
1 1 TEMSĐLCĐLĐK EL KĐTABI 
ĐLETĐŞĐM VE SATIŞ 

Sayfa 

 

Satış bir ikna sürecidir 

ikna etmeden satış  
ancak zorla yapılır 

1 SATI�IN TEMELLERİ 

1.1 İkna 

Satış iknadır 
 
Satış baştan sona bir “ikna etme” sürecidir. Satıcı, alıcıyı bazı 
şeylere ikna etmek için uğraşır.  
 
Sorunun var: Alıcı halinden memnunsa, satıcı onu bir sorunu olduğuna, belli bir şeye 
ihtiyacı olduğuna, bu ihtiyacını giderecek ürünün, teknolojinin, insanların var olduğuna ikna 
eder.  
 
Çaresi bende: Alıcıyı, ihtiyacını kendisinin sunduğu ürün veya hizmetin gidereceğine ikna 
eder. Ayrıca bu konuda bulabileceği en iyi çözümün de kendisininki olduğuna ikna eder.  
 
Alabilirsin: Ürünün yararının masrafına değer olduğuna ikna eder. Gerekirse ödeme 
kolaylıkları yaparak fiyatın alıcı için kabul edilen sınıra gelmesini sağlar.  
 
Şimdi al: Alıcıyı, satınalma kararını hemen şimdi vermeye ikna eder. Bunun için gerekirse 
ileride kaçabilecek fırsatlar sunar. 
 
Korkma: Alıcının ihtiyacını gidermenin dışında, her zaman güzel bir ilişki içinde hizmet 
almayı sürdüreceğine, memnun kalmazsa iade edebileceğine ikna eder. 
 
Alıcı yukarıda sayılan sırayla ikna edilmezse, satış ancak zorbalıkla veya darda kalmışsa 
yapılabilir. Đhtiyacı olmadığını düşünen alıcı satıcıyı dinlemez bile. Önerilen ürünün derdine 
çare olmadığını düşünürse almaz. En uygun çözümün önerildiğine ikna olmazsa döner dolaşır 
alternatiflerini arar. Parasının yetmeyeceğini düşünürse içine kapanır, ihtiyacını unutur, 
“erişemediği ciğere mundar der”. Her şey tamamlansa, hemen alması gerektiğini düşünmezse 
yine alışveriş gerçekleşmez. Alınca başına dert alacağını düşünürse, bedava verseniz almaz.  
 

İknanın şartları 
 
Đkna etmenin iki şartı vardır: Bilmek ve Güvenmek 
 
Alıcı konuyu yeterince anladığını ve kendisi için önem taşıyan şeyleri bildiğini düşünürse 
ikna olur, kararını kolayca verir. Yeterince bilmediğini düşünürse kararını erteler, konuyu 
bilen birine havale eder, bilgi düzeyini artırmak için başka kaynaklara, işi bilenlere, başka 
satıcılara başvurur.  
 
Bildiğine inanıyorsa, satıcıya ve ürüne güvenmelidir. Satıcı ile alıcı arasında güven ortamı 
yoksa, her türlü entrika aklına dolar. Ürün kötü çıkabilir, iade hakkını kullandırmayabilir, 
parayı alıp malı vermeyebilir, çekini vadesinden önce kullanabilir, ürün hırsızlık malı olabilir, 
ürün orijinal görünüşlü sahte olabilir, fiyatı şişirilmiş olabilir vb. Bazen alıcı ürünü beğenir 
ama gider başka satıcıdan alır. Bunun nedeni ürüne güvenmesi ama satıcıya güvenmemesidir.  
 
Satıcının birinci görevi, alıcıda bilgi ve güven oluşturmaktır.  
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Ezberlenmiş lafları, teknik terimleri, performans rakamlarını sıralamak, eğer ihtiyaç duyduğu 
bilgileri alıcıya aktaramıyorsa, satış getirmez.  

� Örneğin müşteri F&M sitesini ziyaret eden biriyse hizmetlerimizi tanır, ne verdiğimizi, 
nasıl davrandığımızı bilir. Bunu bilmeyen birine üye sayısını anlatmak, marka adedini 
söylemek yetmez. Hizmet almış ve memnun kalmış bir müşterimizin izlenimlerini 
anlatmak, franchise almış bir müşterimizle tanıştırmak gerekebilir.  

  
Güven oluşturmak için satıcı hizmet verme konusundaki istekliliğini, her zaman yardımcı 
olacağını açıklıkla ortaya koymalı, öncelikle şahsına güven kazanmalıdır. Bu güveni 
kazanmak için bazı satıcılar satış öncesi sohbete okuduğu okuldan, geçmişte çalıştığı 
firmalardan, kazandığı başarılardan vb. bahsederek başlar. Birçok satıcı kendine güven 
duyurmak için ortak tanıdık vasıtasıyla gider, alıcıyla hemşeri çıkar, aynı takımı tuttuğunu 
söyler vb.  

� Kendini kabul ettiremeyen silik satıcı, ancak belli bir markayı alma kararını vermiş 
ama nasıl ulaşacağını bilmeyen bir alıcıya satabilir. 

 
Satıcı firmasını da tanıtmalı, gücünü ve dürüstlüğünü ortaya koymalı, firmasına da güven 
kazanmalıdır. Firmaya güven oluşmazsa satıcının sözlerini tutamayacağı düşünülür, alıcı 
satıcıyı sever ama satınalma yapmaz. Onun için de iyi satıcı kötü firmada kalmaz, kaçar. 

� Firmayı tanıtmak için broşürler kullanılmalıdır. Kurucudan, müşterilerden 
bahsedilmelidir. Hizmet verdiğimiz firmalar anlatılmalıdır.  

 
Satıcı ürününe de güven kazanmalıdır. Temsilcilerimizin nerelerde hizmet verdiğini, 
deneyimini, markalarımızın kalitesini ve kazancını, diğer müşterilerimizin memnuniyetini 
anlatmalıdır. Bizimle çalışmasının müşteriye ne yarar sağlayacağını, bizden ne 
bekleyebileceğini alıcının anlayacağı şekilde ortaya koymalıdır.  
 
Alıcı ile satıcı arasındaki görüşme, ana hatlarıyla bilgilendirme, güven uyandırma ve ikna 
etme safhalarından oluşur.  
 
Müşterinin satış öncesindeki itirazları ve satış sonrasındaki şikayetleri de ikna süreci 
gerektirir.  
 

İkna etmenin engelleri 
 
Đkna sürecine engel olan unsurlar şunlardır: 

• bilgi düzeyinin yetersizliği – işi bilmezse ikna olmaz 
• konunun kişisel hale getirilmesi – kızmışsa ikna olmaz 
• genel kabul gören hususlara aykırı davranış – aklına yatmazsa ikna olmaz 

 

İkna edilecek kişinin davranışları 
 
Đkna edilecek kişinin karakter özelliklerine göre davranış şekli belirlenmelidir. Karakter 
konusunda genelleme gerçek hayatla tam uyum sağlamasa bile, davranış kalıplarını tanımak 
açısından yararlıdır.  
 
Pozitif kişiler, mantığa ve gerçeğe uyan şeyleri kolayca kabul ederler.  

