişiden daha az önem
verir; birçok kişiden daha az dakiktir; bazen işleri yarım
bırakabilir

Hizmet ve Ürün Teslimatı - Gelişim için Öneriler

Kurum içindeki ekip ve grupların, çalışmalarından doğrudan sorumlu olmalarını sağlayın. Gerektiğinde
gerekli çabanın ve kaynakların harcanmasını ve işin yüksek kalitede ve zamanında karşılanması
konusunda beklenti oluşmasını sağlayın.

Hizmetlerin ve ürünlerin çok yavaş teslim edilmesi veya yeterli kalitede olmaması riski var mı?
Projelerin sonunda teslimatların incelenmesi, gelecekteki iyileştirmeler için faydalı geri bildirimler
sağlayabilir.
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Liderlik Stilleri Profili - Profesyonel
Yönetilen Risk

Düzenleyici (1)

Düzenleyiciler, liderliklerini yönlendirmek için kabul görmüş ilkeleri ve prosedürleri kullanırlar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uyumlu
kurallara uyma eğilimi çok azdır; prosedürleri izlemekten
hiç hoşlanmaz; karar verirken risk almaya bazen hazırdır

İlkeli
etik kurallara birçok kişiden daha az yönelimlidir;
gizliliğin korunmasına birçok kişiden daha az önem verir;
yükümlülüklerini yerine getirmeye göreceli olarak az
odaklanır

Teknisyen (4)

Teknisyenler, sorunlara çözüm üretmek için pratik becerileri ve verilere dayalı anlama becerilerini
birleştirirler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pratik Zekalı
pratik çalışmaya diğerlerinden daha az yönelimlidir;
yaparak öğrenmeye çok az ilgi duyar; sağduyusunu
kullanmaya göreceli olarak az önem verir

Somut Veri Odaklı
iyi yazılı iletişim kurması muhtemeldir; bir argümanın
ardındaki mantıkla makul ölçüde ilgilenir; olguları
kapsamlı biçimde araştırır

Yönetilen Risk - Gelişim için Öneriler

İşlerin doğru yapılma şeklini iyi anlamaları için, personelin teknik kaynaklara ve ilgili verilere sahip
olmalarını sağlayın.

Prosedürlere ve uygulamalara daha fazla odaklanmanız, işlerin doğru şekilde yapılmasını ve böylece
gereksiz risklerden kaçınmanızı sağlayabilir mi? Çalışanların işlerin nasıl doğru yapılacağını
anlamalarını sağlamaya çalışın.
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Liderlik Stilleri Profili - Profesyonel
Uzmanlık İtibarı

Entelektüel (6)

Entelektüeller, ekipleri içinde anlayış ve yeteneği geliştirerek liderlik ederler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rasyonel
sayısal verilerle çalışmaktan diğerleri kadar hoşlanır;
bilişim teknolojisine az ilgi duyar; kararlarını yalnızca
verilere dayandırma ihtimali orta düzeydedir

Öğrenmeye Açık
yeni şeyler öğrenme isteği nispeten azdır; hızlı öğrenir;
okuyarak öğrenmeye meyillidir

Uzman Danışman (7)

Uzman Danışmanlar, analitik kabiliyetlerini yaklaşımlarının temelindeki güvenle birleştirirler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Analitik
zaman zaman bilgileri analiz etmeye ilgi duyar; oldukça
sık sorgulayıcı soru sorar; sorunlara çözüm aramaya
meyillidir

Kendinden Emin
makul ölçüde özgüvenlidir; kendi geleceğini kontrol
edebildiğini düşünür; kendi değeri konusunda güçlü bir
algısı vardır

Uzmanlık İtibarı - Gelişim için Öneriler

Uzmanlık ve bilgilerini geliştirmeleri için başkalarına ilham verin. Kurum içinde öğrenme kültürünü
teşvik edin; bilgi ve uzmanlığın paylaşılması için zaman ayrılmasını sağlayın.

Teknik açıdan daha az bilgili meslektaşlarınızla ve personelinizle daha fazla zaman harcarsanız,
uzmanlığınız daha etkili kullanılabilir mi? Başkalarına koçluk etmek için ne kadar zaman harcadığınızı
düşünün.
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Liderlik Stilleri Profili - İnsan Odaklı
Kurumsal Bağlılık

İstekli (5)

İstekliler, yakınlık kurarak ve iyimser bir yaklaşım izleyerek diğerlerini sürece dahil ederler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cazip
yakın ilişkiler kurması biraz zaman alır; iyi bir ilk izlenim
bırakmaya az önem verir; oldukça kolay biçimde yeni
arkadaşlar edinir

Olumlu
iyimser bir yaklaşım benimsemesi muhtemeldir; aksilikler
karşısında oldukça hızlı toparlanır; fazlasıyla neşelidir

Kolaylaştırıcı (3)

Kolaylaştırıcılar, başkalarının ihtiyaçlarına cevap vererek yol gösterirler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Olduğu Gibi Kabul Eden
diğerlerinden biraz daha az anlayışlıdır; makul ölçüde
hoşgörülüdür; insanlara makul ölçüde güvenir

Dikkatli
birçok kişiden daha az empati kurar; uzun süre dikkatle
dinlemesi muhtemel değildir; insanların davranış
nedenlerini anlamaya ilgi duyar

Kurumsal Bağlılık - Gelişim için Öneriler

İnsanları bir araya getiren ve başarılarını kutlayan girişimleri hayata geçirin. Birbirleriyle destekleyici
bir şekilde etkileşime giren insanların değerini savunun.

