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TMCO Hakkında 

21. Yüzyıl iş hayatında en doğru adayı bulmak ve çalışanları geliştirmek için global 

olarak kullanılan bilimsel değerlendirme araçlarını yayınlıyoruz.  

En iyi değerlendirme araçlarının üreticileri Pearson PLC.’nin, Cambridge 

Üniversitesi’nin ve EG1’in Türkiye iş ortağıyız. 
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YAPI TAŞLARIMIZ 

BİLİM TEKNOLOJİ ELEŞTİREL 
DÜŞÜNME 

ÇEŞİTLİLİK YARATICILIK İNOVASYON 

Neden TMCO? 

Değerlendirme araçlarımız ile, bir kişinin gerçek yeteneğini ve kişiliğini ortaya çıkarmak için 

yüzeysel bakışın ötesine geçersiniz. Uygulanan danışmanlık ve kişiye özel yapılandırılmış 

sistemler ile aday/çalışan gelişimi sağlanır.  

Ortaklarımız ile yürüttüğümüz titiz ar-ge sürecimiz, performansı öngörmek için size en 

geçerli ve en güvenilir değerlendirme araçlarını sağlar ve bu araçlar ile aday ve çalışanların 

seçimi ve gelişimi gerçekleştirilir. 

Tüm ürün ve servislerimizde 6 yapı taşımızı baz olarak almaktayız. Ürünlerimiz geçerliliği ve 

güvenilirliği bilimsel olarak uluslararası seviyede kanıtlanmıştır. 

Son teknoloji kullanarak ve eleştirel düşünme prensipleri ile, iş birliği geliştirdiğimiz firmalar 

için farklı kültürlerden gelen yaratıcı ve yenilikçi yetenekleri buluyoruz ve geliştiriyoruz. 
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Yetenek Testleri ve Kişilik Envanterleri 

 

Kendi konularında dünyanın en iyi yetenek testleri ve kişilik envanterleri olarak bilinen 

onlarca değerlendirme araçlarını bünyemizde barındırmaktayız. Konularında en son ar-

ge çalışmaları yapılmış olan test ve envanterlerimizin tüm akademik yayınları 

mevcuttur.  

 

Testlerimizin bazıları;  

• Raven’ın İlerleyen Matrisleri™ 

• Standart İlerleyen Matrisler 

• Gelişmiş İlerleyen Matrisler 

• Golden Kişilik Tipi Profili™ 

• Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği 

• Ezber Bozan Endeksi™ 

• Orfeus™ İş Kişiliği Profili  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tmco.com.tr/kaynaklar.aspx
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Yeni ve karmaşık bilgilerde veya konseptlerde kaybolmak ve problemleri yanlış 

algılamak günümüzün başarılı şirketleri için artık sorun oluşturmuyor. Raven'ın 

İlerleyen Matrisleri tümevarım akıl yürütme becerisinin değerlendirilmesinde endüstri 

lideridir ve altın standarttır. Karışıklıktan anlam üretmeyi, ilk defa yüzleştiği bir 

problemi çözmeyi, görevi tamamlamayı ve sonrasında yeni konseptler geliştirmeyi, 

bilinmeyen durumlardaki kompleks bilgileri algılamayı ölçer.  

 

Raven’ın İlerleyen Matrisleri™ becerileri: 

Karmaşık problemleri çözme  

Gelişmiş gözlem becerileri 

Net/açık düşünebilme becerileri 

Analitik düşünme 

Soyut düşünme 

Öğrenme 

 

Raven’ın İlerleyen Matrisleri™ ile ilgili 2.500’ün üstünde akademik çalışma yapılmıştır 

ve karlılık ile olan ilişkisi onlarca akademik çalışma ile uluslararası üniversiteler 

tarafından ispatlanmıştır.  

Giriş seviyesinden Genel Müdür seviyesine ya da insan kaynaklarından, satış birimlerine 

kadar her seviye ve birim için norm grupları belirlenmiştir. Dünyadaki benzer adaylarla 

kendi adaylarınızı da kıyaslayabileceğiniz rapor sunmaktadır. Dünyanın en güvenilir 

bilişsel yetenek testi olarak Raven’ın İlerleyen Matrisleri™ görülmektedir.  

Raven’ın İlerleyen Matrisleri™ 

‘Karmaşık problemleri çözme yetkinliğini ölçmek 

için endüstri standardı’ 

ÖRNEK SORU 
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Golden Kişilik Tipi Profili™; psikolojinin en saygın kişilik modellerini en pratik çerçeve 

ile bütünleştiren kişilik ve davranış envanteridir. Okullar, hükumetler ve tüm endüstri 

sektörlerinde kullanılan, derinlemesine kişilik ve davranış analizi yapan tek 

envanterdir.  

