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Bu rapor hakkında Genel Bilgiler

Bu rapor Örnek Rapor isimli katılımcının Yeni Mezun Dilemmaları testindeki performansını açıklamaktadır. Yeni Mezun Dilemmaları,
yeni mezun bir kişinin iş ortamında karşılaşabileceği durumlar için muhakeme ve karar verme becerilerini ölçmektedir. Yeni Mezun
Dilemmaları testinde yer alan durumlar beş yetkinlikle ilişkilidir:

Sonuç Odaklılık

Analitik Düşünme

İkna Edici İletişim

Planlama ve Organizasyon

İlişki Geliştirme

Yeni Mezun Dilemmaları testinde,  Örnek Rapor isimli katılımcıdan beklenen her bir eylemi, aktarılan durum için ne kadar etkin bir
eylem olacağını düşünerek değerlendirmesidir. Daha sonra bu değerlendirmeler, işin uzmanları tarafından sağlanan verilere
benzerlikleri ölçüsünde puanlandırılmaktadır.

Yeni Mezun Dilemmaları testi, bir kişinin, bir durum karşısında alınabilecek farklı aksiyonların farklı etki düzeylerini görüp göremediğini
ölçmektedir. Kişinin uygulamada bu davranışları gerçekten sergileyeceğinin değerlendirmesini yapmamaktadır, o yüzden bu raporu
okurken bunu dikkate alınız. Buna karşın, araştırmalar, durumsal yargıyı ölçen testlerin, işyerindeki performansı tahmin etmede faydalı
bir tahmin aracı olduğunu göstermektedir.

Eğer Yeni Mezuni Dilemmaları testi, denetimin olmadığı bir ortamda uygulanırsa, testi yapan kişinin kimliğini doğrulama imkanı
bulunmamaktadır. Kişinin Yeni Mezun Dilemmaları testinde ölçülen yetkinliklerdeki beceri düzeyini doğrulamak için, simulasyon
egzersizleri ve/veya yetkinlik bazlı mülakat gibi denetimli yöntemler uygulanmalıdır.

Yeni Mezun Dilemmaları testinde sergilenen performansın sabit olmadığını unutmayın. Kişinin puanları, alıştırma, deneyim ve eğitim
ile zaman içerisinde değişebilir. Genel olarak, bu testin sonuçları 12 aya kadar geçerlidir.

Yeni Mezun Dilemmaları testinin kullanımı, testi uygulamak ve sonuçları yorumlamak için gereken yeterlilik düzeyine sahip kayıtlı
kullanıcılarla sınırlıdır.

Bu rapor a&dc'nin yazılım programında elektronik olarak üretilmektedir. Ancak, a&dc raporun içeriğinin, yazılım programında
üretildikten sonra değiştirilmediğini veya yeniden düzenlenmediğini garantileyemez. Bu raporun kullanımına dayalı sonuçlardan a&dc
hiç bir şekilde sorumlu değildir.
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Puan Profili

Yeni Mezun Dilemmaları testinin sonuçları Yüzdesel Puanlar olarak sunulmaktadır. Yüzdesel Puanlar Örnek Rapor isimli katılımcının
yüzdesel olarak karşılaştırma grubundan ne kadar daha yukarıda aldığını göstermektedir. Standart puanlama ölçeği kullanarak
sonuçları yorumlamak isteyen test kullanıcıları için, Örnek Rapor isimli katılımcının T puanı ve Sten puanları bu rapora Ek olarak
sunulmuştur.

Genel Muhakeme Puanı Örnek Rapor tarafından testin genelinde sergilenmiş olan performans seviyesini ifade etmektedir. Ayrıca, Yeni
Mezun Dilemmaları testinde değerlendirilmiş olan yetkinliklere ait alt puanlar, test performansı hakkında ek yorumlar yapabilmek
amacıyla sunulmaktadır. Yetkinlik alt puanları, muhakeme ve karar almaya yönelik güçlü yönler veya gelişim alanlarını gösterebilir. Alt
puanlar, Genel Muhakemeden alınan puanla bağlantılı olarak dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve yorumlanmalıdır.

Tamamlama tarihi: 58 dakika, 45 saniye

Karşılaştırma grubu: Turkish Norm - University Students and Graduates

Genel Muhakeme

21

Yetkinlik Alt Puanları

Sonuç Odaklılık

54

Analitik Düşünme

8

İkna Edici İletişim

27

Planlama ve Organizasyon

42

İlişki Geliştirme

62
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Yorumlama Kılavuzu

Bu bölüm  Örnek Rapor isimli Katılımcının Yeni Mezun Dilemmalarından almış olduğu puanın detaylı bir açıklamasını sunmaktadır. Bu
yüzdesel puanların nasıl yorumlanması gerektiği aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir. Bu tabloda yüzdesel puanlar beş parçada
gösterilmektedir ve her biri için performans tanımına yer verilmiştir.

