
© Psytech International Ltd. 

Örnek Rapor 

11 Aralık 2019 

YETKİLİ KULLANICI 

 

STANDART RAPOR 

 

GENEL MUHAKEME TESTİ 
Yetenek 

Adapt-g 



 
 

2 

© Psytech International Ltd.   - 69.7713.16845.182267 v3 

YETKİLİ KULLANICI | Adapt-g | STANDART RAPOR  

  

 

 

Örnek Rapor 

Standart Rapor katılımcının sonuçlarını aşağıdaki bölümler çerçevesinde sunar: 

 

1. Bu raporu kullanma rehberi 

◼ Başlangıç 

◼ Standart Rapor 

◼ Tamamlayıcı Raporlar 

◼ Kullanılan Norm Grup 

◼ Çizelgeleri ve Tabloları Anlama 

 

2. Sözel Muhakeme 

◼ Neyi Ölçer? 

◼ Katılımcının Sonuçları 

◼ Sonuç Grafiği 

 

3. Sayısal Muhakeme 

◼ Neyi Ölçer? 

◼ Katılımcının Sonuçları 

◼ Sonuç Grafiği 

 

4. Soyut Muhakeme 

◼ Neyi Ölçer? 

◼ Katılımcının Sonuçları 

◼ Sonuç Grafiği 

 

5. Genel Zihinsel Yetenek - g 

◼ Neyi Ölçer? 

◼ Katılımcının Sonuçları 

◼ Sonuç Grafiği 

 

6. Sonuçların Özeti 

◼ Özet Grafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bu rapor eldeki veri ve bilgilere dayandırılarak hazırlanmıştır. Bu rapor Örnek Rapor tarafından sahip 

olunan yetenek profilinin belirli bir pozisyona olan uyumunu göstermekle birlikte; işe alım, terfi ve kariyer 

rehberliği alanlarındaki kararların buna ek olarak diğer bilgi kaynaklarıyla birleştirilerek verilmesi tavsiye 

edilmektedir. Bu raporu oluşturan veya yayınlayan kişi ve kurumlar hiç bir şekilde, rapor sonucunda 

meydana gelecek veya özel herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. 

 

Bu rapor, gerekli eğitimleri almış profesyonellerin kullanması için oluşturulmuş, gizlilik niteliği taşıyan bilgi ve 

değerlendirmeleri içermektedir. Bu raporda yer alan bilgiler sadece 'gizli bilgi esası'na göre katılımcıya 

önceden haber verilerek açıklanabilir. 

 

MUAFİYET 

RAPOR YAPISI 
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BAŞLANGIÇ 

Adapt-g adayın genel zihinsel yeteneğine veya kısa ve bilimsel adıyla g’ye odaklanır. Bunu değerlendirirken, 

adayın kelimeleri, sayıları ve soyut kavramları kullanarak muhakeme etme becerisini test eder. Adapt-g, 

soruların zorluğunu farklı düzeydeki yeteneklere göre adapte ederek, çok sayıda aday arasında etkili bir şekilde 

ayrım yapabilir. Sonuç olarak, Adapt-g geniş bir yelpazedeki çeşitli pozisyonlar ve eğitimler için uygun bir 

değerlendirme yöntemidir. Adapt-g gibi testler, iyi düzeyde genel zihinsel yetenek gerektiren pozisyonlarda 

hem performansın hem de eğitilebilirliğin iyi bir yordayıcısı olarak görülmektedir. Yetenek testi puanları ile kişilik 

envanteri sonuçlarını birlikte kullanmak, iş örneklem testlerinde ve yapılandırılmış mülakatlarda olduğu gibi iş 

performansını doğru bir şekilde öngörebilme oranını yukarıya çeker. Deneyimin ve öğrenilmiş bilginin üstün 

performans için belirleyici olduğu pozisyonlarda, yetenek testlerinden elde edilen bilgi ile diğer kaynaklardan 

elde edilen bilgilerin birleştirilmesi özellikle uygun olabilir. 
 

