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OFİS / BEYAZ YAKA YETENEK TESTİ SONUÇLARI 

Her grupla ilgili grup içi başarı yüzdesi ve ağırlıklı ortalamalara göre her yetenek boyutunun genel toplam içinde elde edilen başarı 

dağılımı yüzde olarak verilmektedir. 

 
YETENEK BOYUTU BOYUT % GENEL % 
Sayısal Yetenek % 78 % 27 

Sözel Yetenek % 80 % 28 

Analitik Düşünme % 72 % 25 

Çok Boyutlu Algı % 60 % 21 

TEST 

PUANI 

75 

SORU ADETLERİ 
Toplam Soru 30 

Cevaplanan Soru 30 

Doğru Cevap 23 

Yanlış Cevap 7 

TEST 

SÜRESİ 

29 dk. 

NORM DEĞERLERE GÖRE BAŞARI ÖLÇEĞİ 

Aşağıdaki grafikte profilinize denk gelen norm grup değerlendirmelerine göre bu testten elde ettiğiniz puanın kıyaslamasına yer 

verilmektedir. Norm grup skalası, demografik nitelik, eğitim seviyesi ve cevaplama süresi kriterleri dikkate alınarak farklı ölçeklerde 

oluşturulmaktadır. Aldığınız puan profilinize uygun norm grup grafik skalasında okla işaretlenmiştir. Eğer işaretiniz kırmızı alana 

düşüyorsa ölçümlenen yetenekler boyutunda norm grubunuzun ortalamasının altında kaldığınızı, sarı alana düşüyorsa norm 

grubunuzun ortalamasını yansıttığınızı, yeşil alana düşüyorsa norm grubunuzun ortalamasının üstünde yer aldığınızı gösterir. 

 

 
                                                                                                         

 

 

   
 

TEST İLE İLGİLİ NOTLAR 

Pmetrica Psikometrik Yetenek Testi, pozisyon için gerekli görülen Genel Yetenek boyutunu zihinsel kapasite, sayısal ve sözel algı ve 

yetenek, analitik düşünme ve çok boyutlu dikkat kapsamında ölçümlemeye yönelik bir araçtır. 

Bu çerçevede çok boyutlu algı, seçici dikkat, odaklanma, anlama, kıyaslama, sayısal kapasite, sözel kapasite, boyutsal algı kapasitesi, 

çok yönlü dikkat, sebep sonuç ilişkisi kurma, muhakeme ve değerlendirme hızı dikkate alınarak ölçümleme yapılmaktadır. Pmetrica 

Psikometrik Yetenek Testleri sonuçları norm değerlerle kıyaslanarak verilmektedir. Test farklı zorluk seviyesi ve puan değerlerine sahip 

toplam 30 sorudan oluşmaktadır ve toplam cevaplama süresi olarak 30 dakika verilir.                                                                                                       

Test sorularının puan değerleri farklıdır. 

Norm grup 

ortalamasında Norm grup ortalamasından yüksek Norm grup ortalamasından düşük 
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