Beklenen seviyenin çok üzeri

Beklenen seviyenin üzeri

Beklenen seviye

Beklenen seviyenin altı

Beklenen seviyenin çok altı

Genel Muhakeme

Bu puan Örnek Rapor isimli katılımcının Yeni Mezun Dilemmaları testindeki sergilemiş olduğu genel performansı
gösterir. Bu puan testte sunulmuş olan tüm senaryolara yönelik sergilenmiş olan muhakeme ve karar alma
becerilerinin kalitesini göstermektedir.

Örnek Rapor isimli Katılımcı Genel Muhakeme açısından, karşılaştırma grubundan 21% daha yukarıda bir puan
almıştır. Testte yer alan durumlarda aldığı aksiyonlar düşünüldüğünde performans seviyesi: beklenen seviyenin
altı.

Genel Muhakeme

Bu puan Örnek Rapor isimli katılımcının Yeni Mezun Dilemmaları testindeki sergilemiş olduğu genel performansı
gösterir. Bu puan testte sunulmuş olan tüm senaryolara yönelik sergilenmiş olan muhakeme ve karar alma
becerilerinin kalitesini göstermektedir.

Örnek Rapor isimli Katılımcı Genel Muhakeme açısından, karşılaştırma grubundan 21% daha yukarıda bir puan
almıştır. Testte yer alan durumlarda aldığı aksiyonlar düşünüldüğünde performans seviyesi: beklenen seviyenin
altı.

Sonuç Odaklılık

Bu yetkinlik, katılımcıların engellerin üstesinden gelmek ve görevlerini en iyi kalitede tamamlamak için en uygun
olan yolları tespit etmeleri  gereken durumlarla ilgilidir.

Örnek Rapor isimli Katılımcı bu yetkinlik için, karşılaştırma grubundan 54% daha yukarıda bir puan almıştır. Sonuç
Odaklılık adına aldığı aksiyonların etkinliği düşünüldüğünde performans seviyesi: beklenen seviye

Sonuç Odaklılık

Bu yetkinlik, katılımcıların engellerin üstesinden gelmek ve görevlerini en iyi kalitede tamamlamak için en uygun
olan yolları tespit etmeleri  gereken durumlarla ilgilidir.

Örnek Rapor isimli Katılımcı bu yetkinlik için, karşılaştırma grubundan 54% daha yukarıda bir puan almıştır. Sonuç
Odaklılık adına aldığı aksiyonların etkinliği düşünüldüğünde performans seviyesi: beklenen seviye

Analitik Düşünme

Bu yetkinlik, katılımcıların verileri analiz etmeleri, mantıklı kararlar almaları ve problemlerin oluşmasındaki temel
nedenleri anlamaları gereken durumlarla ilgilidir.

Örnek Rapor isimli Katılımcı bu yetkinlik için karşılaştırma grubundan 8% daha yukarıda bir puan almıştır. Analitik
Düşünmeyle bağlantılı olarak aldığı aksiyonların etkinliği düşünüldüğünde performans seviyesi: beklenen
seviyenin çok altı

Analitik Düşünme

Bu yetkinlik, katılımcıların verileri analiz etmeleri, mantıklı kararlar almaları ve problemlerin oluşmasındaki temel
nedenleri anlamaları gereken durumlarla ilgilidir.

Örnek Rapor isimli Katılımcı bu yetkinlik için karşılaştırma grubundan 8% daha yukarıda bir puan almıştır. Analitik
Düşünmeyle bağlantılı olarak aldığı aksiyonların etkinliği düşünüldüğünde performans seviyesi: beklenen
seviyenin çok altı

İkna Edici İletişim

Bu yetkinlik, katılımcıların bir mesajı karşısındakilere en iyi şekilde ulaştırmaları, kendi görüşlerine ikna etmeleri
veya belli bir davranış şeklini benimsetmeleri gereken durumlarla ilgilidir.

Örnek Rapor isimli Katılımcı, bu yetkinlik için karşılaştırma grubundan 27% daha yukarıda bir puan elde etmiştir.
İkna Edici İletişime yönelik aldığı aksiyonların etkinliği düşünüldüğünde performans seviyesi: beklenen seviyenin
altı
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İkna Edici İletişim

Bu yetkinlik, katılımcıların bir mesajı karşısındakilere en iyi şekilde ulaştırmaları, kendi görüşlerine ikna etmeleri
veya belli bir davranış şeklini benimsetmeleri gereken durumlarla ilgilidir.