 

 

Golden Kişilik Tipi Profili™ Jung’un kişilik tipi 

teorisinden, 5 faktör kişilik modelinden ve önde 

gelen diğer 3 ayrı kişilik teorisinden de 

beslenmektedir. Bireye özgü kişiliğini tanımlayan 

36 kişilik özelliğini (davranışsal yetkinlik) ölçer.  

 

Golden Kişilik Tipi Profili™’nin soruları 5 alan ile ilgilidir: 

• Enerji odağınız neresi? (İçedönük – Dışadönük) 

• Nasıl bilgi topluyorsunuz? (Duyumsama – Sezme)  

• Nasıl karar alıyorsunuz? (Duygular – Düşünceler) 

• Hayata yaklaşımınız nasıl? (Adapte olma – Organize etme) 

• Stresi nasıl karşılıyorsunuz? (Sakin – Gergin) 

 

Kişiliği Değerlendirmek İçin Daha 

İyi Bir Araç Mı Arıyorsunuz? 

Golden Kişilik Tipi Profili™ 
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Golden Kişilik Tipi Profili™ 

Hem kişiler hem de takımlar için derin içerikli raporlar sayesinde Golden, kişinin 

kendisini ve diğerlerini anlayabileceği ve geliştirebileceği çok faydalı bir envanterdir.  

Diğer envanterler bir kişiyi tek bir kişilik tipi olarak ayırır. Bu aşırı basitleştirilmiş 

etiketler, aynı kişilik tipindeki insanlar arasındaki ince farklar için herhangi bir 

açıklama yapamaz.  

 

 

 

 

 

Golden Kişilik Tipi Profili™ 

Kişiliği Değerlendirmek İçin Daha 

İyi Bir Araç Mı Arıyorsunuz? 

 

Golden Kişilik Tipi Profili™, İnsan Kaynakları birimleri tarafından 

aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır 

• İşe Alım 

• Farklılıkların yönetimi ve 

önyargıların kaldırılması 

• Liderlik gelişimi ve koçluğu 

• İç iletişim 

• İlişki Yönetimi 

• Çalışanların gelişim alanlarını ve 

gelişimini değerlendirme 

• Firmanın kişilik ve davranışına uygun 

çalışanları geliştirme 

• Başarılı ve iş birliği geliştirmiş ekipler 

oluşturma 
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Watson-Glaser Eleştirel Düşünme Ölçeğinin en iyi yöneticileri seçmek ve gelecekteki 

liderleri geliştirmek için kullanılan en yaygın araç olmasının bir nedeni vardır: ÇALIŞIR. 

 

Watson-Glaser™ 1925 yılında ilk olarak adil 

fikirlilik testi olarak yayınlamıştır. Bugün 

profesyonellerin, iş hayatına değer katan 6 

yetkinliğin hammaddesi olan eleştirel düşünmeyi 

değerlendirmek için dünyada en önde gelen 

araçtır.  

 

Watson-Glaser™ II Eleştirel Düşünme Ölçeği; 

 

• Eleştirel düşünme yeteneğini değerlendirir. 

• Deneyim ve yargı, problem çözme, karar verme, yaratıcılık, açık fikirlilik, planlama 

& organizasyon ve daha fazlasını tahmin eder. 

• İş, hükümet ve eğitim kurumlarında uzun kullanım geçmişi vardır. 

• Diğer önde gelen yetenek ve kişilik testleri ile ilişkilidir. 

• Hızlı, 40 maddelik ve birçok raporlama seçenekleri ile çoktan seçmeli testtir. 

• Adaylarınızı değerlendirmek için kişiye özel yapılandırılmış mülakat raporu sunar. 

• Çalışanlarınızın gelişimi için kişiye özel planlanmış gelişim raporu sunar. 

 

Watson-Glaser™ II Eleştirel 

Düşünme Ölçeği 

Çalışanlarınız yanlış kararlar aldıkça şirketiniz daha 

ne kadar ayakta kalabilir? 
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İş yerinde bilim; 

Watson-Glaser altın standarttır çünkü tam da iş başarısının en önemli belirleyici olan 

eleştirel düşünme yeteneğini ölçer. Hiçbir şey çalışanların doğru sorular sormalarından, 

analiz yapabilmelerinden ve baskı altında nasıl kararlar aldığından daha önemli 

değildir. 

 

Watson-Glaser Eleştirel Düşünme Ölçeği™, İnsan Kaynakları birimleri tarafından 

aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır: 

• Organizasyonunuzun her seviyesi için işe alım ve terfi kararlarında 

• Yetenek gruplarının değerlendirilmesinde 

• Gelişim planlarının oluşturulmasında 

• Her bir aday için özel hazırlanan mülakat raporu ile iş görüşmesi yaparken 

• Gelişim raporu ile kişiye özel gelişim programı uygulanmasında 

Varsayımları Tanıma Argümanları Değerlendirme Sonuç Çıkarma 

Gizli anlamı çıkarmak – 

beklentiyi veya doğru 

olduğu var sayılan 

durumları belirlemek. 