� Bunlara konu rakamlarla, objektif kriterlerle, genel kabul görmüş gerçeklere 
dayanılarak anlatılmalıdır. 

 



1 3 TEMSĐLCĐLĐK EL KĐTABI 
ĐLETĐŞĐM VE SATIŞ 

Sayfa 

Negatif kişiler, tartışmaktan, inatlaşmaktan ve fikirlerini kabul ettirmekten hoşlanırlar.  
� Bunlarla tartışılmamalı, onların menfaatleri gösterilmeye çalışılmalıdır. 

 
Çekingen kişiler, hata yapmaktan çekinir, güç karar verirler.  

� Bunlar yeterli derecede bilgilendirdikten sonra karar vermeleri için zaman 
tanınmalıdır. Tartışmayı uzatarak veya farklı gerekçeler göstererek karar verdirmek 
mümkün değildir. 

 
Benmerkezci kişiler, kendi fikirlerinin üstün ve önemli olduğunu düşünürler.  

� Bunlara karşı saygılı davranılmalı, gönülleri alınmalı, dostlukları kazanılarak 
önerilerde bulunulmalıdır. Tartışmada haklı çıkmak mümkün olmadığından, onların 
hak vermeleri için olumlu atmosfer yaratılmasıyla yetinilmelidir. 

 

İkna edecek kişinin davranışları 
 
Konuşmada güven yaratmak, rahat anlaşılmak ve konuyu kişiselleştirmemek için 
satıcı aşağıdaki genel kurallar uygulamalıdır.  

• anlattıklarına önce kendisini inandırmalı, gelecek sorulara hazırlanmalıdır  
• basit, kısa cümleler kurmalıdır 
• günlük konuşma dili ve temposu kullanmalı, ezberden konuşmamalıdır 
• beden dili tekniklerini kullanmalı, alıcının güvenini kazanmalı ve itaat etmesini 

sağlamalıdır 
• gereksiz konulara girmekten kaçınmalıdır 
• alıcının ilgisini çekecek konulara girmeli, dikkatini vermesi sağlamalıdır 
• alıcının fikirlerini ve içinde bulunduğu koşulları öğrenmelidir 
• alıcının çıkarlarını gözetmeli ve vurgulamalıdır 
• mümkün olan her yerde basit hesaplar yapmalı, alıcının teyidini almalıdır 
• alıcıyı utandırmaktan kaçınmalıdır 
• alıcıya eşit davranılmalı, kesinlikle aşağılanmamalı, öğüt vermeye çalışmamalıdır 
• alıcının soru sormasına olanak tanımalı, teşvik etmelidir 
• alıcının kafasına takılan alternatifleri teker teker irdelemeli ve çürütmelidir 
• konuşmada asıl soruya gelene kadar en az 5 kere cevabı evet olan soru sormalı, 

alıcının son teklife de “evet” demesini kolaylaştırmalıdır 
• varılacak sonuçta “kazan-kazan” formülünü uygulamalı, hem satıcının  hem alıcının 

kazançlı çıktığını göstermelidir 
 

1.2 İletişim 
 

İletişim nedir 
 
Đletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin yazılı, sözlü ya da sözsüz yolla başkalarına 
aktarılmasıdır. 
Satıcı ile müşteri arasındaki ilişki, iletişimle sağlanır. Đletişim koparsa, ne müşteri 
memnuniyeti, ne de satış sağlanabilir.  
 

İletişimin amacı 
Đletişimin dört amacı vardır: 
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• Mesajın alınması 
• Mesajın kabul edilmesi 
• Mesajın anlaşılması 
• Alıcıda davranışının veya durumunun değişmesi 

 

İletişimin unsurları 
 
Đletişimin temel unsurları şunlardır:  
 

 
 
Verici, bir kurum veya kişi olabilir.  

� Bizim durumumuzda satıcı müşterisine markaları, franchise koçluğunu, alışveriş 
merkezlerini anlatacaktır. Karşılıklı mesaj alışverişi yapılacaktır.  

 
Kodlama, gönderenin mesajı oluşturma şeklidir. Farklı dillerde konuşan insanların aynı 
düşünceyi farklı sözcüklerle dile getirmeleri, faklı kodlamadır. Alıcının kimliğine ve vericiyle 
ilişkisine, mesajı ister istemez alacak başka kişilerin varlığına, varılmak istenen sonuca bağlı 
olarak farklı kodlama yapılabilir.  

� Örneğin yalnızken istediği gibi konuşan iki kişi, toplum içindeyken resmileşirler. 
Sohbet ederken gelişigüzel konuşan satıcı, satış yaparken belli sıra ve formatla 
konuşur.  

 
Mesaj, iletilen esas bilgidir.  

� Örneğin “sizin koçluğa ihtiyacınız var” veya “bu marka size kazandırır” veya “biz on 
binlerce girişimciye ulaşıyoruz” gibi.  

 
Kod çözme, mesajın alıcı tarafından yorumlanmasıdır. Aynı mesaj, farklı kişiler tarafından 
farklı yorumlanabilir.   

� Örneğin, “demek franchise aslında bu demekmiş” veya “boşuna konuşuyor, hiçbir şey 
anlamadım, çayını bitirse de gitse” veya “bu şimdi ne demek istedi, yani ben neye 
ihtiyacım olduğunu bilmiyor muyum”  gibi.   

Verici Alıcı Geri besleme 

Kodlama Kod çözme 

Ortam 

Mesaj 

Mesaj 
bozucu 
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Alıcı, bir kurum, kişi veya kişiler olabilir. Hatta reklam örneğinde olduğu gibi, kimlikleri 
belirsiz bir kitleye de mesaj gönderilebilir.  

� Bizim örneğimizde alıcı müşterimizdir. 
 
Geri besleme, mesajı alanın mesajı verene ilettiği yanıttır.   

� Örneğin “evet anlıyorum” demesi, elindeki kalemle oynamayı bırakıp dikkatini 
satıcıya vermesi, “ödeme şekli nasıl olacak” gibi karşı soru sorması. 

 
Ortam, mesajın iletildiği kanallardır.  

� Karşılıklı konuşma, beden dili ile mesaj verme, telefonla konuşma, mektup yazma, 
internet üzerinden sohbet, gazete haberi, televizyon reklamı, vb. gibi. 

 
Mesajı bozan unsurlar, iletişimin ayrılmaz parçası ve genelde ihmal edilen en önemli 
parçasıdır.  

� Mesajın bir kısmının karşıya ulaşmamasına yol açan parazit veya alıcının dikkatinin 
dağınık olmasından ötürü mesajı eksik veya yanlış alması, kültür farkından ötürü  
gibi.  

 

İletişimi bozan faktörler 
 
Kişiler arasındaki iletişimi bozan unsurlar, şu başlıklar altında genelleştirilebilir. 
 
Hatalı kodlama:  Verici, yetersiz kodlama yapar.  

� Örneğin hızlı konuşarak kelimeleri yutar, yanlış veya yoruma açık kelimeler kullanır,   
� mesajı alanın zaten bildiğini sanarak bazı bilgileri iletmez, vb. 