Adapt-g adayın daha önce karşılaşmadığı mantıksal örüntüleri ve ilişkileri algılama kabiliyetini (hız ve 

doğruluğun birleşimi) ve bunların mantıksal sonuçları hakkında çıkarımlar yapma kabiliyetini (örn, mantıksal, 

tümdengelimli muhakeme) değerlendirir. Bu, karmaşık yeni konuları öğrenme ve anlama, rasyonel ve iyi 

düşünülmüş argümanlar üretmek için mantıksal verileri kullanma ve verilen kural, varsayım ve ilişki setler inin 

mantıksal sonuçları hakkında çıkarımlar yapma yeteneğini kapsamaktadır. 

 

Adapt-g "bütünsel tümdengelimli" muhakeme yerine "sıralı tümdengelimli" muhakemeyi değerlendiren soruları 

kullanarak genel zihinsel yeteneği değerlendirir. Sıralı tümdengelimli muhakeme, birbirinden bağımsız 

doğrultularda eşzamanlı olarak yürütülen mantıksal örüntüleri anlama yeteneğinden ziyade bir doğrultuda 

değişen örüntüleri yönlendiren mantıksal ilişkileri anlama yeteneğidir. Buna bağlı olarak da, Adapt-g tarafından 

değerlendirilen yetenekler adayın birbiri ardı sıra gelen bir dizi rasyonel kararlar almasını gerektiren pozisyonlarla 

direkt olarak ilişkilidir. Bununla birlikte, Adapt-g iyi düzeyde zihinsel keskinlik gerektiren tüm işlerle ilişkilidir. 

 

 

STANDART RAPOR 

Standart Rapor, açıklamalar ve profil tablosu kullanarak katılımcının alt boyutlarda gösterdiği performansın 

detaylı bir analizini sağlar.  
 

 

BU RAPORU KULLANMA REHBERİ 
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TAMAMLAYICI RAPORLAR 

Bu rapordan elde edilen bilgiler diğer tamamlayıcı raporlar ile birlikte kullanılabilir. Genel Muhakeme Testi için 

kullanabileceğiniz tamamlayıcı raporlar şunlardır: 
 

Grup Raporu 

Grup Raporu, tablolar halinde tüm katılımcıların alt boyutlardaki sonuçlarının bir özetini sağlar. 

 

Katılımcı Geribildirim Raporu 

Geribildirim Raporu, kişisel içgörü sağlamaları için katılımcılarla direkt olarak paylaşılmak için oluşturulmuştur. Bu 

rapor, basit anlatımlar kullanarak katılımcının alt boyutlardaki performansının analizini sağlar. 

 

 

KULLANILAN NORM GRUP 

Norm grup katılımcının sonuçlarının değerlendirilmesi için kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar standardize edilmiş 

STANINE puanları (Ortalama=5.0 ve SS=2) olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

 

 
 

 

Bu rapor oluşturulurken aşağıdaki norm grup kullanılmıştır: 

Test Kullanılan Norm Grup 

Sözel Muhakeme 5749 Professionals 

Sayısal Muhakeme 5577 Professionals 

Soyut Muhakeme 5425 Professionals 

Genel Zihinsel Yetenek - g 5275 Professionals 
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ÇİZELGELERİ VE TABLOLARI ANLAMA 

Bu raporda elde edilen bilgilerin çoğu çizelgeler veya tablolar olarak sunulmaktadır, bu nedenle bunları doğru 

bir şekilde okuyabilmek ve bu bilgilerden faydalanabilmek önemlidir. Aşağıdaki terimler çizelge ve tablolarda 

yer alan verilerin sunumunda kullanılmaktadır:  
 

Terim Tanım 

Denenen 
Cevabın doğru olup olmadığına bakılmaksızın katılımcı tarafından cevap 

vermek için denenmiş soru sayısıdır. 

