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GİRİŞ 

SHL Satış Raporu Sayın Sample Candidate’ nın satış görevi için potansiyel uygunluğunu 
anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu rapor Mesleki Kişilik Envanteri (OPQ32) ile Motivasyon 
Envanterinin (MQ) sonuçlarına dayanmaktadır. Bu bilgiler aynı zamanda Sayın Candidate' nın satış 
etkinliğiyle ilgili alanlardaki güçlü ve gelişime açık alanlarının belirlenmesini sağlayacaktır. 

SHL satış için önemli faktörleri ayrıştırmak için çeşitli sektörlerden binlerce satış görevlisinin 
katıldığı araştırmalar yapmıştır. Satış etkinliğini bu faktörlerden her birinin etkilediği gösterilmiş 
olmasına rağmen, özel bir durumda hangilerinin en önemli olduğunu sizin belirlemeniz 
gerekecektir. Bu rapordaki bilgiler özel eğitim veya bilgi gerektirmeksizin uygulanabilir. 

Bu rapor personel seçiminde kullanıldığı takdirde etkin seçme teknikleri ve işin detayları 
konusunda yeterli bilgiye sahip olunmasını gerektirmektedir. Rapor kullanıcının iş ve işin 
gereksinimleri konusunda bu rapordaki bilgilerle uygun kararları verebilecek yeterli bilgiye sahip 
olduğunu varsaymaktadır. Adayın uygunluğunu tespit etmek için seçme sürecinde mülakatlardan 
ve konuyla ilgili diğer değerlendirmelerden ilave kanıtlar aranmalıdır. 

Bu rapor geliştirme amaçlı kullanıldığında geliştirme teknikleri ve eylemlerine iyice hakim olmayı 
gerektirmektedir. 

BU RAPORUN KULLANILMASI 

Bu raporda üç temel bölüm vardır: Satış Temelleri, Motivasyon ve Satış Döngüsü. Raporun 
sonunda size genel bir görüş sunacak bir Satış Profili bölümü bulacaksınız. 

Satış Temelleri bölümü çoğu satış durumunda satış etkinliği açısından önemli olan faktörlere 
odaklanmaktadır. Bu faktörlerin geçerliliği işten işe değişebilecek olmasına rağmen, bunlar çoğu 
satış görevinde geçerli olan temel faktörlerdir. 

Motivasyon bölümü satış etkinliği üzerinde etkili olabilecek motivatörlere odaklanmaktadır. Bir 
kişiyi performansa yönelten güç motivasyondur. Kişinin bir işe ne kadar enerji harcayacağını 
belirleyen ve bu enerjiyi korumasına yardımcı olabilen şey motivasyondur. Motivasyonun çıktılar ve 

başarı üzerinde önemli bir etkisi olabilir. 

Satış Döngüsü bölümü tipik bir satış sürecinde önemli olan faktörlere odaklanmaktadır. Kişinin 
satış döngüsündeki doğal güçlerini öğrenmek onun en etkin olabileceği satış ortamı türünün 
belirlenmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda genel satış etkinliğini artırabilecek gelişim ve eğitim 
alanlarının belirlenmesini sağlayabilir. 

Bu raporun son bölümü tüm verileri sunar: Satış Temelleri, Motivasyon ve Satış Döngüsü tek bir 
sayfadadır. Bu Satış Profili bölümü tekil profilin özel satış durumları veya görevleri için gereken 
faktörlerle eşleştirilmesini mümkün kılar.
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SATIŞ TEMELLERİ 

Satış Temelleri çoğu satış durumunda satış etkinliği açısından önemli faktörlerdir. Çubuk grafik 
Sayın Candidate’nın her bir alandaki güçlülük düzeyini göstermektedir. Her bir faktörün tanımı 
çubuk grafiğin hemen altında yer almaktadır. Yüksek ve düşük puan tanımları her tanımın altında 
bulunmaktadır. 

Bu faktörlerden her birinin çeşitli satış durumlarında satış başarısını etkilediği tespit edilmiştir. 
Genel bir kural olarak, çoğu satış görevi için faktörlerden her birinin yüksek düzeyde olması tercih 
edilmektedir. Ancak, bazı faktörler farklı satış durumlarında daha fazla veya daha az geçerli 
olabilir. Hangi faktörlerin sizin özel durumunuz açısından daha fazla veya daha az geçerli olduğunu 
siz belirlemelisiniz. 

Bu derecelendirmeler satış etkinliğini artırmakta yararlanılabilecek güçlü alanları belirleyebilir. 
Bunlar aynı zamanda hedefli gelişim ve/veya eğitimin satış performansını artırabileceği temel 
alanları belirleyebilirler. 

Satış Güveni 
Düşük    Yüksek 

     
Tanım: Diğerleriyle ilgilenirken güven uyandırır ve üstün kişisel kabiliyet ve yetenekler sergiler. 