Hatalı kod çözme: mesajı alan, mesajı yanlış anlar.  
� Örneğin, eksik yerleri kendince yorumlayarak tamamlar, alıcı vericiye inanmaz, alıcı 

mesajda olmayan anlamlar çıkarır.   
Mesajı almama: alıcı, mesajı alamaz.  

� Bunun nedenleri örneğin, alıcı mesajın verildiği ortamı kullanmaz, örneğin gazetede 
ilan verilmiştir ama, alıcı gazeteyi okumamıştır; televizyonda reklam verilmiştir ama, 
alıcı televizyon seyretmez; toplum içinde konuşma yapılmıştır ama alıcı o toplantıda 
bulunmamıştır, alıcı vericiyi dinlemez, onun mesajını almayı kabul etmez, telefonu 
kapatır, mektubu açmaz, arkasını döner, vb. 

� alıcı geçici olarak ilgisini vericide toplamamıştır, mesajı kaçırır; mesajın 
başlangıcında alıcı düşüncelere kapılır, yanıt hazırlar, kalanını anlamaz, vb. 

Yan mesajlara takılma: Verici, kişisel nedenlerle asıl mesajın yanı sıra, asıl mesajın önüne 
geçecek kadar önemli yan mesajlar gönderir, asıl mesajın alınması veya ona yoğunlaşılması 
engellenir.  

� Örneğin, verici ile alıcı arasında kişisel sorunlar çağrıştırılır, alıcının hassas olduğu 
konulara değinilir, alıcının kabul edemeyeceği şeyler söylenir, vb. 

 

İyi iletişimin yolları 
 
Kişiler arasında sürekli ve sağlıklı bir iletişim kurulması için, bazı temel ilkelere uymakta 
yarar vardır. Bunlar, verilen mesajın rahat aktarılmasını, kolay algılanmasını, inanılır 
olmasını, istenen sonucun rahat  alınmasını sağlar.  
 
Öncelikle, iletişimin karşılıklı olduğu unutulmamalıdır. Yani “söylemek” iletişim değildir. 
Doğru anlaşıldığı geri besleme ile teyit edilen mesaj, iletişim sayılır. 
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Ana fikirden 

uzaklaşma 

Đletişimde verimlilik için “10 emir” olarak tanımlayacağımız bu ilkeler; 
 
Basit düşün, net konuş Verilecek mesaj ne kadar basit olursa, o kadar 
kolay yerine ulaşır. Mesajları karışık hale getiren, genellikle kafaların 
karışıklığıdır. Basit düşünmek için sebep - sonuç ilişkilerini bulmak, 
olayları ve konuları basite indirerek bağımsız değerlendirmek, mutlak 
gerekmeyen kelimeleri cümlelerden çıkarmak yeter.   
 
Amacını bil Amaçsız iletişim gevezeliktir. Bir hareketi başlatmak, bir kararı aldırmak, bir 
malı satmak, hatta hoş vakit geçirmek için konuşmak bile bir amaçtır. Amaç belirlendikten 
sonra, ona uygun mesaj, ortam, mesajı destekleyici tavır ve davranışlar belirlenir.  
 
Ortama uyum sağla Đletişim, kullanılacak ortamın şartları ve mesajı bozan unsurlar göz 
önünde bulundurularak planlanmalıdır. Örneğin televizyon reklamı pahalıysa, mesaj kısaltılır; 
gürültülü bir kalabalığa konuşulacaksa megafon kullanılır; muhatap sinirliyse konuşma başka 
zamana bırakılır; gergin bir konuşmada gülünecek anılar veya fıkralar kullanılır; salt 
kadınlardan oluşan bir kitleye hitap edilirken söze kadınları öven bir hikayeyle başlanır; alıcı 
okuyamıyorsa resimle anlatılır; vb. gibi. Bu şekilde mesajın algılanma şansı artırılır.  
 
Başkalarına danış Đletişimin ana sorunlarından biri de, yanlış anlaşılmadır. Mesajı gönderen, 
“kendince anlaşılır” olan fikrin, mesajı alan tarafından niçin algılanamadığını genellikle 
anlayamaz. Sorun çoğunlukla aynı ifadenin iki taraf için farklı anlamlar taşımasıdır. O 
nedenle, iletişimde başkalarından yardım almak büyük yarar sağlar. Ayrıca danışılan kişiler 
iletişime destek olurlar.  
 
Ana fikirden uzaklaşma Bir mesajın bir tek ana fikri olmalıdır. Mesaj, ana 
fikri destekleyecek şekilde kurgulanmalı, yardımcı fikirler onun etrafında 
olgunlaştırılmalıdır. Bir seferde fazla fikir aktarılırsa mesaj alıcısının kafası 
karışır, iletişim başarısız olur.   
 
Đyilik yapma fırsatlarını değerlendir Mesaj alıcısının mesaj gönderene karşı olumlu 
şartlanması, mesajın algılanma şansını çok artırır. Bu nedenle, alıcıya “iyilik” yapma, ona 
“yarar” sağlama olanakları imkanlar ölçüsünde kullanılmalıdır. Firmaların sponsorluklara 
para harcaması, firmaların müşterilerine eşantiyon ve hediye vermeleri, satış konuşmalarına 
müşteriye sağlanacak yararlardan başlanması bu türden mesajlardır.  
 
Mesajını davranışlarınla destekle Sözler, davranışlarla desteklenmezse, mesaj ve gönderen 
inandırıcılığını tümüyle yitirir. Malına garanti veren satıcının bozulunca geri almaması, 
çevreyi koruduğunu iddia eden firmanın yarattığı kirliliğe duyarsız kalması, astlarını 
kolladığını söyleyen amirin, onların sorunlarıyla ilgilenmemesi, buna örnektir.  
 
Dinle, anla Tek yanlı iletişimin başarı şansı azdır. Alıcının tam anlamadığı, yanlış 
yorumladığı mesajlar sonuç vermez. Karşılıklı ilişkide dinlemek, söylenenleri ve onun yanı 
sıra kastedilenleri anlamak çok önemlidir. Reklam kampanyalarında da pazar araştırmalarıyla 
mesajın nasıl algılandığı araştırılır.   
 
Sonuçları gözlemle Đletişimin amacı olan sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı izlenmelidir. Đletişimin 
şartları, mesajın kendi, alıcının davranışları izlenmelidir.  
 
Dünden yarına köprü kur Đletişim, devamlı bir süreçtir. Đlişkinin geçmişi ve geleceği 
iletişimle şekillenir. Tarafların geçmişi ve gelecekte kurmak istedikleri ilişki de iletişimde göz 
önünde bulundurulmalıdır.  
 

Basit düşün 

Net konuş 
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Motivasyon  
 
Đletişimde yalnız hedefe yönelik değil, muhatabı motive etmeye ve onun  ruhsal ihtiyaçlarını 
tatmin etmeye yönelik de hareket etmek gerekir.  
 