STANINE Puanı 

STANINE puanı katılımcının sonuçlarını karşılaştırmak için kullanılan standardize 

bir ölçektir. Puanların Ortalaması 5.0 ve Standart Sapması 2’dir. Sonuç 

tablosunda bu puanlar 9’lu bir skalada sunulmuştur. 

Ölçümün Standart Hatası 

(SEm) 

Ölçümün Standart Hatası, bireyin varsayımsal ‘doğru’ puanının %68 ihtimalle yer 

aldığı aralığın ölçümüdür. Sonuç tablosunda katılımcının elde ettiği STANINE 

puanının çevresindeki mavi hata çubuğu ile gösterilmektedir. 

Yüzdelik Puan (%) 

Bahsi geçen ham puanın altında puan alan kişilerin yüzdesini gösteren değerdir. 

Sonuç tablosunda bu puan 0 ile 100 arasında sayısal bir değer olarak 

gösterilmektedir. 
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Neyi Ölçer? 

Adapt-g’nin sözel muhakeme bölümü, kişinin kelimeleri mantıklı bir şekilde kullanma yeteneğini ölçer. Kelime 

dağarcığını, sınıflandırma ve kelimeler arasındaki ilişkileri anlamayı içeren maddelerden oluşan bu test, sözel 

olarak ifade edilmiş kavramları ve fikirleri algılama ve anlama yeteneğini ölçmektedir. Bu test, eğitim 

başarısından ziyade muhakeme yeteneğinin bir ölçümü olmakla birlikte, yine de genellikle sözel muhakeme test 

puanlarının eğitimsel faktörlere duyarlı olduğu kabul edilmektedir. 
 

Katılımcının Sonuçları 
Sözel Muhakeme Testi’nde Örnek Rapor tarafından sergilenen performans norm grubu ile karşılaştırıldığında, 

ortalamanın oldukça üzerinde bir sözel yeteneğe sahip olduğu görülmektedir. Bu aralıkta alınan puanlar, 

karmaşık sözel kavramları anlayabildiğini, bu kavramlar arasındaki ilişkileri algılayabildiğini ve bunların mantıksal 

sonuçları hakkında çıkarımlar yapabildiğini göstermektedir. Aldığı bu puanlar düşünüldüğünde sözel muhakeme 

yeteneğinin pek çok çalışanın üzerinde olması beklenir. Örnek Rapor kelimeleri mantıksal ve rasyonel bir şekilde 

kullanma ve farklı sözel kavramları birbirine bağlayan mantıksal ilişkileri tam olarak algılama yeteneği 

göstermiştir. 
 

Sözel Muhakeme Testi’nde Örnek Rapor tarafından sergilenen performans dile oldukça hakim olduğunu ve 

mantıklı, iyi düşünülmüş argümanlar üretme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Sahip olduğu 

ortalamanın oldukça üzerindeki sözel muhakeme yeteneği ile oldukça karmaşık argümanları anlaması ve 

kelimeleri oldukça rasyonel ve iyi yapılandırılmış bir şekilde kullanması beklenir. Dolayısıyla, karmaşık yönergeleri 

ve açıklamaları anlayabilir ve bunları anlaşılır bir şekilde diğer kişilere açıklayabilir. Sonuç olarak, Örnek Rapor iyi 

düzeyde sözel yeteneğe ihtiyaç duyulan ve katılımcıların kısmen karmaşık yeni bilgileri öğrenmesini gerektiren 

eğitim ve gelişim programlarını kavrayabilir. 

 

 

 

 
 

Kullanılan Norm Grup: 

Sözel Muhakeme = 5749 Professionals 

 

Boyut Den. Tanımlama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 

Adapt-gV 

 

Sözel Muhakeme 

 

15/15 

 

84 

 

7 

 

SONUÇ GRAFİĞİ 

Sözel Muhakeme 
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Neyi Ölçer? 

Adapt-g’nin sayısal muhakeme bölümü, kişinin sayıları mantıklı ve rasyonel bir şekilde kullanma yeteneğini ölçer. 

