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Raporlara Genel Bakış
Amaç

Anketlere İlişkin
Gereklilikler

Kullanım

Hedef Kitle

Yetenek

Katılımcının sözel ve sayısal yetenek
testi sonuçları hakkında detaylı bilgi
verir.

Seçme ve Yerleştirme

N/A

İşe Alım, Eğitim ve Gelişim
Profesyonelleri, Koçlar

Insights

Katılımcının kişilik profilini tanımlar ve her
kişilik boyutu hakkında bilgi içerir.

Seçme ve Yerleştirme,
Değerlendirme

İstenilen kişilik boyutları
seçilebilir.

Yöneticiler, İnsan
Kaynakları, İşe Alım,
Eğitim ve Gelişim
Profesyonelleri
İşe Alım, Mülakat,
Değerlendirme
Yapanlar

Aday Seçim

Katılımcı ile rolün gereklilikleri arasındaki
uyum derecesini tanımlar.

Seçme ve Yerleştirme

İstenilen kişilik boyutları
seçilebilir.
İşe uyum skorlarının
belirlenmesi gerekir.

Kişisel Geri
Bildirim

Katılımcının öz gelişimi ile ilgili değerli
bilgiler sunar.

Gelişim

İstenilen kişilik boyutları
seçilebilir.

Katılımcı

Yeni işe girenlerin
oryantasyonu

İstenilen kişilik boyutları
seçilebilir.

Yönetici

Katılımcının kişilik profilinden yeni rolüne
On-boarding alışmasına ve motivasyonuna yardımcı
olacak önemli sonuçları özetler.
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Yetenek Testi
Raporu
Yetenek Testi Raporu katılımcının bir veya daha fazla yetenek testindeki performansı
hakkında kapsamlı bilgi verir:
Sayısal

Sözel

İçindekiler
§
§
§
§

Testlerin neyi değerlendirdiği ve nasıl puanladığına ilişkin genel bilgi verir.
Bu rapordan en iyi nasıl yararlanılabileceği, sonuçların nasıl yorumlanmasının
uygun olduğu ile ilgili yönlendirir.
Katılımcının bu testlerle değerlendirilen yeteneklerin kullanılmasını gerektiren rollerde ilgili
taleplerle ne kadar etkin başa çıkabileceğine ilişkin detaylı test sonuçları içerir.
Katılımcının tüm değerlendirmelerdeki genel performansının bu testleri dolduran diğer
kişilerle karşılaştırmalı olarak özetler.
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Detaylı Yetenek Testi Sonuçları

Diğer özellikler
§
§
§
§
§

Eğer katılımcıdan belli bir test veya değerlendirme ile ilgili yeteneğini kontrol amaçlı kısa
bir takip testine katılması istenmiş ise doğrulama testi sonuçları
Sonuçların Sten, T-scores veya yüzde olarak gösterilmesini sağlayan
uyarlanabilir puanlama
Kırmızı, sarı ve YEŞİL renklerin kullanımı ile katılımcının genel performans endeksinin
trafik ışık sistemi ile gösterilmesi
Diğer katılımcılarla karşılaştırmalı olarak katılımcının değerlendirmeyi tamamlamasının ne
kadar sürdüğü
İşe alım, eğitim ve gelişim profesyonelleri, koçlar ve doğru yönlendirme ile adaylar
tarafından kullanılabilir
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Insights- Kişiliği
Anlama Raporu

İçindekiler
§ Katılımcının kişilik profilinden anahtar bulgulara kapsamlı bir bakış sunar.
§ Katılımcının insanlara, görevlere, kendisinden taleplere, ödüllere ve iş yerindeki kültüre
olası yanıt verme şekli ile ilgili detaylı bilgi verir.
§ Bu rapordan en iyi nasıl yararlanılabileceği, sonuçların nasıl yorumlanmasının uygun olduğu ve
katılımcının profili ile ilgili daha fazla bilginin nerede bulunabileceği ile ilgili yönlendirir.
§ İşe alım, İK ve eğitim ve gelişim profesyonelleri ve yöneticiler tarafından kullanılması için
tasarlanmıştır.