Uygulanacak adımlar, basitçe, 
 
Sözleri ve aktarılan bilgileri kanıtlarla güçlendirmek  

� “Şu AVM deki yeri de biz verdik”, “Bu markanın şu şubesi aylık 70 bin lira ciro 
yapıyor”, “Müşterilerimiz arasında çok uluslu firmalar da var” gibi  

 
Engelleyici davranışlardan kaçınmak  

� “hemen imzalamazsanız hakkınız yanar, ben sizinle uğraşamam” demek yerine, “eğer 
kararınızı önümüzdeki haftaya kadar verebilecekseniz ben sizin için tutulmasını rica 
ederim” demek gibi 

 
Olumlu sonuca gidecek davranışlar sergilemek  

� Devreden yerin bedeli 120.000, ödemede dört taksite kadar çıkabilirim, siz bütçenizin 
80.000 olduğunu söylüyorsunuz, isterseniz size başka bir yer önerelim, isterseniz siz 
kredi için başvurun, isterseniz vadeyi uzatma talebinde bulunalım 

 
Tıkanılan noktada muhatabından yardım istemek  

� Söz konusu AVM de devreden yerlerin hava parası yüksek. Sizin ilişkinizin iyi olduğu 
bir belediye veya AVM sahibi varsa orada şansımızı deneyelim, daha uygun koşullar 
arayalım.. 

 

Algılama Engelleri 
 
Algıda kabul sınırı 
 
Đletişimde yaşanan temel sorunlardan biri de, önyargılar nedeniyle yanlış anlamadır.  
Önyargıları ortadan kaldırmak için basit ve sistematik bir yaklaşım geliştirilebilir. 
Kişilerin birbirine yaklaşımında kabul edilebilir ve edilemez davranışları vardır. Duruma, 
zamana, çevreye göre bu kabul edilebilme sınırı değişir.  

� Bir örnek verirsek, A, B’ye çeşitli kademelerde yaklaşımda bulunsun. B, A’nın sevgi 
gösterisini, hediye vermesini, iltifat etmesini, hatta arkadaşıysa can sıkmasını kabul 
edilebilir bulabilir. Buna karşın, taciz, tehdit, hakaret edildiği, fiziksel saldırıda 
bulunduğu takdirde kabul edilemez bulur.  Sınır, aradaki çizgiyle belirlenmektedir. 

 

 
 
B her zaman aynı kabul sınırını uygulamayabilir.  

Sevgi gösterisi 
Hediye verme 
Đltifat etme 
Can sıkma 

 

 
A B 

Taciz etme 
Tehdit etme 
Hakaret etme 
Fiziksel saldırı 
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Sınırın seninki  

değil, karşınınki 

olmalı 

� Örneğin A’nın can sıkıcı davranışları şimdi kabul görürken, B sinirli olduğunda kabul 
edilemez olabilir.  Veya, taciz veya tehdit edilme durumunda, eğer A, B için 
vazgeçilmez konumdaysa, kabul edebilir.  Örneğin babasının veya patronunun 
“nazını” daha fazla çekebilir. 

� Buna karşın B, hiç hoşlanmadığı, ikiyüzlü bulduğu C’nin belki sevgi gösterisini bile 
rahatsız edici bulabilir; çocukluk arkadaşı D’den gelen fiziksel saldırıyı, “onun tarzı 
bu” diyerek kabul edebilir; iş arkadaşları arasındaki tacizkar davranışlar yalnızken 
şaka olarak değerlendirilirken, iş atmosferinde laubalilik olarak algılanabilir. 

 
Kabul sınırı, “yapmacık kabul” nedeniyle genişleyebilir. Medeni davranmak, göze batmamak, 
olay çıkarmamak gibi gerekçelerle bazı “arada kalan” davranışlar, biraz zorlamayla iyiye 
yorumlanabilir. Aşağıdaki örnekte B, A’nın can sıkıcı ve taciz edici davranışlarını istemeden 
kabul etmektedir.  

 
 
Sonuç olarak, insanlar arasında davranışın algılanması üç şekilde olmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
Kabul edilemez sınıra gelindiğinde iletişim kopar. Đnsanlar farklı sınırlara sahip olabilirler. 
Biri şaka yaptığını sanırken, öteki taciz edildiğini düşünüyor olabilir.  
 
Kendi sınırlarımızı değil, karşımızdakinin sınırlarını anlayıp ona göre davranmalıyız. 
 

Etkin Dinleme 
 
Konuşmanın unsurları 
 
Etkin dinlemeyi tanımlamak için, iletişim bölümünde anlatılan konuşmanın unsurlarını 
irdeleyelim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevgi gösterisi 
Hediye verme 
Đltifat etme 

 

 
A B 

 

Tehdit etme 
Hakaret etme 
Fiziksel saldırı 

Can sıkma 
Taciz etme 

Kabul edilemez 

Kabul edilebilir 

Tahammül edilebilir 

 

 
A 

B

Şifreleme 

Duygu ve 
düşünceler 

Şifre çözme 

Yanıtlama 
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A, belli duygu ve düşüncelerle doludur.  
B’ye bunları iletmek için “şifreler”. Yani bir dil kullanır, mimik ve jestleriyle güçlendirir. 
Belki aralarında geçmişten gelen anılara gönderme yapar.  
B, önce bu “şifreleri çözmek” zorundadır. Bazen eksik kullanılan veya yutulan bir kelime, bir 
edat, kastedilenden farklı anlamlar çıkarılmasına yol açabilir. Etkin dinlemede, yanlış 
anlamaları ortadan kaldırmak amaçlanır.  
B, A’nın şifrelerini çözebilmek için onu etkin dinler, sorular sorar, anlaşılmayan konuları 
açmasını sağlar. 
 
Etkin dinlemenin adımları 
 
Sessiz dinleme: hiç bir şey söylemeden dinleme  
Sesli dinleme: “hımm”, “evet”, baş sallama türünden onaylayarak dinleme 
Duygu yansıması: A’nın duyguları B tarafından A’ya aktarılır (üzgünsün) 
Duygu ve içerik yansıması: A’nın söyledikleri ve duyguları B tarafından A’ya aktarılır (işi 
kaçırdığın için üzgünsün) 
Kapı aralayıcılar: A’nın daha fazla detay vermesini sağlayan kısa sorular (“örneğin?”, “öyle 
mi?”, “gerçekten!”) 
Açık uçlu sorular: cevabı evet veya hayır gibi kısa kelimeler olmayan, açıklama gerektiren 
sorular (ne, nasıl, vb.) 
Vites değiştirme: duygusal tansiyonu düşürme veya yükseltme (B’nin A’yı sakinleştirmesi 
veya kızgınlığına katılması)  
Yukarıdaki unsurlar yerine göre kullanılarak yanlış anlamalar ortadan kaldırılmalıdır. Sağlıklı 
çözümler, ancak tam anlaşılma sağlanırsa bulunabilir. 
Erkekler ağırlıklı olarak “çözüm bulma”, kadınlar ise “dert ortağı bulma” arayışı içinde 
konuşurlar.  
B, A’nın sorununa çözüm bulamasa bile, A’yı anladığını hissettirmesi, çoğunlukla A’nın 
kendini iyi hissetmesi ve sorununa kendisinin çözüm bulması için yeterli olmaktadır.  
 

