
Online Assessment:
Manager Ready®

İlk Düzey Yönetici seviyesi için yapacağınız işe alımlarda,
terfi süreçlerinde ve mevcut yöneticilerinizin gelişimini
amaçladığınız değerlendirmelerde kullanmanız için
tasarlanan Web Tabanlı Değerlendirme ve Gelişim Merkezi

Manager Ready® ilk düzey yöneticilerinizin becerileri hakkında 
detaylı bilgi edinmenizi  kolaylaştıran sanal bir değerlendirme 
ortamıdır.  Konvansiyonel danışmanlık hizmetleriyle de 
desteklenebilen Manager Ready® web tabanlıdır. DDI’ın erişimi 
kolay online uygulamasıyla, ilk düzey yöneticilik seviyesinde 
yapacağınız işe alım, terfi ve gelişim süreçleri için doğru kişileri 
kolaylıkla tespit edebilir ve  onları  liderlik yolculuğuna 
hazırlayabilirsiniz.

Manager Ready®

www.taurusgroup.org

Manager Ready’nin kurumunuza  
sağlayacağı KATMA DEĞER

• İlk düzey yöneticilerinizin gelişimini hızlandırmak ve 
performansını arttırmak üzere yetenek yönetimi ve işle ilgili 
vereceğiniz kararlar için detaylı bilgi sağlar.  

• İşe alım, terfi ve gelişim aktiveteleriyle ilgili etkili kararlar 
vermenizi sağlayarak kurumunuzun performansını arttırır.  

• Liderlik rolünü gerçekçi bir şekilde yansıtır ve katılımcılar 
için, ilgi uyandıran bir değerlendirme merkezi deneyimi 
yaşatır.  

• Hızlı ve kolay uygulanır;  dünyanın neresinde olursa olsun, 
değerlendirmek istediğiniz kişi için birkaç gün içinde 
planlama yapılabilir.  

• Kapsamlı değerlendirme raporları ve gelişim için araçlar 
sunar, uygulanabilir gelişim rehberleri sağlar.  

• Kişilere kendi gelişimlerine yönelik aksiyon almaları için 
yön gösterirken, yöneticilerine de koçluk ya da iş fırsatları 
ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi sağlar.   

• Sınırsız değerlendirme olanağı sunar; tek bir terfi için az 
sayıda kişiyi veya liderlik gelişimi için global olarak binlerce 
yöneticiyi değerlendirmeye alabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Değerlendirme Merkezi Deneyimi
Manager Ready®, değerlendirme ve gelişim merkezi 
uygulamasını gerçekçi kılmak için sesli simülasyon teknolojisi 
kullanmaktadır. Uygulama içerisinde katılımcıya görevler e-mail 
ve videolarla  iletilir. Bu yöntem, kurumda “uzaktan çalışma” 
şeklinde düzenlenmiş değerlendirme merkezi senaryosunun 
katılımcılar tarafından gerçekçi olarak algılanmasına ve gerçek 
bir iş gününün simüle edilmesine olanak sağlar. 

Değerlendirilen Yetkinlikler
Manager Ready®’ de standart olarak, ilk düzey yöneticilerin 
en çok ihtiyaç duyduğu dokuz yetkinlik değerlendirilmektedir. 
İhtiyaç duyulduğunda, yine ilk düzey yöneticilerin işlerinde 
sergileyebilecekleri iki yetkinlik daha, opsiyonel olarak 
uygulamaya eklenebilir. Manager Ready’de değerlendirilen 
yetkinliklerin seçimi DDI’ın son 40 yılda 6,5 milyondan fazla 
lider ile yaptığı çalışmalar ve ilk düzey yöneticilik yetkinliklerinin 
belirlendiği 1000’den fazla iş analizi çalışması baz alınarak 
belirlenmiştir. 

Uygulama Dilleri 
Manager Ready® İngilizce, Türkçe, Fransızca, Almanca, 
İspanyolca, Portekizce, Çince ve Endonezce dillerinde 
uygulanabilir. 
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Yönetici Raporları 

Manager Ready Yöneticilere yönelik üç farklı 
rapor sunmaktadır.  

