
Telif Hakkı 

Kişisel Değerlendirme Envanterinin orijinal halinin kullanımına ilişkin Belbin telif hakkının detaylarını 

inceleyebilirsiniz. 

 

Telif Hakkı Önemlidir. 

 

Daha önce Belbin anketi tamamladığınız ancak sonuçlarını görebileceğiniz ayrıntılı bir pdf raporu alamadınız 

mı? Ya da skorları kendiniz mi eklediniz ? Böyle bir durum yaşadıysanız Belbin testi olduğunu iddia eden bir 

belge görmüş veya bulmuş olabilirsiniz. 

Öyleyse Farkı Nasıl Anlarız? 

Yalnızca Belbin envanterleri, sonuçları analiz eden, puanlarınızı binlerce kişiyle karşılaştıran ve 360 derecelik 

değerlendirme yapabilmek için meslektaşlarınızın geribildirimlerini alan, amaca yönelik oluşturulmuş 

bilgisayar sistemimiz aracılığıyla tamamlanabilir. 

Sadece "Ben hangi Takım Rolüne sahibim?" sorusuna cevap vermiyoruz. Sahip olduğunuz tüm güçlü ve zayıf 

yönlerinizi gösteren detaylı, benzersiz ve bilgilendirici bir rapor hazırlıyoruz.  

 

 

Sık sık Belbin materyallerinin telif haklarıyla ilgili bilgi talep eden sorular alıyoruz. Özellikle, Meredith 

Belbin’in, Management Teams: Why They Success or Fail (1981) adlı kitabında yayınlanan kendi kendine 

puanlama kağıdındaki Kişisel Değerlendirme Envanterinin (KD) kullanımı ile ilgili oldukça sıklıkla sorularla 

karşılaşıyoruz.  

Durumumuzu açıklığa kavuşturmak için telif hakkına sahip olduğumuzu söylemeyi ve envanterin herhangi 

bir biçimde çoğaltılmasına izin vermediğimizi belirtmek isteriz. 

Kişiler, Meredith Belbin’in kitabını (1. ve 2. baskılar) satın almış ve kendi kişisel gelişimleri için Kişisel 

Değerlendirme Envanterini tamamlamış olabilirler, ancak herhangi bir kopyalama / uyarlama veya daha 

geniş kullanımı yine bir telif hakkı ihlalidir. 

 

 



Yalnızca kişisel değerlendirme neden yeterli olmaz ? 

 

Telif hakkımızın ihlali olmasının yanı sıra, çoğaltılmasının sizler içinde dezavantajları bulunmaktadır; 

• Eski bir içeriğe sahiptir (Uzman Takım Rolü bulunmamaktadır) 

• Gözlemci değerlendirmeleri yoktur 

• Uygun bir şekilde norm çalışması oluşturulmamıştır.  

• Geçerlilik ve güvenirliliği yoktur. 

• Herhangi bir takım rolüne ilişkin tavsiye sunmaz. 

Unutmayın, ücretsiz Belbin Envanteri veya ücretsiz Belbin Testi yoktur. Belbin'i yasal olarak kullanmak ve 

Belbin Raporlarını satın almakla ilgileniyorsanız, lütfen bize ulaşın. info@sierradanismanlik.com 

Organizasyonunuzun kullandığı testlerden emin değilseniz veya envanter sonuçlarınız ile daha detaylı 

yorumlara ihtiyaç duyuyorsanız, lütfen ofisimiz ile iletişime geçin. 

Yetkisiz bir şekilde sürümleri kullanan şirketlere ve kişilere karşı, İngiltere Belbin merkez ofisimiz tarafından 

yasal işlem yapılacaktır. Bugüne kadar 400'den fazla telif hakkı ihlaline karşı önlem alınmıştır.  
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