Ben dili – Sen dili 
 
Đletişimde kullandığımız kelimelerin yanı sıra, cümlenin öznesi de ilginç bir şekilde önem 
kazanır. “Ben” veya “sen” özne seçildiğinde, aynı ifade, farklı etkiler yapmaktadır. Örneğin,  
A, B’yi rahatsız eder ve B bunu dile getirmek isterse, iki farklı yol uygulayabilir.  
“Sen dili” kullanırsa “sen beni rahatsız ediyorsun” der. Bu, A üzerinde yargılayıcı, suçlayıcı, 
çatışma çıkaran bir etki yapar.  
“Ben dili” kullanırsa, “ben rahatsızım” der. Bu, A’yı yargılamayan, ona bilgi veren ve 
sorumluluk yükleyen bir yaklaşımdır. 
 
Ben dili, karşıdakini yaptıklarıyla yüzleştirici olarak kullanıldığında,  

• davranışlar “.... olunca”, “.... olduğunda”, “.... olduğu zaman” gibi ifadelerle 
tanımlanır 

• etkiler “.. olduğu için”, “.. olduğundan”, “çünkü...” gibi ifadelerle tanımlanır 
• duygular birinci tekil şahıs kullanılarak anlatılır 

Ben dili karşıdakinin belli davranışlarını önleyici olarak kullanıldığında, “.... istiyorum, çünkü 
....” 
“.... istemiyorum, çünkü ....” diye tanımlanmalıdır. 
 

1.3 Beden dili 
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Sözler %10 

Ses tonu %30 

Beden dili %60 

Nedir 
Đnsanların yüzyüze iletişiminde söylenen sözlerin dışında da 
mesajlar iletilir. Duruş, bakış, el hareketleri, mimikler, ses tonu, 
olağanüstü önemlidir. Araştırmalar göstermiştir ki, iletişimin 
sadece %10’u kelimelerle kurulur.  Ses tonu %30, beden dili %60 
oranında iletişime katkıta bulunurlar.  
Yeni bir dil öğrenmek isteyen kişi, lisan kursuna gider, öğrenir. 
Ses tonunu ve vurgulamalarını iyi kullanmak isteyen kişi, tiyatro okuluna, konuşma kursuna 
gider, öğrenir. Đletişimde en yoğun şekilde kullanılan beden dilinin de belli kalıpları, kuralları 
vardır ve öğrenilmelidir 
 
Yararı 
Beden dilinin tanınması, karşısındakinin gerçek duygularını anlamayı sağlar. Örneğin, biri ne 
kadar memnun veya mutlu olduğunu söylerken, beden dili memnuniyetsizlik sinyali 
veriyorsa, sözlerine değil, beden diline inanmak gerekir. Beden dilinin iyi tanınması, satıcının 
karşısındaki kişinin gerçek duygularını anlaması için önemlidir.  
Beden dili, kişinin karşısındakiyle iletişime geçebilmesini, onu etkilemesini ve inandırmasını 
da sağlayabilir. Beden dilini iyi kullanan kişi, karşısındakine gerçek duygularını iletebilir veya 
onu başka duygulara sahip olduğu şeklinde kandırabilir. Ona güven vererek kendine 
inandırabilir veya onu güvensizliğe düşürerek mücadeleden çekilmesini sağlayabilir. Onu 
sevdiğine inandırarak sevgisini kazanabilir veya onu sevmediğini belli ederek uzaklaşmasını 
sağlayabilir.   
Beden dili, diğer yandan, kişinin kendi duygularını da etkiler. Belli ruh hallerinde bedenimiz 
belli durumlar alır. Örneğin endişeli olduğumuzda kaşlarımızı çatarız, güvensiz olduğumuzda 
omuzlarımız düşer, vb. Zamanla duygularımızla beden dilimizi bütünleştiririz, aralarında 
şartlı refleks oluşur. Eğer farkında olmadan beden dilinde anlamı olan duruşlara girersek, 
duygularımız da onu izler, istemeden bizi sarar. Örneğin kaşlarımız çatıkken gülemeyiz, 
omuzlarımız düşükken kendimize güvenemeyiz, vb. Benzer şekilde, belli duyguları yaşamak 
istediğimizde, bilinçli olarak uygun beden duruşuna girersek, kısa sürede duygularımızın o 
yönde değiştiğini gözlemleyebiliriz.    
 
Çeşitleri 
Jestler bedenin, mimikler yüzün hareketleridir. Jest ve mimikleri başlıca aşağıdaki gruplara 
ayırabiliriz. 
 
Doğal jestler, esneme, öksürme, titreme, göz kırpma, irkilme, gülme gibi vücudun doğal 
ihtiyaçları sonucu yapılan hareketlerdir. Yaklaşan bir tehlikeye karşı başını veya kalbini 
korumak için kollarını başının veya göğsünün üstüne kapamak, yorulup halsiz düşünce 
kaslarını gevşetip, omuzlarını düşürmek, saldırmaya hazırlanırken kaslarını germek türünden 
hareketler de, bu kapsamdadır.    Doğal jestler, sosyal ortamdan ve yetiştiriliş tarzından 
bağımsızdır. 
Duygusal jestler, hakim duygulara bağlı olarak bazı doğal jestlerin kullanılmasıdır. 
Konuştuğumuz kişiden korkuyorsak, sanki üstümüze saldıracakmış gibi kollarımızla 
vücudumuzun zayıf yerlerini kapatmamız; karşımızdakini sindirmek istiyorsak sanki ona 
saldıracakmışız gibi kaşlarımızı çatarak öne eğilmek vb. buna örnektir.  
Sosyal jestler, kişinin bir şey anlatmak için yaptığı hareketlerdir. Sosyal jestler, öğrenilmiş 
davranışlardır. El sıkışma, öpüşme, reverans, alkışlama vb. gibi davranışlar buna örnektir. 
Bazen  varlığını hissettirmek için, öksürmek gibi doğal jestler yapay olarak kullanılabilir. 
Yalnız insanlarda değil, hayvanlarda da sosyal jestler ve öğrenilmiş davranışlar vardır. Farklı 
jestler, farklı kültürlerde değişik anlamlar taşırlar. Eskimoların burun sürterek selamlaşmaları 
gibi. 
Taklit jestler, bir şey anlatmaya değil, sadece bir şeyi taklide yönelik jestlerdir. Đnsanları, 
hayvanları eşyayı veya doğayı taklit amacıyla yapılabilir.  
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Teknik jestler, belli bir amaca yönelik geliştirilmiş hareketlerdir. Dilsiz alfabesi, havaalanı 
görevlilerinin uçaklara verdikleri işaretler, dalgıçlar arasındaki işaretler gibi. 
 
Bir jestin doğal veya yapay olduğunu ayırt etmek için, “yalnız olsaydım yapar mıydım” 
sorusu yeterli olacaktır. Yapay jestler, zaten anlaşılsın diye yapılır ve kolayca anlaşılır. Doğal 
jestler arasında yer alan ve kişinin gerçek düşüncelerini ele veren davranışlar bulunur. Beden 
dilini iyi tanıyan kişiler, bu doğal jestlerden anlam çıkarabilirler. 
Satıcının doğal, duygusal ve sosyal jestlerine hakim olması gerekir. Karşısındaki müşterisinin 
de duygusal ve sosyal jestlerini iyi izlemesi, doğru yorumlaması gerekir. 
 