Argümanları, desteklendiği 

kanıtların güçlülüğüne ve 

uygunluğuna göre 

değerlendirebilmek. 

Yeterli veriyi toplayabilmek, 

doğru bir şekilde bu verileri 

tartabilmek ve bu verileri sağlam 

bir yorum halinde özümsemek. 

Konuları tanımlamak ve 

yeniden tanımlamak, 

görünenin yanı sıra 

alternatif noktaları 

keşfetmek. 

Bilgiyi, kendi kişisel 

tercihlerinden ve duygularından 

etkilenmeden, tarafsızca analiz 

edebilmek. 

Kanıtları, genelleme yapıp 

haklılığı kanıtlanamayan 

yorumlar haline getirmeden, 

uygun şekilde yorumlamak. 

Çalışanlarınız yanlış kararlar aldıkça şirketiniz daha 

ne kadar ayakta kalabilir? 
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‘İnsanlara ne istediklerini sorsaydım daha hızlı at üretirdim.’                

Henry Ford - Ford Motor Company'nin kurucusu  

 

 

Diğer değerlendirme araçlarından farklı olarak GC Index®, kişilik tiplerini, becerilerini 

veya liderlik özelliklerini ölçmez, bunun yerine bireylerin bir projeye, role veya 

organizasyona nasıl katkıda bulunduğuna yönelik tercih ettiği eğilimini ölçer. 

 

GC Index® iş yaşamına uygun, ezberi 

bozacak kişileri bulmak ve grupları 

bulmak ve oluşturmak için 

tasarlanmıştır. Ezberi bozmak için etki 

edecek kişileri belirlenmesine yardımcı 

olur. Takım rollerini net açıklayan ve 

takımdaki her bireyin rolünü açıklayan, 

gelişimi amaçlayan benzersiz 

envanterdir.  

Adayınızın veya çalışanınızın GC Index® 

raporu ile takım rolleri olan Ezber 

Bozan, Stratejist, Oyun Kurucu, 

Uygulayıcı veya Parlatıcıdan hangisi olduğunu ve takıma nasıl katkı yapacağını da 

görebilirsiniz. Nasıl bir lider olduğunu ve yapabileceklerini içeren detaylı rapor sunar.  

Game Changer Index® bireylerin, rollerine, takımlarına ve Organizasyonel 

fonksiyonlarına olan etkisini ve katkısını resmeder.  

GC Index® Profil raporu bireyin, rolün talepleri tarafından şekillendirilmiş olan doğal 

yeteneklerinin ve eğilimlerinin ölçüsüdür.  

Profil raporu bireyin nasıl ‘doğal olarak güçlü’ tarafına oynayacağı ve takımına veya 

organizasyonuna olan katkısını azami hale getirebileceği hakkında düşünmesine yardım 

edecektir.  

 

Herkesi yenilik sürecine hizalama 

 

THE GC INDEX® 
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OBPI, bireyin kişiliğinin ve dürüstlük özelliklerinin benzersiz şekilde ölçülmesini sağlar.  

Bireyin mevcut tercihlerini ve iş hayatının cephelerine yönelik tavırlarını da detaylı 

olarak ortaya koyar. 

Çok saygın bir psikometrisyen ve İngiltere’deki tek 

Psikometri Profesörü olan Profesör John Rust tarafından 

geliştirilen OBPI, bugün pazarda bulunan en “çok yönlü” 

kişilik profili aracıdır. 

OBPI, pek çok farklı mesleki senaryolarda kullanılmaya 

mükemmel surette uygundur ve her büyüklükteki gruba 

çevrimiçi olarak uygulanabilir. Bütünüyle bu özellikleri 

OBPI’yı, bir organizasyonu halkı hakkında bilgilendirmek için 

inanılmaz derecede güçlü ve uygun maliyetli bir araç yapmaktadır. 

 

Dürüstlük Sizin İçin Ne Kadar Önemli? 

Orfeus İş Kişiliği Envanteri 

Uygulama Alanları 

• İşe Alım  

• Koçluk  

• Öğrenme ve Gelişim  

• Tedarik Zinciri Ölçümlemesi 

• Kişisel Farkındalık Eğitimi  

• Kültür Ölçümlemesi  

• Organizasyonel Risk Ölçümlemesi 

Orpheus İş Kişiliği Envanteri raporu aşağıdaki 

önemli sorulara da cevap verir: 

• Potansiyel adaylar takıma nasıl entegre 

olabilirler? 

• Stresli ve talepkâr ortamlarla başa 

çıkabiliyorlar mı? 

• Kendi fikirlerini oluşturabiliyorlar mı? 

• Gerçekten organizasyonunuza uyacaklar 

mı? 
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Adres 

Palladium Tower No:2 K:10 

Barbaros Mah. Kardelen Sok. PK:34746 

Ataşehir/İstanbul 

Telefon  

 +90 216 687 08 08 

E-mail 

 info@tmco.com.tr 

 

İletişim 