Örnek Rapor isimli Katılımcı, bu yetkinlik için karşılaştırma grubundan 27% daha yukarıda bir puan elde etmiştir.
İkna Edici İletişime yönelik aldığı aksiyonların etkinliği düşünüldüğünde performans seviyesi: beklenen seviyenin
altı

İkna Edici İletişim

Bu yetkinlik, katılımcıların bir mesajı karşısındakilere en iyi şekilde ulaştırmaları, kendi görüşlerine ikna etmeleri
veya belli bir davranış şeklini benimsetmeleri gereken durumlarla ilgilidir.

Örnek Rapor isimli Katılımcı, bu yetkinlik için karşılaştırma grubundan 27% daha yukarıda bir puan elde etmiştir.
İkna Edici İletişime yönelik aldığı aksiyonların etkinliği düşünüldüğünde performans seviyesi: beklenen seviyenin
altı

Planlama ve Organizasyon

Bu yetkinlik, katılımcıların öncelikli faaliyetlerini belirleme ve zamanı ve kaynakları görevleri son bitim tarihlerine
yetiştirecek şekilde yönetmeleri gereken durumlarla ilgilidir.

Örnek Rapor isimli Katılımcı bu yetkinlik için, karşılaştırma grubundan 42% daha yukarıda bir puan
almıştır. Planlama ve Organizasyon adına aldığı aksiyonların etkinliği düşünüldüğünde performans seviyesi:
beklenen seviye

Planlama ve Organizasyon

Bu yetkinlik, katılımcıların öncelikli faaliyetlerini belirleme ve zamanı ve kaynakları görevleri son bitim tarihlerine
yetiştirecek şekilde yönetmeleri gereken durumlarla ilgilidir.

Örnek Rapor isimli Katılımcı bu yetkinlik için, karşılaştırma grubundan 42% daha yukarıda bir puan
almıştır. Planlama ve Organizasyon adına aldığı aksiyonların etkinliği düşünüldüğünde performans seviyesi:
beklenen seviye

İlişki Geliştirme

Bu yetkinlik, katılımcıların, hassas konularla ilgilenmeleri ve bir takımın parçası olarak çalışmaları dahil olmak
üzere başkalarıyla etkin iş ilişkileri geliştirmeleri gereken durumlarla ilgilidir.

Örnek Rapor isimli Katılımcı bu yetkinlik için, karşılaştırma grubundan 62% daha yukarıda bir puan almıştır. İlişki
Geliştirme adına aldığı aksiyonların etkinliği düşünüldüğünde performans seviyesi: beklenen seviye

İlişki Geliştirme

Bu yetkinlik, katılımcıların, hassas konularla ilgilenmeleri ve bir takımın parçası olarak çalışmaları dahil olmak
üzere başkalarıyla etkin iş ilişkileri geliştirmeleri gereken durumlarla ilgilidir.

Örnek Rapor isimli Katılımcı bu yetkinlik için, karşılaştırma grubundan 62% daha yukarıda bir puan almıştır. İlişki
Geliştirme adına aldığı aksiyonların etkinliği düşünüldüğünde performans seviyesi: beklenen seviye
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Ek: Standart Puanlar

Sten ve T-Puanları, Yüzdesel Puanlara bir alternatif olarak, bu konuda eğitim almış kişiler tarafından yorumlanmak üzere sunulmuştur.
Bunun yanı sıra, testten elde edilen Ham Puanlara da yer verilmiştir.

Sten Puanı, ortalaması 5.5 ve standart sapma 2 olmak üzere,10-puanlı bir ölçek üzerinde gösterilen,  standardize edilmiş bir test
puanıdır. T-Puanı ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standardize edilmiş bir test puanıdır. Örnek Rapor tarafından verilen
yanıtlara dayalı Ham Puanlar, Sten Puanları ve T-Puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Norm grup: Turkish Norm - University Students and Graduates

Ham Puan Sten Puanı T-Puanı

Genel Muhakeme 66 4 42

Yetkinlik Alt Puanları

Sonuç Odaklılık 17 6 51

Analitik Düşünme 10 3 36

İkna Edici İletişim 13 4 44

Planlama ve Organizasyon 12 5 48

İlişki Geliştirme 14 6 53
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Yasal Uyarı
Bu rapor a&dc’s Apollo™ online değerlendirme sistemi kullanılarak oluşturulmuştur. a&dc, bağlı ortaklıkları veya
temsilcileri  bu raporun içeriğine bağlı sistem çıktılarında bir değişiklik yapılmadığını garantilememektedir.

a&dc, bağlı ortaklıkları veya temsilcileri  bu raporun kullanımın getireceği sonuçlar hakkında hiç bir sorumluluk kabul
etmemektedir.

Rapor içeriğindeki bilgiler gizli olup, bilgi korunmasına yönelik yasalara uygun olacak şekilde saklanmalı, paylaşılmalı ve
erişilmelidir.

Online ürünlerin yasal ve etik kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apollo websitesinde
https://apollo.adc.uk.com yer alan Yasal Uyarılar bölümüne bakınız.
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