İnsanları anlama ve onları en iyi şekilde motive edip onlara ilham verme konusunda daha fazlasını
yapabilir misiniz? Personelin ihtiyaçlarını düşünmek için biraz daha zaman ayırmak bile çok yararlı
olabilir.
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Liderlik Stilleri Profili - İnsan Odaklı
Başarılı Ekipler

İlham Veren (7)

İlham Verenler, kendilerini liderlik pozisyonunda konumlandırırken başkalarını motive ederek liderlik
ederler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İnsiyatif Veren
diğerlerinde motive etmenin yöntemini bulmaya sınırlı
ilgi duyar; ilham vericidir; diğerlerinde makul ölçüde
teşvik eder

Yöneten
liderlik rolüne açık bir yönelimi vardır; insanları iyi
koordine eder; işleri kontrol etmeye fazlasıyla meyillidir

İş Birliği Yapan (3)

İş Birliği Yapanlar, hedeflere ulaşmak için başkalarını yapıcı bir şekilde birlikte çalışmaya teşvik ederler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sorun Çözücü
üzgün insanlarla oldukça iyi başa çıkar; sinirli insanlarla iş
yapmak zorunda kalmaktan hoşlanmaz; anlaşmazlıkları
çözümlemeye birçok kişiden daha az gerek duyar

Diğerlerini de Sürece Dahil Eden
diğerlerinden daha az takım odaklıdır; başkalarının
görüşlerini biraz dikkate alır; başkalarını nihai kararlara
dahil etmesi muhtemel değildir

Başarılı Ekipler - Gelişim için Öneriler

Ekipteki her bireyi yönlendirmek ve onlara ilham vermek için zaman ayırarak ekip başarısını artırın.

Ekip işleri iyi yapamadığında duruma daha hızlı müdahale ederek liderlik etkinliği artırılabilir mi?
Liderliğe en çok ihtiyaç duyulan durumlarda sürece dahil olun.
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Liderlik Stilleri Profili - İnsan Odaklı
İletişim

İkna Eden (8)

İkna Edenler, aktif iletişim yoluyla liderlik eder ve karşılıklı yarar sağlayan anlaşmalara varmaya
çalışırlar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İnandırıcı
çok ikna edicidir; kendi fikirlerini ortaya koyarken
iddialıdır; olabilecek en iyi anlaşmayı elde etmeye
odaklanır

Etkili Sözel İletişim
sunum yapmaktan çoğu kişi kadar hoşlanır; meseleleri
oldukça iyi açıklar; yeni tanıştığı insanlar ile birlikte iken
makul ölçüde özgüvenlidir

Danışan (5)

Danışanlar, geniş temas ağları geliştirir ve dışarıdan gelen geri bildirimlere hızlı ve olumlu yanıt verirler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İnteraktif
oldukça hareketlidir; makul ölçüde konuşkandır; ilişki ağı
kurmakla makul ölçüde ilgilidir

Kolay Kavrayan
geribildirime çoğu kişiden daha az açıktır; zaman zaman
başkalarını, yaklaşımını eleştirmeye teşvik etmesi
olasıdır; nadiren performans geribildirimi ister

İletişim - Gelişim için Öneriler

Kurum içinde ve dışında gerçek bir farklılık yaratacak konular hakkında iletişim kurmak için zaman
harcadığınızdan emin olun.

İnsanlarla etkileşim kurarak ve onlar için nelerin önemli olduğunu anlamak için daha fazla zaman
harcayarak etki artırılabilir mi? İletişime ve diğerlerinden gelen geri bildirime açık olun.
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Liderlik Stilleri Profili - Öncü
Yeni Ürünler / Piyasalar

Katalizör (10)

Katalizörler, görüşlerini sunarak ve yaklaşımlarını ortaya koyarak yeni girişimleri desteklerler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anlayışlı
sık sık işleri geliştirmenin yöntemlerini belirler; sorunun
özünü çok hızlı kavrar; kararlarına sezgilerinin yol
göstereceğine güvenir

Kendini Öne Çıkaran
çoğunlukla ilgi merkezidir; kendi başarıları konusunda
makul ölçüde mütevazıdır; övgüye makul ölçüde ihtiyaç
duyar

Yenilikçi (9)

Yenilikçiler, orijinal düşüncenin değer verildiği yaratıcı ve kavramsal bir ortam geliştirirler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yaratıcı
çok sayıda fikir üretir; çok özgün fikirler üretir; radikal
çözümler benimsemesi muhtemeldir

Soyut
kavram geliştirmek konusunda iyidir; çoğunlukla teorileri
uygular; temel ilkeleri incelemekle makul ölçüde ilgilidir

Yeni Ürünler / Piyasalar - Gelişim için Öneriler

Kendi yaratıcılığınızı kullanın ve özellikle yenilikçi bireyler arasındaki etkileşimleri teşvik ederek
onların yaratıcılıklarını da artırın.

