
YOURLOGO PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. 

MANAGEMENT  TRAINEE (MT) 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME PAKETİ 



   MT ÖLÇME DEĞERLENDİRME PAKETİ, başvuran 
adaylar içinden, vizyoner bakış açısına sahip,  kuruma 
maksimum katkı sağlayabilmeleri için gerekli yetkinlik, 
beceri ve bilgi alanlarına sahip olanları belirlemek için 
geliştirilmiştir. 
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MT Ölçme Değerlendirme Paketinin Amacı 
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Kurumların öncelikli hedeflerinden biri yetenekli kişileri 
bünyelerine katmaktır. Bu amaçla adayların bir çoğu iyi 
üniversitelerden mezun yada okuyan kişiler arasından 
seçilmek istenmektedir. Bu kişilerin aldıkları formasyon 
nedeniyle, yaygın olarak kullanılan yetenek testleri kolay 
gelmekte ve ayırt edici olamamaktadır. Ayırt ediciliği olmayan 
test, amacına hizmet etmediği gibi sınav yapan kurumun 
imajını da zedelemektedir. 

Neden Özel Ölçme Değerlendirme Paketi 
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Neleri Ölçüyoruz? 

 

• İngilizce Seviyesi 

 

 

 

 

• İletişim 

• Stres Yönetimi 

• Sonuç Odaklılık 

 

• Takım Çalışması 

• İkna ve Müzakere 

• Sonuç Odaklılık 

 

 

 

 

 

• Sayısal Analiz Yeteneği 

• Sözel Analiz Yeteneği 

• Soyut Zeka Seviyesi 
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Paket İçindeki Araçlar 
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Yetenek Testleri 

 

     Birçok pozisyon için kritik olan analiz, rapor 

okuma, verileri değerlendirme ve öngörüde 

bulunma gibi yetenekleri ölçmektedir.   

     Testteki sözel ifadeler ve sayısal göstergeler, 

sektöre, firmaya ve kurumun kullandığı 

raporlama araçlarına göre 

hazırlanabilmektedir. Testin performans 

öngörüsü oldukça yüksektir. 

 

     Soyut Zeka Testi, kültürden ve sözel sayısal 

     verilerden bağımsız bir testtir. Soyut ilişkiler 

     kurabilme, kavrama, 3 boyutlu düşünebilme, 

     yani bireyin soyutlama yeteneğini 

ölçmektedir. 

     Özellikle zihinde canlandırma, kurgulama ve 

     tasarım gerektiren alanlarda çalışan kişilerin 

ve yöneticilerin  iş performanslarını öngörme 

de güçlü bir araçtır.  

SÖZEL VE SAYISAL ANALİZ TESTİ SOYUT ZEKA TESTİ 
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Bilgi Testleri 

 

    İngilizce testi, kişinin İngilizce seviyesini ölçmek için hazırlanmıştır.  Test içeriği sektörel 
ifadelerden oluşturulmaktadır ve kuruma özeldir. İngilizce testlerimiz Boğaziçi Üniversite’si 
Yabancı Diller Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanmaktadır. 

    Test raporunda kişinin İngilizce seviyesi ve alt boyut puanları verilmektedir.  

     Testin Alt Boyutları: 

         Grammar  

         Vocabulary 

         Translation 

         Reading – Comprehension 

İNGİLİZCE TESTİ 
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Simülasyon Aracı 

 

    Grup çalışması egzersizi birden fazla (en az 3-6 kişi) katılımcının bir konu üzerinde tartıştığı çoklu 

bir uygulamadır. Grup çalışmasına katılacak kişilere tartışılması istenen konu ve ulaşılması istenen 

hedef verilerek grup dinamiği içerisinde her bir kişi için gözlem yapılır. Değerlendirmeler, grup 

çalışması sırasında değerlendiricilerin aldığı notlar üzerinden yapılır. 

 

GRUP ÇALIŞMASI 
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PİK Online 

PİK Online, Web Tabanlı ölçme-değerlendirme, veri toplama ve raporlama sistemidir. 

 

PİK Online ile  

•  Sınav uygulamalarınızı, Çalışan Memnuniyeti, Müşteri Memnuniyeti, Bayii Memnuniyeti                                       

veya  kurumunuza özel istediğiniz tüm araştırmalarınızı yapabilir, 

•  Değerlendirme merkezi uygulamalarınızın raporlamasını yapabilir, 

•  Yetkinlik bazlı mülakatlarınızı raporlayabilir, 

•  Uygulamaların durumlarını takip edebilir, 

•  Topladığınız verilerin bilimsel analizlerini yapabilir, 

•  İstediğiniz zaman 10 saniye de raporlayabilirsiniz. 
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Neden PİK Online? 

• Kurumsal kimliğinize göre adayların test yapacakları ekranları tasarlayabilme 

• Her adaya farklı soru sırasında test gönderebilme, 

• Hızlı ve esnek rapor alabilme, raporda adayın hız, doğruluk ve dikkat puanlarını da görebilme 

• Değerlendirme merkezi ve yetkinlik bazlı mülakat uygulamalarınızı raporlayabilme 

•  Katılımcılara ön duyuru ve teşekkür maili gönderebilme 

•  Uygulama hakkında adayların geribildirimlerini alabilme 

•  Esnek puanlama ve testleri ağırlıklandırabilme 

•  Testin alt boyutlarının da puanlarını görebilme 

•  LinkedIN veya Facebook hesabı ile aday uygulaması yapabilme 

•  Kullanıcı dostu ara yüzler ve menülerle kolayca işlem yapabilme 

•  Zamandan ve mekandan bağımsız, daha düşük maliyetle uygulamalar yapabilme 

•  Elle veri girişi yapabilme  



CV Taraması 
Toplu Online 

Sınav 
Değerlendirme 

Merkezi 
Yetkinlik Bazlı 

Mülakat 

Başvurular taranarak uygun 
adaylar aday havuzuna alınır. 

  

Sınavdan barajı geçen adaylara 
değerlendirme merkezi 
kapsamında grup çalışması 
simülasyonu yapışarak yetkinlik 
ölçümlemesi yapılır. 

Havuzdaki adaylara PİK Online 
ölçme değerlendirme platformu 
üzerinden Sözel ve Sayısal Analiz 
Testi, Soyut Zeka Testi ve 
İngilizce Testi uygulanır. 

Değerlendirme merkezi 
uygulamasından geçen adaylar 
mülakata çağrılır. Uygun bulunan 
adaylara teklif sunulur. 
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Süreç 



Teşekkür ederiz. 

 İdealistkent İnci 2/8    Ümraniye 
İstanbul 
TÜRKİYE 

 
0216 988 01 87 

bilgi@pozitifik.com 

www.pozitifik.com 