Kişinin sayı dizilerini, sayısal dönüşümleri ve sayılar arasındaki ilişkileri kavramasını ve bununla birlikte sayısal 

hesaplama yapmada sergilediği yeteneği değerlendiren maddelerden oluşmaktadır. 
 

Katılımcının Sonuçları 
Sayısal Muhakeme Testi’nde Örnek Rapor tarafından sergilenen performans norm grubu ile karşılaştırıldığında, 

sayısal kavramları anlama yeteneğinin ortalama düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durum, sayılar arasındaki 

mantıksal örüntüleri ve ilişkileri algılama, bu örüntüleri oluşturan kuralları anlama ve bunların mantıksal sonuçları 

hakkında çıkarımlar yapma konularında diğer pek çok çalışan kadar iyi olduğunu göstermektedir. Sayılara dair 

makul düzeyde bir anlayışa sahip olmakla birlikte, yine de sayısal veya matematiksel kavramların ve fikirlerin 

ince ayrıntılarını tam olarak anlamak için diğer bazı çalışanlardan daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir. 
 

Örnek Rapor makul düzeyde bir doğruluk oranı ile kısmen karmaşık sayısal operasyonları diğer pek çok çalışan 

kadar yürütebileceğini göstermiştir. Ancak, özellikle karmaşık sayısal operasyonları yerine getirmesi gerektiğinde 

diğer çalışanlardan biraz daha fazla zorlanma yaşayabilir. Yani, çok fazla zorlanmaksızın, rutin işlerde sayısal 

operasyonların üstesinden gelebilir ve konuyla ilgili eğitimlere isteklidir. Ancak, karmaşık sayısal ve matematiksel 

fikirleri tam olarak kavramakta zorlanmalar yaşayabilir. 

 

 

 

 

 

 
 

Kullanılan Norm Grup: 

Sayısal Muhakeme = 5577 Professionals 

 

Boyut Den. Tanımlama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 

Adapt-gN 

 

Sayısal Muhakeme 

 

15/15 

 

58 

 

5 

 

SONUÇ GRAFİĞİ 

Sayısal Muhakeme 
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Neyi Ölçer? 

Adapt-g’nin soyut muhakeme bölümü, kişinin karmaşık kavramları anlama ve geçmiş deneyimlerinin haricindeki 

yeni bilgileri özümseme yeteneğini değerlendirir. Test şekiller ve figürler arasındaki örüntüleri ve benzerlikleri fark 

etmeyi gerektiren maddelerden oluşmaktadır. Muhakemenin ölçümü, eğitimsel başarıdan bağımsızdır ve 

entelektüel potansiyelin göstergesi olarak kullanılabilir. Yeni bilgiyi hızlı bir şekilde anlama ve özümseme 

yeteneğini ölçmek, kişinin eğitime ne kadar istekli olacağını tahmin etmeye benzemektedir. 
 

Katılımcının Sonuçları 
Soyut Muhakeme Testi’nde Örnek Rapor tarafından alınan puanlar norm grubu ile karşılaştırıldığında, soyut 

muhakeme yeteneğinin ortalamanın biraz üzerinde olduğu görülmektedir. Bu aralıkta alınan puanlar 

göstermektedir ki, daha önce karşılaşmadığı özgün konular arasındaki soyut mantıksal örüntüleri ve ilişkileri 

öğrenilmiş bilgilere başvurmaksızın anlamlandırabilir ve kavrayabilir. 
 

Soyut Muhakeme Testi’nde Örnek Rapor tarafından sergilenen performans geçmiş deneyimlerinin haricindeki 

yeni kavramları ve fikirleri kavrayabildiğini ve soyut mantıksal ilişkileri anlayabildiğini (örn. bir bağlam içerisinde 

kullanılmamış mantık ilişkilerini) göstermektedir. Bu durum, nispeten karmaşık öğeler taşıyan yeni konuları 

anlamasını olanak tanır. Bununla birlikte, bunun biraz daha ötesine karmaşık öğeler içeren konulardaki soyut 

mantıksal ilişkileri tam manasıyla kurmak için diğer bazı insanlardan daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir. Yine 

de, soyut kavram ve fikirleri öğrenmek için makul düzeyde yetenek gerektiren eğitim programlarından fayda 

sağlayabilir. 