 
Jest ve mimiklerin anlamı 
Yüz, kızgınlık, korku, endişe, ilgi, mutluluk gibi duyguları kaşlar, gözler ve ağzın farklı 
duruşlarıyla ifade eder.    
Gözler, karşımızdakine bakışımız, gözlerimizi kaçırmamız veya gözlerine dikmemiz, 
konuşma süresince nereye baktığımız, önem taşır. Güneş gözlüğü takmış biriyle konuşurken 
anlaşılamadığımızı düşünür, tedirgin oluruz. Gözbebeklerinin küçülmesi korku, genişlemesi 
sevinç ve güven ifadesidir. Gözlerin yaşarması, kesin bir üzüntü ifadesidir.  
Başın duruşu ve hareketleri arasında, aşağı-yukarı veya yana sallanması, öne, arkaya veya 
yana eğilmesi yer alır.   
Eller, en fazla ifade yeteneğine sahip organımızdır. Çoğunlukla elle yapılan fonksiyonel 
hareketlerin taklidi, beden dilinde duygusal ve sosyal jestleri oluşturur. Sıkılmış yumruk, 
objeye veya kişiye uzatılmış işaret parmağı, sayı saymakta kullanılan parmaklar, kenetlenmiş 
parmaklar, bıçak gibi kesen el, hassas tutuş, nazik ve sevecen okşama, tutup çekecekmiş gibi 
kavrama, durdurma, veda etme, aşağı bastırma, dua eder gibi yalvarma, ısınmak ister gibi 
sürtme ve oğuşturma, ellerle yapılan açık anlamlı ifadelerdir.  
Kolların kapalı, vücuda bitişik, yanlara açık, yukarı kalkmış, aşağı sallandırılmış olması, 
arkada kavuşturulması, ensede bağlanması, ellerin cebe sokulması, bele dayanması farklı 
anlamlar taşır. Kapanma, korunma ihtiyacını ve direnci, açılma temas arayışını, kendine 
dayanma meydan okumayı gösterir. 
Bacaklar, güvenle ve sağlam yere basar, sıkıntıyla ağırlık merkezini değiştirir,  
Ayaklar genellikle duruş ve basış alışkanlığını yansıtır. Açık, paralel veya kapalı olması özel 
anlam taşımayabilir. Genellikle ayaklar, dururken bile gitmek istenen yere döner ve kişinin 
niyeti hakkında ipucu verir. Ayakların yere basması veya koşacakmış gibi buruna basılması, 
kalmak veya gitmek konusundaki isteği gösterir. 
Vücut duruşu, öne eğilme, geriye kaykılma, dik durma, vücudunu sarkıtma, yere güvenli 
basma, gibi duruşların anlamı farklıdır.    
Kendi bedenine dokunma, kişinin gerginliğini alır. Çeneye, yanağa, alına, şakağa dayanma, 
ağzı kapama, eliyle saçını tarama, saç, bıyık veya sakalıyla oynama, kulak memesini tutma, 
elini göğsüne koyma, elleri cebe sokma, otururken dizini kavrama, kendini kucaklama, elini 
omzuna koyma gibi davranışlar gösteririz. 
Objelere temas, bazen rahatlama, bazen ifadeyi güçlendirme amacı taşır. Tesbih, gözlük, 
kalem, çanta, dosya, evraklar, ceket yakası, koltuk kolçağı, masa kenarı, içki bardağı gibi 
objeler sıklıkla kullanılırlar.  
Oturma şekli, bacakların açık veya kapalı oluşu, dik veya kaykılarak oturma, öne eğilme veya 
arkaya yaslanma, koltuğunu kaplama veya ucuna ilişme, kanepede oturma veya koluna 
tüneme, sandalyede düz oturma veya çevirip arkalığına kollarını dayama, belli anlamlar taşır.  
 
Sosyal davranışlar 
Hitap, kişisel iletişimin başıdır. Saygılı, teklifsiz, bağırarak, fısıldayarak, çağırarak, ismiyle, 
unvanıyla, saygı ifadeleriyle yapılabilir. 
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El sıkışma, insanlar arasında en sık kullanılan selam şekli ve ilk etkiyi oluşturan temastır. 
Sıkı, güçlü, avuç içi aşağı bakarak yapılan el sıkışı hakimiyet ifadesidir. Eli iki elle kavrama, 
sarılma, kucaklaşma, ileri dostluk göstergesidir.   
Dokunma, ifadeyi güçlendirmede kullanılır. Konuşurken omuza, ellere, önkola, göğüse, başa, 
sırta dokunmanın farklı anlamları vardır. Kimi insanlar dokunmayı gerçek anlamda iletişim 
için şart görür, dokunmaktan kendilerini alamazlar. Kimi insanlarsa dokunulmaktan 
hoşlanmazlar. Amerika’da üç saniyeyi aşan dokuma, taciz sayılır. 
Karşılıklı duruş, kişiler arasındaki ilginin ve çatışmanın durumunu gösterir. Yüzlerin, bedenin 
ve ayakların birbirine dönük oluşu, karşılıklı ilgi işaretidir. Kişilerin biri diğerine dönükken, 
diğeri kapalı ve dışarıya dönükse, iletişim kopmuş demektir. 
Grup davranışları, birbirini tanıyan veya aynı ilgi grubuna mensup kişilerin aynı ortamda 
bulundukları zaman gösterdikleri davranışlardır.  
Kalabalığın davranışları kitle hareketlerinde rastlanan davranışlardır. Histeri, hezeyan, öfke, 
panik, dayanışma, vb. gibi davranışlar görülür. Birey olarak yapılmayan davranışlar, 
toplumsal hareketlerde kolaylıkla yapılabilir. Günlük hayatlarında dengeli kişiler, gösteri 
yürüyüşlerinde vahşi, maçlarda fanatik, mitinglerde kendini adamış, ayinlerde mürit, 
savaşlarda hayatını hiçe sayan kişiler olabilirler.   
Oturma düzeni, kişiler arasındaki güç dengesini yansıtır. Yuvarlak masada sıralanma veya 
uzun masanın başında oturma; kare masada karşılıklı veya dik açıda oturma; konuğuyla eşit 
şartlarda oturma veya masasının arkasına saklanma; kalabalıkta ortada oturma veya sırtını 
duvara yaslama gibi alternatifler, ilişkiyi ve duyguları belirler. Farklı konum alma, 
karşısındakinden yüksekte, oturma üstünlük göstergesidir. Birlikte ders çalışacak kişilerin yan 
yana oturması, toplantıda aynı görüşü savunacak  kişilerin yan yana oturması, kütüphanede 
aynı masayı paylaşan kişilerin birbirlerinin karşısına oturmaktan kaçınması, değer verilen 
konuğun ev sahibinin sağına oturması, oturma düzeninin önemini gösterir.   
Mekanın kullanılması, örneğin ışığı arkasına alma, konuğunu kendinden uzakta tutma, 
adamlarını yanına dizerek muhatabını karşısına alma, kendisi yüksek koltukta otururken 
konuğunu alçak koltukta oturtma gibi taktikler, üstünlük sağlama amacına yöneliktir.   
Zamanlama, ilişkide önem taşır. Telefonu bağlarken bekletme, konuğu kapıda bekletme, 
konuşurken duraklayarak bekletme, zamanlamanın kullanımına örnektir.  
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Beden Dili Örnekleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
DUR 

“dur bakalım önce beni dinle” 

 
BĐLMEM KĐ 

“bunu bir düşüneyim” 

 
ŞĐMDĐ SENĐ 

“oraya gelirsem” 

EŞĐTĐZ 
“ikimiz de eşitiz” 

EZERĐM 
“elin gibi seni de...” 