1. Değerlendirme Merkezi Yönetici Raporu 
Bu rapor, işe alım ya da terfi süreçlerinde, adayın hedef 
pozisyona ne kadar hazır olduğuna dair veri sağlar; 
değerlendirilen yetkinliklerdeki başarı seviyesini gösteren 
puanları ve ek davranışsal mülakat sorularını içerir. Mülakat 
soruları yöneticilere, gerek duydukları alanlarda adayla ilgili 
daha fazla bilgi edinmelerine ve adayın liderlik konusundaki 
motivasyonunu anlamaya yönelik ek ve etkili bir araç olarak 
sunulmaktadır. 
2. Gelişim Merkezi Yönetici Raporu
Bu rapor, Manager Ready®’de ölçülen yetkinlikler bazında, 
katılımcının değerlendirme sonuçlarını içerir. Aynı zamanda, 
geribildirim görüşmesinin yönetilmesi, gelişim planının 
oluşturulması, kaydedilen gelişimin ölçülmesi ve koçluk 
konularında katılımcının yöneticisine yardımcı olacak ek bilgiler 
ve araçlar sunar. 
3. Liderlik Yetenek Denetimi
Bu rapor, liderlik gelişim programını tanımlamak ve 
gelişim programlarına yapacağınız yatırımın geri dönüşünü 
garantilemek üzere, belirlenen bir süre içerisinde Manager 
Ready®uygulamasına katılan tüm katılımcılarınızın yetkinlik 
başarı seviyelerini görebileceğiniz üst düzey bir tablo sunar. 

Katılımcı Raporu

Bu rapor, değerlendirilen tüm yetkinliklerde katılımcının nasıl 
performans gösterdiğine ve performansının nasıl olması 
gerektiğine dair verileri içerir. Ek olarak, yöneticisiyle yapacağı 
görüşme, gelişim planının oluşturulması ve gelişiminin 
ölçülmesiyle ilgili yardımcı bilgiler sunar. 

Süreç

Manager Ready değerlendirme sürecindeki 
temel adımlar. 

1. Manager Ready®’yi işinize göre şekillendirme
a. Kurumunuzda yapılan işlere göre opsiyonel Manager 

Ready® yetkinliklerini uygulamaya dahil edebilirsiniz. 
b. Değerlendirilecek yetkinliklerin organizasyonunuzun 

içerisinde kullanılan farklı adları  varsa,  kurumuzun 
kültürünü yansıtması için yetkinlik adlarını değiştirebilirsiniz.

c. Magic In the Mix modeli ile online değerlendirme sistemini 
konvansiyonel danışmanlık ile birleştirip, Manager Ready 
yetkinlikleri dışında kalan ve kurumunuz için önemli 
diğer yetkinlikleri de bütçenize uygun ve hızlı bir şekilde 
değerlendirebilirsiniz.

2. Oryantasyon bilgilendirmesi 
DDI sistemi nasıl uygulayıp, kullanacağınıza dair kapsamlı 
yönlendirme sunmaktadır. 

3. Katılımcının değerlendirmeyi tamamlaması
Ortalama 4 saat sürer. Sesli simülasyon sistemi ile Manager 
Ready®, katılımcıları kararlar almaları, çalışanlarına koçluk 
yapmaları ve kurum içerisinde farklı paydaşlarla etkileşimde 
bulunmaları için tam yetkili şekilde konumlandırır. Bu yöntem 
katılımcıların gerçekçi bir iş günü deneyimi yaşamalarını 
sağlamaktadır.  

4. Değerlendirmeden birkaç gün sonra sonuçlar elde 
edilebilir. 

5. DDI Gelişim Koçu ile bire bir yapılabilecek opsiyonel geri 
bildirim seansı
Bu seans 1 saat sürer. Seans içerisinde katılımcıların 
değerlendirme sonuçlarını nasıl yorumlayacaklarına ve gelişim 
planlarını oluşturmak için yöneticileri ile yapacakları görüşmeye 
odaklanılır.

6. Liderlik Yetenek Denetimi
Bu araç size, işe alım ya da terfi süreçlerinde adayları 
birbirleriyle karşılaştırmak ve liderlik gelişimi için yatırım 
yapılması gereken alanları belirlemek için kaynak olarak 
kullanabileceğiniz üst-düzey bir kurumsal yetenek tablosu 
sunar.  

Manager Ready®’de Değerlendirilen Dokuz Yetkinlik

Opsiyonel Olarak Eklenebilecek Yetkinlikler

• Gelişim için Koçluk  
• Başarı için Koçluk
• Delegasyon ve 

Yetkilendirme
• Etkileşim Yönetimi
• Etkileme 

• Karar Verme
• İlişki Yönetimi
• Planlama ve Organize 

Etme
• Analiz Etme

Manager Ready®

• Müşteri Odaklılık 
• Sonuç Odaklılık
• İş Birliği Oluşturma
• Stratejileri Hayata Geçirme

• Değişime Yardımcı Olma
• Yenilikçiliği Teşvik Etme
• İş Bilinci
• Çatışma Yönetimi

https://vimeo.com/407090739

