
Genel Bakış
Aşağıdaki her çözüm seçeneği, yüksek potansiyelli yeteneklerden güçlü bir yedek havuzu oluşturulmasını 
destekler ve daha derin uygulamalar için kolay anlaşılır ve etkili sonuçlar sunar. Talep edilmesi durumunda, 
müşteri ihtiyaçlarına özgü farklı çözüm setleri ve ek hizmetlerden faydalanılabilir. 

4 Ölçüm Aracı

Yüksek Potansiyel 
Yetenek Raporu

Araştırılmış bir Modele 
Dayanan Çıktılar

4 Ölçüm Aracı

Gelişim Raporu + Çok 
Değerlendiricili Rapor

Bütünsel, Özelleştirilmiş 
Raporlar

4 Ölçüm Aracı

Gelişim Raporu + Çok 
Değerlendiricili Rapor

Bütünsel, Özelleştirilmiş 
Raporlar

Entegre KGP Modülü

Temel
Standart 

Potansiyel Ölçme
Accendo YüPo Modeli

İleri
Özelleştirilmiş 

Potansiyel Ölçme
Şirkete Özel YüPo 

Modeli

Gelişmiş
Potansiyel Ölçme ve 

Entegre Gelişim

Neler var: Neler var: Neler var:

Faydalar

Anlaşılır, Konsolide 
Raporlama

Gelişim Planıyla 
Entegrasyon

Yeteneklere Bütüncül Bakış

Daha fazla detay için bir sonraki sayfaya bakınız
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Çözüm Bilgi Formu

Yüksek Potansiyelleri Tespit için 
Değerlendirme
TalentGateway'in yüksek potansiyelleri tespit etmek için sunduğu çözüm, şirketlere potansiyel çalışanları çok 
boyutlu ve objektif bakış bir açısıyla değerlendirme ve tespit etme konusunda destek olacak bir dizi aracı içerir. 
Bu çözüm aynı zamanda yüksek potansiyelli yeteneklerin gerçek iş ortamında yüksek performans 
göstermelerini sağlayacak, hedefe yönelik, entegre ve ölçeklenebilir gelişim planları aracılığıyla sürekli 
geliştirilmelerini de destekler. Yeteneklerin değerlendirilmesi alanında 15 yılın üzerindeki deneyimi ve 
uzmanlığıyla, Accendo her müşterinin özgün ihtiyaçlarını karşılayan ve sektördeki en iyi uygulamaları bir araya 
getiren çoklu çözüm seçenekleri tasarlamıştır. 

Alanında En İyi Araçlar
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Uygulama
Tüm çözümler bulut güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına dair uluslararası standartlarla uyumlu, son 
teknoloji ürünü, bulut tabanlı bir Yetenek Bilgi Platformu olan TalentGateway içerisinde yer alır. Projelerin büyük 
bir kısmı yetkinlik seçimi ve eşleştirme, değerlendirme düzeni, sistem konfigürasyonu, kullanıcı eğitimi ve 
konsolide raporlama dahil 30-60 gün içerisinde uygulamaya alınır. Gerçek süre kapsamın karmaşıklığına göre 
değişiklik gösterir.

Accendo Hakkında
Accendo hem iç aday hem de dış adaylar için, üstün yetenekleri çekme, değerlendirme, eşleştirme, geliştirme 
ve elde tutma konusunda atılım yapmalarını sağlamak üzere organizasyonlara yardımcı olur. Kullanılan bulut 
platformu, şirketlerin değerlendirme yapmak, stratejik kararlarını destekleyecek anlamlı iç görüler edinmek ve 
çalışanlara yönelik öğrenme ve kariyer yolları oluşturmaktan oluşan eksiksiz bir süreç yürütmelerini sağlar. 
Accendo yetenek değerlendirme araçlarının veri bilim, analiz, süreç verimliliği ve kullanıcı deneyimini bir araya 
getirerek nasıl kullanılacağına dair yeni bir yaklaşım sunar. Merkezi Malezya, Kuala Lumpur’da bulunan şirket, 
yedek planlama, yeni mezun işe alım programları, yüksek potansiyelleri belirleme, terfi, işe alım ve yeteneği 
geliştirme konularında ihtiyaçları olan, her sektörden lider kuruluşlara hizmet vermektedir.

YüPo değerlendirmesine yeni 
başlayan şirketler

YüPo yeteneğin şirket için ne 
kadar “iyi” olduğunu anlamaya 
çalışan şirketler

Gelişmiş uygulamalara sahip 
ve yüksek etkili gelişime 
odaklanarak mevcut sürecini 
iyileştirmeye çalışan şirketler

● 

● 

Gelişmiş yetenek yönetimi 
uygulamaları olan ve YüPo’nun 
şirket için değerini bilen 
şirketler

Kim İçin

●

●

Potansiyeli tespit etmek ve
hedefe yönelik gelişim
planları yapmak için
verilerden faydalanma

Birçok öğrenme kaynağını
bir araya getiren KGP

Gelişim planı sonrası
iyileşmeyi ölçme

● 
Araştırılmış bir YüPo modeline 
dayanan zorlanabilirlik 
değerlendirmesi

Çalışanların Yeteneği, Çevikliği 
ve Motivasyon Faktörlerine 
ilişkin sonuçlar

Simülasyonlarla eğlendirici 
değerlendirme deneyimi

● 

YüPo’nun şirket için anlamına 
bağlı olarak özelleştirilmiş 
çıktılar

Diğer kişilerden geri bildirim 
alarak potansiyel ve gelişim 
alanlarına daha geniş 
bakabilme
Liderlik, Çeviklik ve Kültürel 
Uyum değerlendirmeleri

●

●

Neler Sağlar

● ● ● 

● ● 

● ● ● 

ADEPT-15 Kişilik Envanteri

İşe İlişkin İlgi ve Motivasyon 
Faktörleri Değerlendirmesi

Bilişsel Değerlendirme 
(Sayısal, Sözel, Çıkarımsal) 
Kendi İşini Kur Simülasyonu ● 

ADEPT-15 Kişilik Envanteri

İşe İlişkin İlgi ve Motivasyon 
Faktörleri Değerlendirmesi

Bilişsel Değerlendirme 
(Sayısal, Sözel, Çıkarımsal)

360 Derece Anket ● 

ADEPT-15 Kişilik Envanteri

İşe İlişkin İlgi ve Motivasyon 
Faktörleri Değerlendirmesi

Bilişsel Değerlendirme (Sayısal, 
Sözel, Çıkarımsal)

360 Derece Anket (Önce ve 
Sonra)

Ölçüm Araçları

Temel

Detaylar

İleri Gelişmiş 

●

●

●

● 

●

● ●