KORUNMA 
“gardım var” 

BANA BAK 
“sen beni bilmezsin” 

SAMĐMĐ 
“gel sana anlatayım” 

RESMĐ 
“size demek isterim ki” 
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Sayfa 

Gülümse, 

sıcaklığın 

karşıya geçsin 

Herkes kendi 

gibilerle iş 
yapmak ister 

  

1.4 Satışı etkileyen bilinçaltı unsurlar 

Empati 
 
Đnsanlar, başkalarının duygularını hissederler ve paylaşırlar. Herkeste farklı düzeyde olan bu 
paylaşma ihtiyacına, “empati” yani başkalarının duygularını hissetme denir. Bazı kişiler, 
empatiden yoksundur. Başkalarının duygularına, yaşadıkları felaketlere duyarsız kalırlar.  
 
Çoğu insanda empati vardır ve etraflarındaki kişilerle ilgilenirler. Kaza görünce durur, yardım 
ederler. Dilenci görünce sadaka verirler. Satıcı çocuklardan bir şeyler alırlar. Karşılarında 
ağlayan birini gördüklerinde ağlar, sevinen biriyle sevinirler. Bazı kişilerde empati hastalık 
derecesinde güçlüdür, engel olamazlar. Karşısında birisi kaşındığında onlar da kaşınır, hatta 
karşısındakinin tiklerini taklit ederler. 
  

Satıcı, tüm insanlar gibi müşterisinde de bulunan empati 
özelliğinden yararlanabilir. Satıcı sevinçli, neşeli, enerjik 
olursa, bu müşterisine de geçer. Dostça bir satış ortamı doğar. 
Satıcı üzgün ve somurtuksa, müşterisinin gerçekten ihtiyacı 
olsa bile keyfi kaçacağından, almama ihtimali artar.  
Müşterinin ürünü satın aldığında duyacağı sevinci, satıcı ona 
yaşatabilir. Ürünü takdir ve heyecana tanıtması, ürüne saygı 

duyması, ürünü sevgiyle tutması, ürüne güven beslemesi, eğer içten oynanmış rollerse, 
kolaylıkla müşterisine geçecektir.  
 
Empati özelliğinden ötürü, satıcı rolünü inanarak oynamak zorundadır. Yapmacık sevinç, 
göstermelik ilgi başarılı olamaz.  
 
Telefonla satış yaparken müşteri satıcıyı görmez ama, satıcının aynaya bakarak gülümsemesi, 
müşteriyi olumlu etkiler. Çünkü satıcının gülümsemesi, sesinin tonuna, seçtiği kelimelere, 
vurgulamasına yansır. Müşteri de bu detayları algılar. 
 

Benzerlik 
 
Đnsanlar, kendileri gibi insanlardan hoşlanır, kendileri gibileriyle bir arada bulunmak ister, 
onları sever ve güvenirler. Okumuşlar cahillerle, zenginler fakirlerle, sportmenler miskinlerle, 
neşeliler somurtkanlarla olmak istemezler. Para kazanınca mahalleden taşınırlar, somurtkan 
biri gelince dağılırlar, vb.  
 
Sınıf arkadaşları, asker arkadaşları, seyahat arkadaşları, mahalle 
arkadaşları gibi, tanıştıkları zaman “aynı seviyede” olan kişiler 
arasında sosyal sınıf farkları kalkar ama, bunun nedeni diğer 
benzerliğin ağır basmasıdır. Nitekim komşu olmak yakınlaşmaya 
yetmeyebilir, birbirini ancak apartman kapısında veya apartman 
toplantısında gören komşular da vardır.  
 
Tanıdıklarla iş yapmak 
 
Mevcut benzerlikten ötürü satıcı eski arkadaşlarına, komşularına, tanıdıklarına daha rahat 
satış yapar. Onlar satıcıya daha kolay güvenirler. Satıcılar da genellikle önce eski 
tanıdıklarından işe başlarlar.   
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Đlk izlenim için 

ikinci şansın yok 

 
“Referanslı”, yani müşteriden tavsiye etmek istediği arkadaşlarını alıp onlara referans 
göstererek yapılan satışın başarısı da, ortak bir tanıdık çıkararak benzerlik duygusunun 
uyandırılmasıdır. Bu şekilde kurulan bağlantılarda sanki bir ortak tanıdık varmış gibi 
yaklaşılır. Eski müşterinin çok memnun kaldığı, arkadaşı olarak gördüğü yeni müşterinin de 
bu fırsattan yararlanmasını istediği söylenir. Yani “iyilik” yapmak için arandığı belirtilir. Bu 
girişten sonra satış yarı yarıya başarılmış demektir.  

� Örnek: Pahalı elektrik süpürgeleri bu yöntemle binlerce eve satıldı. Zaten çat kapı 
gidilse, kimse satıcıyı kapıdan sokmaz, o fiyata süpürge almaz. 

 
Tanımadıklarla tanış çıkmak 
 
Satıcıların müşterileri, çoğunlukla hiç tanımadıkları kişiler olur. Đyi bir satıcının, yeni 
müşterilere de uygulayacak taktikleri vardır. Hiç tanımadığı müşterilere karşı bile benzerlik 
duygusundan yararlanmak mümkündür, sık yapılır ve çok başarılı bir satış taktiğidir. Esası, 
müşteriye, satıcıyla benzer olduğunu düşündürmeye dayanır.   
 

• Başlangıçta müşterinin sözleri tasdik edilir. Jestleri ondan 20-30 saniye sonra ayna 
simetrisiyle taklit edilir. Örneğin müşteri sağ elini yanağına yaslarsa, satıcı sol elini 
yaslar. Kapalı duruyorsa, satıcı da kapanır. Öne eğilirse, satıcı da eğilir.  Arkaya 
kaykılırsa satıcı da kaykılır. Bu şekilde bir kaç kez müşteri taklit edilir. Böylece 
müşteri farkında olmadan, satıcının kendisi ile aynı düşüncede ve duyguda olduğunu, 
kendisine tabi olduğu için kendisini izlediğini sanır. 

• Đkinci aşamada satıcı inisiyatifi ele alır. Mevcut duruşun zıttı duruşa geçer. Müşteriye 
yeterince güven vermişse, müşteri kendisini taklit etmeye başlar. Bu sağlandığında, 
müşteri satıcıyı kendine benzer buluyor, onu taklit ediyor, ona güveniyor demektir.  

• Bu ilişki sağlanmışsa müşteriye satınalma kararını verdirmek kolaylaşır. Satıcı 
önerisini sunar, kendi tavrını koyar, müşteri onu izler ve alır. 

 

İlk İzlenim 
 
Müşteri üzerindeki ilk izlenim kalıcıdır ve çok önemlidir. Đnsan 
doğası ve düşünce tarzı “önyargılı”dır. Đnsan vahşi doğada yaşadığı 
zamanlardan kalan içgüdüleriyle dur-kaç kararını derhal verir. Bu 
kararı verirken mantığına değil, içgüdülerine dayanır.  
 