Profili kavrama
§
§

Kişinin tercih ve eğilimlerinin bir özeti okuması kolay bir tabloda sunulur.
İlerleyen sayfalarda her kişilik ölçeğinde alınan puanlarla ilgili detaylı bilgi yer almaktadır.
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En güçlü tercihler sayfası
§
§
§

Katılımcının kendini diğerlerinden en farklı gördüğü beş kişilik boyutu hakkında bilgi verir
Damla şeklindeki ikonlar kişinin yaptığı öz değerlendirmenin karşılaştırma grubuna göre
daha yüksek veya düşük olduğunu gösterir.
Bu sayfada her kişilik boyutunun tanımı ve hangi yetkinlik alanı ile olduğu da yer alır.

Potansiyel Sayfası
§
§
§

Katılımcının gelecekte daha üst veya karmaşık bir role
ilerleme potansiyelini araştırır.
Gayret, İlişkiler ve Öğrenme Çevikliği ile ilgili boyutların
kombinasyonu kullanılarak hesaplanır.
Kolay yorumlayabilmek için sonuçlar çember ve
çubuk grafik olarak gösterilir.

Yanıtlama tarzı sayfası
§
§

§

Katılımcının anketi doldururken kendine ne kadar eleştirel
baktığına işaret eder.
Yanıtlama tarzının etkisini en aza indirebilmek için sonuçları yorumlar
veya araştırırken yaklaşımınızı nasıl adapte edebileceğinize ilişkin
tavsiyeler verir.
Yanıtlama tarzları ile ilgili bilmeniz gerekenleri, arkasında yatan
nedenleri, işteki performansla bağlantısını ve sonuçları doğrulamanın
önemini anlatır.
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Aday Seçim
Raporu

İçindekiler
§
§
§
§
§

Katılımcının psikometrik sonuçları ile kurumunuzdaki söz konusu rol arasındaki uyumu
tanımlar.
Bu rapordan en iyi nasıl yararlanılabileceği, sonuçların nasıl yorumlanmasının uygun olduğu ve
katılımcının profili ile ilgili daha fazla bilginin nerede bulunabileceği ile ilgili yönlendirir
Kişilik anketi ile yetenek testi sonuçlarını birleştirir.
Kısa liste oluşturmak üzere adayları hızlıca taramaya yarayacak göreve uyum özeti ve
genel işe uyum puanı verir.
Her bir kişilik boyutu ile ilgili detaylı bilgi ve davranış örnekleri ile role zayıf, ortalama ya da
mükemmel uyum sağlanıp sağlanamayacağına işaret eder.

Diğer özellikler
§
§

Katılımcının rolün özgün taleplerine ne kar iyi cevap verebileceğini belirlemek üzere
kurumunuza özel belirlenen sofistike göreve uyum algoritmaları kullanır.
İşe alım, mülakat ve değerlendirme yapanlar tarafından kullanılabilir doğrudan adayla
paylaşılamaz.
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İŞE UYUM ÖZETİ

Görsel unsurlar
Herkesçe bilinen trafik ışık sistemi
raporu anlaması ve okunması kolay hale
getiriyor.
Bilginin farklı detay seviyelerinde verilmesi
hem katılımcı ile ilgili hızlıca izlenim
edinilmesini hem de gerektiğinde daha
detaylı bilgi edinilmesini sağlıyor.
Özet bilginin raporun baş taraflarında
yer alması adayları ayrıştırma ya da
kısa liste hazırlamada kurumların
etkinliğini artırıyor.

DETAYLI İŞE UYUM PROFİLİ
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Kişisel Geri Bildirim Raporu
İçindekiler
§
§
§
§

Katılımcının kullanımı için tasarlanan rapor kişilik profili ile ilgili temel bulgulara kapsamlı bir
bakış açısı sunar.
Kişisel gelişim alanlarını ve gelecekte kariyer tercihlerini değerlendirmek için yararlı bir araçtır.
Bu rapordan en iyi nasıl yararlanılabileceği, sonuçların nasıl yorumlanmasının uygun olduğu
ile ilgili yönlendirir.
Kişiliğin farklı yönlerine odaklanan 5 bölümden oluşur:

Diğer özellikler
§
§

§

Katılımcının rahat okuması için ikinci sahsa hitaben yazılmıştır.
Özellikle rapor okuma konusunda yeterli bilgiye sahip olmayanlara uygundur.
Hazırlanan, işyerindeki eğilimler ve tercihler çerçevesinde her puanın ne anlama
geldiği anlatan açık ve detaylı tanımlamalar.
Yorumlamada karışıklığa yer vermemek üzere nümerik puanlamadan kaçınılmıştır.
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Raporun bölümleri
Kişiliğiniz
§

Ankette yer alan her boyut için
katılımcının kişiliği ile ilgili detaylı
tanımlamalar yer alır.

