
Genel Bakış
Aşağıda yer alan her çözüm farklı iş seviyelerinde yetenekleri kazanma amaçlı kullanılmak için 
tasarlanmıştır. Şirketlerin kendilerine en uygun adayları tespit etmelerine yardımcı olacak birçok 
değerlendirme aracı Değerlendirme Pazar Yerinde sunulmuştur. Talep edilmesi durumunda, müşteri 
ihtiyaçlarına özgü farklı çözüm setleri ve ek hizmetlerden faydalanılabilir. 
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Davranışsal 
Değerlendirme

Mezunlar & Uzmanlar
Eğlenceli bir Deneyim

İlk Seviye & Orta 
Düzey Yöneticiler
Zorlayıcı, Deneyimsel

Kıdemli
& C-Seviye Yöneticiler

Geçerli,  
Kapsamlı Değerlendirme
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Entegrasyon

Daha fazla detay için bir sonraki sayfaya bakınız
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Çözüm Bilgi Formu

Yetenekleri Kazanma 
TalentGateway'in Yetenekleri Kazanma çözümü, daha iyi bir işe alım ve aday deneyimi için manuel işlem 
yükünü azaltarak, aday belirleme, değerlendirme ve seçim sürecini modernize eder. Aynı zamanda şirketler 
geçerliliği yüksek araçlarla güçlendirilmiş verilerden faydalanarak işe alma kararlarını verebilirler. 
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.

Detaylı, Konsolide 
Raporlar

Alanında en iyi
Değerlendirme Araçları
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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.

● Değerlendiricilerin derinlemesine
katkılarıyla geçerliliği onaylanmış
öz değerlendirmeler

Geçmiş deneyimlerden
faydalanarak güçlü ve gelişime
açık alanların tespit edilmesi

● Bireyin yetkinlikler ve kültürel
değerlerle uyumu ve zihinsel
güçlü yanlarına dair çıktılar

Oyun benzeri değerlendirme
deneyimiyle aday için keyifli
bir süreç

● 

Liderlik stilleri, karar verme 
stilleri vs alanlarında ek 
değerlendirmeler ile daha titiz 
bir değerlendirme yaklaşımı

Aksiyonlara karşılık davranışsal 
eğilimler arasındaki farkların 
belirlenmesi

●

Faydaları

● ●
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Aon Davranışsal ve 
Motivasyonel Değerlendirmeler

Oyun bazlı Bilişsel 
Değerlendirme (Problem 
Çözme, Sayısal, Sözel)

●
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Hogan Kişilik Envanteri 

Raven's APM-III (Bilişsel) 

Yetkinlik Bazlı Mülakat● 

Aon Davranışsal ve 
Motivasyonel Değerlendirmeler

Aon Bilişsel Değerlendirme 
(Sayısal, Sözel, Mantıksal) 
Online İş ve Liderlik 
Simülasyonları

Ölçüm Araçları

Mezunlar & Uzmanlar

Detaylar

İlk Seviye & Orta 
Seviye Yöneticiler

Kıdemli & C-Seviye 
Yöneticiler
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