 

 

 

 

 

 
 

Kullanılan Norm Grup: 

Soyut Muhakeme = 5425 Professionals 

 

Boyut Den. Tanımlama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 

Adapt-gA 

 

Soyut Muhakeme 

 

15/15 

 

62 

 

6 

 

SONUÇ GRAFİĞİ 

Soyut Muhakeme 
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Neyi Ölçer? 

Genel Zihinsel Yetenek – genellikle g ile belirtilir – bir kişinin mantığı anlama, karmaşık yeni araçları idrak etme ve 

öğrenme, soyut olarak düşünme, problem çözme ve çevreye uyarlanabilir, rasyonel ve esnek bir şekilde tepki 

verme yeteneğidir. Bu, genel zihinsel yetenek olarak isimlendirilir çünkü kişinin zihinsel kabiliyetini çok sayıda farklı 

entelektüel işlev ve yaklaşım içinde değerlendirir. Yani, genel zihinsel yetenek, genel bir entelektüel yetenektir 

ve sözel, sayısal ve soyut muhakeme gibi spesifik yeteneklerden daha kapsamlıdır. Kişinin zihinsel işlerde 

sergilediği hız ve doğruluğun birleşimidir ve bu sebeple kişinin ‘zihinsel gücü’nün ölçümüyle görülebilir. 
 

Katılımcının Sonuçları 
Örnek Rapor tarafından sergilenen performans norm grubu ile karşılaştırıldığında, genel zihinsel yeteneğinin 

ortalamanın biraz üzerinde düzeyde olduğu görülmektedir. Bu aralıkta alınan puanlar göstermektedir ki, 

karmaşık kavramları diğer çalışanlardan daha kolay anlar, bunların arasındaki mantıksal ilişkileri tespit eder ve 

mantıksal sonuçları hakkında çıkarımlar yapar. 
 

Örnek Rapor, karmaşık fikirlerle çalışmada ve rasyonel argümanlar üretmede oldukça iyi bir yeteneğe sahiptir. 

Dolayısıyla, büyük bir zorlanma yaşamaksızın nispeten karmaşık bilgileri anlayabilir. Karmaşık fikirlerin ince 

detaylarını anlaması ve problemleri çözmesi diğer çalışanlardan daha uzun sürmesine rağmen, makul düzeyde 

yetenek gerektiren eğitim ve gelişim programlarını kavrayabilir. 

 

 

 

 
 

Kullanılan Norm Grup: 

Genel Zihinsel Yetenek = 5275 Professionals 

 

Boyut Den. Tanımlama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 

Adapt-g 

 

Genel Zihinsel Yetenek 

 

45/45 

 

70 

 

6 

 

SONUÇ GRAFİĞİ 

GENEL ZİHİNSEL YETENEK 
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Bu rapor oluşturulurken aşağıdaki norm grup kullanılmıştır: 

Test Kullanılan Norm Grup 

Sözel Muhakeme 5749 Professionals 

Sayısal Muhakeme 5577 Professionals 

Soyut Muhakeme 5425 Professionals 

Genel Zihinsel Yetenek - g 5275 Professionals 

 

Boyut Den. Tanımlama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 

Adapt-gV 

 

Sözel Muhakeme 

 

15/15 

 

84 

 
Adapt-gN 

 

Sayısal Muhakeme 

 

15/15 

 

58 

 

7 

 

Adapt-gA 

 

Soyut Muhakeme 

 

15/15 

 

62 

 

5 

 

Adapt-g 

 

Genel Zihinsel Yetenek 

 

45/45 

 

70 

 

6 

 

6 

 

ÖZET GRAFİK 

SONUÇLARIN ÖZETİ 
 