● Yüksek puan alan kişiler zor ve stresli durumlarda bile genellikle kendilerinden çok emindir. 

● Düşük puan alanlar utangaç veya çekingen olabilir. Bazı durumlarda sinik veya kuşkulu görünebilirler.  

Satış İsteği 
Düşük    Yüksek 

     
Tanım: İstekli ve heveslidir, başarıya açmış gibi görünür ve zor hedeflere ulaşmak için ilerler. 

● Yüksek puan alanlar her hedefe ulaşma ve her rakibi geçme kararlılığında olan enerji dolu kişilerdir. 

● Düşük puan alanlar daha düşük enerji ve kararlılık gösterir. 

Satışta Dayanıklılık 
Düşük    Yüksek 

     
Tanım: İyimserlik dolu ve çok dayanıklıdır, en zor durumlarda azim gösterir, yeni fırsatlar kollar. 

● Yüksek puan alanlar işler kötüye gittiğinde bile iyimser ve rahattır. 

● Düşük puan alanların işler iyi gitmediğinde cesareti kırılabilir. 

Uyum 
Düşük    Yüksek 

     
Tanım: Satış durumlarında başarıyı en üst düzeye çıkarmak için en uygun tarzı belirler ve benimser. Müşterilerle veya 
muhtemel müşterilerle iyi ilişkiler kurabilir. 

● Yüksek puan alanlar diğerlerine karşı duyarlıdır ve müşterilerin karşısındaki davranış tarzları çok esnek ve ölçülüdür.  

● Düşük puan alanlar tarz veya yaklaşımlarını, farklı durumlar veya insanlarla karşılaştıklarında, kolaylıkla 

uyarlayamayabilirler. 

Dinleme 
Düşük    Yüksek 

     
Tanım: Diğerlerini sempatiyle dinler ve dikkatle gözlemleyerek insanların davranışlarını yorumlar. 

● Yüksek puan alanlar dikkatle dinler ve diğerleriyle iyi ilişkiler kurarlar. 

● Düşük puan alanlar genellikle kötü dinleyicidir. 

Değişimi Benimseme 
Düşük    Yüksek 

     
Tanım: İşyerindeki veya ortamdaki büyük ve sürekli değişimlere veya işlerin yapılış tarzındaki değişikliklere hızla uyum 

sağlama yeteneğine sahiptir. 

● Yüksek puan alanlar değişen iş koşullarına hızla uyum sağlama yeteneği göstererek, politika ve iş akışındaki 

değişikliklerin üstesinden zahmetsizce gelirler. 

● Düşük puan alanlar durumsal veya kurumsal değişimler karşısında aynı etkin veya pozitif tepkiyi göstermez.  



  
01 Ekim 2018 Satış Raporu Bay Sample Candidate 4 of 7 

© 2018 SHL ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. 
 

 

MOTİVASYON 

İşyerinde varolan ve kişiyi motive eden koşullara motivatör adı verilir. Motivatörler kişinin başarı 
arzusunu ve kararlılığını etkileyen şeyleri tanımlar. Aşağıdaki çubuk grafikler her bir motivatörün 
Sayın Candidate' yı motive etmekte ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda her 
motivatörün tanımı da verilmiştir. 

Bu rapor özgün motivatörleri ve bunların Sayın Candidate' yı hangi ölçüde motive edeceğini 
tanımlamaktadır. Bunlar genel bir motivasyon ölçüsü değildir. (Satış Temelleri bölümündeki Satış 
İsteği düzeyi genel satış motivasyonu konusunda daha iyi bir göstergedir). 

Bir kişi için etkili olan motivatörlerin belirlenmesi kişinin satış performansını neyin motive etme 
olasılığı olduğunu öğrenme fırsatı verir. Örneğin, bir kişinin Para ile fazlasıyla motive olduğunu 

bilmek, yüksek kazanç potansiyeli olan işlere ve satış durumlarına odaklanmayı teşvik edebilir. 
Gelişme ile yüksek motivasyon kazanan biri sürekli gelişim ve eğitim fırsatlarının bulunduğu 
pozisyonlara çok uygun olacaktır. 