Yenilikçiliğin optimize edilmesini ve başkalarından gelse bile en iyi fikirlerin benimsenmesini sağlıyor
musunuz? Başkalarının fikirlerine daha fazla zaman ayırmak yararlı olabilir mi?
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Liderlik Stilleri Profili - Öncü
Kurumsal Dönüşüm

Değişim Görevlisi (7)

Değişim Görevlileri, değişiklik arar ve işleri farklı şekilde yapmak için harekete geçerler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Değişime Açık
değişimi çoğu kişi kadar kolay kabul eder; belirsizlikle
makul ölçüde iyi başeder; yeni zorlayıcı görevleri çoğu
kişi kadar istekle kabul eder

Dinamik
işleri gerçekleştirmekte iyidir; işleri başlatmak
konusunda sabırsızdır; makul ölçüde enerjiktir

Kriz Yöneticisi (9)

Kriz Yöneticileri, ortaya çıkan sorunlara tepki verir ve kriz durumlarıyla kararlılıkla ilgilenirler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sakin ve Kontrollü
önemli olaylar sırasında nadiren tedirgin olur; önemli
olayların öncesinde oldukça serinkanlıdır; baskı altında iyi
çalışır

Hedef odaklı
hızlı karar verir; önemli kararların sorumluluğunu almaya
hazırdır; konular hakkında çok kesin görüşleri vardır

Kurumsal Dönüşüm - Gelişim için Öneriler

Beklentilerle gerçek performans arasında en büyük farkın nerede olduğunu belirlemek için zaman
harcayın. Başkalarını sorunları ele almaya ve gerçek somut faydalar sağlayan değişiklikler yapmaya
yönlendirin.

'Değişim yapmış olmak için değişim yapmaya' fazla odaklanma riski mi var? Yeniliğe odaklanmak
genellikle değerli olabilir ancak yerleşmiş yaklaşımların zaten etkili olduğu durumlarda gereksiz
değişiklikler yapmaktan kaçının.
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Liderlik Stilleri Profili - Öncü
Kurumsal Büyüme

Stratejik Fırsatçı (9)

Stratejik Fırsatçılar, rekabetçiliği stratejik farkındalık ile birleştirirler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Girişimci
iş fırsatlarını belirlemesi muhtemeldir; oldukça satış
odaklıdır; çoğu kişi kadar rekabetçidir

Stratejik
strateji geliştirmeye meyillidir; çok uzun vadeli bir
yaklaşım benimser; gelecekle ilgili net bir vizyon yaratır

Büyüme Arayan (10)

Büyüme Arayanlar, başkalarının yaklaşımlarına karşı koyma isteği ile başarma isteğini birleştirirler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gayretli
çok iyi sonuçlara ulaşmaya isteklidir; oldukça hırslıdır;
zorlu mücadelelerde azmini koruması muhtemeldir

İddialı
görüş ayrılıklarını çok açık biçimde dile getirir;
başkalarının fikirlerini sorgulamay fazlasıyla meyillidir;
çok sık tartışmalara girer

Kurumsal Büyüme - Gelişim için Öneriler

Daha çarpıcı sonuçlar elde etmek için farklı kurumsal alanları ve/veya bireyleri teşvik edin. Yüksek
performans kültürü oluşturmak için daha fazla kaynak ayırın.

Başkalarını fazla teşvik etme ve her ne pahasına olursa olsun sonuç almaya çalışma riski var mı?
Etkinlik ve motivasyonları düşecek kadar kendilerini baskı altında hisseden bireylere dikkat edin.
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Durumsal Liderlik Profili

Bu profil bir lider olarak daha çok veya daha az etkili olma ihtimalinizin bulunduğu iş yeri
durumlarının bir göstergesidir.

Bir lider olarak şu durumlarda muhtemelen daha çok etkili olursunuz:

mevcut çalışma uygulamalarına karşı çıkmak dahil olmak üzere başarıya ulaşmak
gerektiğinde

kendisini ve işleri iyileştirme önerilerini teşvik eden bir lider değerli olduğunda

yaratıcılık ve yeni kavramlar önemli olduğunda

baskı altındayken sakinliğini ve kararlılığını korumak özellikle değerli olduğunda

gelecekte başarı için uzun vadeli düşünmek ve fırsatları değerlendirmek önemli
olduğunda

Bir lider olarak şu durumlarda muhtemelen daha az etkili olursunuz:

başkalarına rehberlik etmek ve mantıklı bir yaklaşım sergilemek için pratik anlayış
gerektiğinde

başkalarına empati ve ilgi göstermek gerçekten gerekli olduğunda

farklı görüşlere sahip insanların birlikte iyi çalışmaları gerektiğinde

güçlü planlama, görevlerin tamamlanması için kritik önem taşıdığında

kurallar, düzenlemeler ve ilkeler davranışlara yön vermek için gerektiğinde
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