Gelişiminiz
§

Kişisel gelişim için odaklanmakta
yarar olabilecek azami 5 ana alanı
tanımlar.

Kariyer seçenekleriniz
§
§

Gelecekteki kariyer seçimlerinde
uygun olabilecek 5 ana alanı tanımlar.
Katılımcının tercihlerine ve kişiliğine
uyumlu olabilecek ve ters düşebilecek iş
tercihlerine işaret eder.

Çalışma stilinizi adapte etmek
§

Katılımcının çalışma stilini esnetme
yada değiştirmekte yarar
sağlayabileceği 3 önemli alanla ilgili
ipuçları sunar.

Düşündükleriniz
§

Katılımcının kişisel gelişimi için güçlü
yönleri ve önceliklerini ve yazması için
boş alanlar bulunur.
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On-boarding
Raporu
Başarılı on-boarding
§ Akıllıca işe alım yalnızca doğru adayları seçmekten fazlasıdır. Titiz hazırlanmış bir on-boarding
süreci olmadığında yeni işe alınanlar işlerine bağlanamamakta, kendilerini bunalmış
hissetmekte ve sıklıkla erkenden istifaya yol açabilmektedir. Bununla beraber, yeni takım üyeleri
yapılandırılmış ve dört başı mamur bir tanışma süreci yaşadıklarında çalışanların kurumda
tutulmasında, işe bağlılıklarının sağlanmasında ve üretkenlikte önemli artışlar görülebilmektedir.
§ Criterion On-boarding raporu yöneticilere her yeni işe girenle ilgili bilgi sunmakta, onların
potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak ve kendilerini desteklenmiş ve işlerine bağlı
hissetmelerini sağlayacak öneriler içermektedir.
İçindekiler
§ Bu rapordan en iyi nasıl yararlanılabileceği, sonuçların nasıl yorumlanmasının uygun
olduğu ve katılımcının profili ile ilgili daha fazla bilginin nerede bulunabileceği ile ilgili
yönlendirir.
§ Bir işveren olarak; katılımcının kişilik profilindeki önemli sonuçlardan hareketle, yeni işe giren
kişinin kendini motive ve işe bağlı hissetmesini sağlamak üzere neler yapabileceğinize ilişkin
farkındalık yaratır.
§ Yeni işe girenin kişisel tarzına, değerlerine, onu motive eden unsurlara hitap ederek onboarding sürecinde kişinin güçlü yönlerini ortaya koyması için cesaretlendirecek tavsiye ve
yönlendirmelerde bulunur.
§ Criterion tarafından yeni işe giren kişinin motivasyonu ve işi benimsemesinde kritik olan 4
anahtar faktörle ilgili genel bilgi ve bunları karşılamak üzere öneriler içerir.
Etkileşim
Kişilerle ilişki kurma
tarzımız başkaları ile
çalışmaktan ne
şekilde keyif
aldığımızı şekillendirir

Harekete
Geçirme
Bizi harekete
geçiren teşvik
eden işlere daha
çok sarılırız

Ödül
Bizi en öncelikle
motive eden şeyler
hangi işleri en
tatmin edici
bulduğumuzu
belirler

Çevre
Temel değerlerimizi
besleyen iş
ortamlarında daha
da gelişir ve
başarılı oluruz
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Diğer özellikler
• Puanlama daireleri katılımcının aldığı puanla ilgili görsel bir anlatım sunarak tercih ya da
eğilimin kolay yorumlanmasını sağlar.
• Renklerle kodlanan bölümler kısa ve öz on-boarding önerileri sunar.