Para 
Parasal ve maddi ödüller 

Motive Etmiyor    
Çok Motive 

Ediyor 

     

Rekabet 
İş arkadaşları ve rakipler karşısında 
kazanma fırsatları 

Motive Etmiyor    
Çok Motive 

Ediyor 

     

Başarı 
Kişisel performansın temel alındığı, 

tanımları net durumlarda olmak ve 
açık, net hedeflerle çalışmak 

Motive Etmiyor    
Çok Motive 

Ediyor 

     

Tempo 
Faaliyetlerin arttığı ve programların 
yoğun olduğu bir ortam 

Motive Etmiyor    
Çok Motive 

Ediyor 

     

Sosyal İlişki 
İşgünü boyunca başka insanlarla 

ilgilenme gereği 

Motive Etmiyor    
Çok Motive 

Ediyor 

     

Tanınma 
Kişinin iyi çalıştığı için çok fazla övülüp 
tanındığı bir ortam 

Motive Etmiyor    
Çok Motive 

Ediyor 

     

Gelişme 
Gelişme ve yeni beceriler öğrenme 

fırsatına sahip olmak 

Motive Etmiyor    
Çok Motive 

Ediyor 

     

Özerklik 
Sıkı denetim altında olmaksızın kendi 

işini yapılandırma özgürlüğüne sahip 
olmak  

Motive Etmiyor    
Çok Motive 

Ediyor 
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SATIŞ DÖNGÜSÜ 

Satış Döngüsü tipik bir satış döngüsünde önemli olan faktörleri kullanarak kişinin tercihlerini 
sergiler. Satış sürecinin sekiz kritik aşamasında kişinin olası etkinliğini gösterir ve tipik bir satış 
döngüsünde bu kişinin nerede en etkili olacağının belirlenmesine yardımcı olur. Satış döngüsü 
diyagramının içindeki kalın çizgi Satış Döngüsü Profilidir. Çemberin dış çevresi yönündeki noktalar 
daha yüksek puanları temsil etmektedir. Merkez yönündeki noktalar daha düşük puanları temsil 
etmektedir. Belirli bir satış görevindeki satış başarısı için önemli olan her alanda genellikle 
çemberin dış çevresi yönündeki puanlar tercih edilir. Çemberin merkezine yakın olan puanlar 
gelişim ve/veya eğitim alanlarını göstermektedir. 

Satış Döngüsündeki her faktörün tanımları ile bir çubuk grafik Satış Döngüsü diyagramının altında 
yer almaktadır. 

 
Oyun Planı Geliştirme Düşük    Yüksek 

      
Piyasayı derinlikli biçimde analiz etmek, ürünleri konumlandırmak ve etkin satış faaliyetleri yapmak için çaba harcama.  

İlişki Kurma Düşük    Yüksek 

      
Muhtemel müşterilerle ilişki kurma, 'resmiyeti giderme' ve insanların rahat etmesini sağlama, yeni ilişkiler kurma 

inisiyatifini üstlenme. 

İstek Oluşturma Düşük    Yüksek 

      
Müşteriyi duygusal olarak bağlama, ürün veya hizmet hakkında bir hoşlanma duygusu ve satın alma tercihi yaratma. 

Seçenekleri Yaratma Düşük    Yüksek 

      
Müşteri ihtiyaçlarını anlama ve yenilikçi çözümler üretme. 

Sunuş Düşük    Yüksek 

      
Kişilere ve müşteri gruplarına ürünleri ve/veya çözümleri bağlayıcı ve güvenli bir biçimde sunma; stres ve kaygılardan uzak 

olma. 

Satışı Sonuçlandırma Düşük    Yüksek 

      
Eve iş getirme, müşteriyi zamanında karar verecek şekilde yönetme, itirazlarla ilgilenme, nihai fiyat ve satış koşulları 

konusunda pazarlık etme. 

Müşteriyi Memnun Etme Düşük    Yüksek 

      
Satış sonrası bakım hizmetlerini aksamadan sürdürme, müşteriyle ilişkiye geçip onu memnun etmek için gereken tüm 
adımları atma. 

Yönetme ve Geliştirme Düşük    Yüksek 

      
Satış tamamlandıktan sonra müşteri ilişkilerini koruma, daima yeni ihtiyaçlar ve iş fırsatları arayışında olma. 
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SATIŞ PROFİLİ 

Bu bölümde Sayın Sample Candidate' nın sonuçlarıyla ilgili bir genel değerlendirme özeti yer almaktadır. 

Eğer bu bilgiler belirli satış işleri veya durumları için ideal profille eşleştirme yapmak için kullanılacaksa, ilgili 
görevde başarı için hangi faktörlerin kritik olduğunu belirlemeniz önemlidir. Genellikle, kişinin profili ile ideal 
satış işi profili arasında bir karşılaştırma yapılmadan önce zorunlu, önemli ve varolması iyi olacak faktörleri 
ayrıştırmak için iş analizindeki bilgiler kullanılır. (Aşağıdaki şemada bulunan “Başarı için önemli" sütunu bu 
bulguları kaydetmek için kullanılabilir). 

Motivatörler bireysel temelde kişiyi başarıya motive etmeye yardımcı olduklarından, belirli bir iş veya duruma 
ilişkin ideal bir profil ile karşılaştırılmamalıdır. Bunun yerine kişiye sunulması muhtemel olan ve olmayan 
motivatörlerle karşılaştırılmaları gerekir. 

Bu rapordaki bilgiler kişinin satış faktörleri ve motivasyonları konusunda doğru bir değerlendirme sunmasına 
rağmen, burada yer verilen tüm bilgilerin öz-bildirim envanterine dayandığını akılda bulundurmak önemlidir. 
Satış etkinliği üzerinde etkili olabilecek birçok başka faktör vardır. Dolayısıyla, eğer bu rapor kişiyi ideal bir iş 
profiliyle eşleştirmek için kullanılacaksa, uyumun değerlendirilmesinde deneyim, bilgi ve yetenekle ilgili ilave 
bilgilerin dikkate alınması önem taşımaktadır. 

  Başarı için 
önemli mi?* 

(Derecelendirin 
veya 

işaretleyin) 

1 2 3 4 5 

  

Satış Temelleri 
       Satış Güveni       
              Satış İsteği       
              Satışta Dayanıklılık       
              Uyum       
              Dinleme       
              Değişimi Benimseme       
       Motivasyon 
       Para      n/a 

              Rekabet      n/a 

              Başarı      n/a 

              Tempo      n/a 

              Sosyal İlişki      n/a 

              Tanınma      n/a 

              Gelişme      n/a 

              Özerklik      n/a 

       Satış Döngüsü 
       Oyun Planı Geliştirme       
              İlişki Kurma       
              İstek Oluşturma       
              Seçenekleri Yaratma       
              Sunuş       
              Satışı Sonuçlandırma       
              Müşteriyi Memnun Etme       
              Yönetme ve Geliştirme       
       
* BU ÖLÇEKLERİN HEDEFLENEN İŞE UYGUNLUĞUNUN TESPİT EDİLMESİNDEN BU RAPORUN KULLANICISI SORUMLUDUR. 
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DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

Bu Profil, Bay Sample Candidate için aşağıdaki bilgi kaynaklarına dayanmaktadır: 

Envanter / Yetenek Testi Karşılaştırma Grubu 

OPQ32r Russian v1 (Std Inst) OPQ32r RUSSIAN Genel Popülasyon 2012 (INT) 

MQ UK English v1 (Std Inst) 
MQM5_EN_GB_IS01_ General Population - 2000 
(GB) 

KİŞİSEL DETAY BÖLÜMÜ 

Ad Bay Sample Candidate 

Adayın Verileri 

RP1=5, RP2=4, RP3=4, RP4=8, RP5=5, RP6=5, RP7=5, RP8=4, RP9=4, 
RP10=3, TS1=5, TS2=3, TS3=5, TS4=3, TS5=5, TS6=5, TS7=6, TS8=8, 
TS9=4, TS10=4, TS11=2, TS12=4, FE1=7, FE2=7, FE3=7, FE4=3, FE5=4, 
FE6=4, FE7=5, FE8=6, FE9=3, FE10=4, CNS=1 X1=1, E3=6, E2=2, E1=6, 
S1=4, S2=3, S5=1, I3=3 

Rapor Satış Raporu v2.0 RE 

BU RAPOR HAKKINDA 

Bu rapor, SHL’nin Online Değerlendirme Sistemi kullanılarak elde edilmiştir. Mesleki Kişilik Envanteri TM 
(Occupational Personality Questionnaire-OPQ32) ile elde edilen bilgileri içerir. Bu envanterin kullanımı, 
envanterin kullanımı ve yorumlanmasında uzmanlık eğitimi almış olan kişilerle sınırlıdır. 

Buradaki rapor, katılımcının/katılımcıların yanıtladığı bir envanterin sonuçlarından elde edilmiş olup büyük 
ölçüde cevaplayanın verdiği yanıtları yansıtır. Bu veriler yorumlanırken envantere dayalı değerlendirmelerin 
subjektif yapısına gereken dikkat gösterilmelidir. 

Bu rapor elektronik olarak elde edilmiştir; yazılımın kullanıcısı, raporun metninde düzeltme ve ilave yapabilir. 

SHL Global Management Limited ve bağlı şirketleri, bu raporun içeriğinin değişmemiş bilgisayar çıktısı 
olduğunu garanti edemez. Bu raporun kullanımından doğacak sonuçların yükümlülüğü kabul edilmemektedir, 
bu ihmal dahil içerikle ilgili bütün yükümlülükleri de kapsamaktadır. 
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© 2018 SHL ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. SHL ve OPQ, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde 
kayıtlı olan ticari markalardır. 

Bu rapor, SHL tarafından müşterisinin menfaati için üretilmektedir ve SHL'ye ait fikri mülkiyet içerir. Bu 
sebeple SHL, müşterisine bu raporu yalnızca şirket içi kullanım ve ticari olmayan amaçlarla yeniden üretme, 
dağıtma, değişiklik yapma ve saklama izni verir. SHL'nin diğer tüm hakları saklıdır. 

https://www.shl.com/