Beynin fizyolojisi gereği mantığını değil, içgüdülerini kullanmak 
çok daha kısa sürede sonuç verir. Karşılaştığı durumun kendisi için tehlikeli olup olmadığına 
beynindeki geniş bilgi hazinesini karıştırıp, hafızasından geçmiş deneyimlerini ve bilgilerini 
çekip, mantığı ile karar vermek bir saniyeyi bulan hatta aşan bir zaman alır. Vahşi doğada bu 
süre çok uzundur, tehlike belirdiği anda kaçmak yaşam kurtarır. Onun için beynin içindeki 
“amigdala” denilen organda sınırlı sayıda görsel imge ve bilgi tutulur, duyular beyne 
gitmeden önce amigdaladan geçer, saklanan şablonlara uyan görüntü varsa tehlike olarak 
algılanır, mantıklı karar vermeye çalışmadan derhal kaçma refleksi harekete geçer.  
 
Müşteri kendisine tehditkar yaklaşan, şüpheli görünen, alaycı bakan satıcıdan ilk anda korkar, 
kaçış refleksi harekete geçer, damarlarına adrenalin pompalanır, amigdala şablonunda tehlike 
ile özdeşleştiği için satıcıya karşı önyargısız olamaz, sıcak yaklaşamaz. Đlk izlenim kişinin 
önyargısını oluşturur. Đlk izlenim içgüdüsel olarak saklanır, sonradan zor değişir.  
 
Đlk izlenimi vermek için satıcının tek bir şansı vardır. 
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Đlk izlenim 

• Đşbilir 

• Sıcak 

• Güvenilir 

Son izlenim 

• Bilgili 

• Markalı 

• Güvenilir 

•  

Satıcı, müşteri ile karşılaştığı anda göz teması kurmalıdır. Gülümseyerek, müşteriye yüzü 
dönük ve içtenlikle bakmalı, canlı bir sesle konuşarak hitap etmelidir. 
 
Sözler ve beden diliyle verilen mesaj, müşterinin satıcı ile ilk 
temasında onun hakkında şu düşünceleri taşımasını sağlamalıdır. 

• Đşbilir – düzgün konuşan iyi giyimli ve görünümlü, seri  
• Sıcak – sıcak konuşan, yüzü gülen, temiz ve bakımlı  
• Güvenilir – randevusuna sadık, net konuşan 

 

Son izlenim 
 
Müşteri satıcıyı tanıdıktan, görüştükten, bilgi ve hizmet aldıktan sonra ilk izlenimden farklı 
bir izlenim sahibi olur. Đlk izlenimi bilinçaltında o kişi için geçerli olarak kalır, ama bilincinde 
Franchise & More için edindiği deneyim sonucunda yeni bir izlenim oluşur.  
 
F&M, müşterinin aklında şu şekilde kalmalıdır: 

• Bilgili - işi ve piyasayı tanıyorlar, işlerini yapıyorlar 
• Markalı - güçlü markaları temsil ediyorlar, kendileri de 

marka, yerleri de marka, bunlarla çalışan kazanıyor, bana da 
kazandırır 

• Güvenilir - benden yanalar, doğru söyler, sözünde durur, 
yardımcı olur  

 

1.5 Çatışma çözümleri 
 
Satıcı ile alıcı bazem çözümsüz bir tartışma noktasına sürüklenebilir. Bazen asıl konu olan 
ürün-yararı-fiyatı konularından uzaklaşır, çoğunlukla kişisel kaynaklı tartışmalara 
sürüklenirler. 
Gereksiz çatışmalardan kaçınmak ve hızlı çözüm bulmak için olayları basitleştirerek 
değerlendirmek gerekir.  
 
Sorunun Kaynağı 
 
Sorunun kaynağı için üç alternatif vardır. Açık konuşup, mutabık kalınmalıdır. Sorunun 
kimde olduğu konusunda taraflar uzlaşmamışsa çözüm bulunamaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A, sorunlarını B’ye anlattıktan ve iletişim sağlandıktan sonra, aralarında sağlanacak 
“mutabakata” göre, üç alternatif çıkabilir. “Sorun sende”, “sorun yok”, “sorun bende”.  
Örneğin fuara iki gün kala anlaşmasını iptal etmek isteyen müşteriye,  

• “sizin kusurunuz, anlaşma iptal olmaz, girmeseniz de ödeyeceksiniz” 
• “zaten yer bekleyen müşterimiz var, hemen iptal edelim” 

 

 

A B Sorun  sende  

Sorun yok 

Sorun bende 



1 17 TEMSĐLCĐLĐK EL KĐTABI 
ĐLETĐŞĐM VE SATIŞ 

Sayfa 

Biri kazanır 

biri kaybederse 

satış ya olmaz, 

ya tekrarlanmaz 

• “haklısınız, sanırım sizi biraz da biz zorladık katılmaya” 
gibi üç alternatif cevap verilebilir.  
 
Çözüm alternatifleri  
Çözüm alternatifleri iki çeşittir. Kazan-kaybet ve kazan-kazan 
çözümleri. Her iki tarafın da kazançlı (veya kabul edilebilir 
derecede zararlı) çıkacağı çözüm aranmalıdır. Aksi halde ticaret ya 
gerçekleşmez, veya gerçekleşse bile tekrarlanmaz. 
 
Kazan-kaybet çözümü 
Kişilerin iletişim sonucu bulacakları çözümler, birinin veya öbürünün sorun kaynağı olarak 
görüldüğü, birinin kazanırken diğerinin kaybettiği alternatifler olabilir.  
Taraflardan biri otoriteyi ele alırsa, diğerine kendi çözümünü kabul ettirebilir. 
Taraflardan biri karşısındakine itaat ederse, onun çözümünü kabullenir. 
Bu durumda biri kazanırken, diğeri kaybeder. Bu ilişkide güven kaybolur, öfke gelişir. 
Tarafların kavga etmek, kaçmak veya itaat etmekten başka çaresi kalmaz. 
Ticaret hayatında karşısındaki (müşterisi) ile kavga ederek, onu ezerek, ondan kaçarak, ona 
itaat ederek uzun süreli iş yapmak mümkün değildir.    
Sürekli müşterilerle çalışırken, yaşanan tüm sorunlara her iki tarafın da kazanacağı çözümler 
bulunması şarttır. 
 
Kazan-kazan çözümü 
Kişiler arasında oluşan “sorun yok” bölgesi iyi anlaşılmalı ve tanımlanmalıdır. Çözümler bu 
bölgeye yönlendirilmeye çalışılmalıdır.  
Konuşma esnasında “ben dili” kullanılmalı, “etkin dinleme” uygulanmalıdır.  
Çözüm önerisi ilk olarak karşı taraftan alınmalıdır. 
Çözüm önerileri birlikte değerlendirilmelidir. 
Bir veya iki çözüm önerisinde birlikte karar kılınmalıdır.  
Çözüm birlikte uygulanmalıdır. 
Sonuçlar birlikte değerlendirilmelidir. 
 
Çözümü engelleyen davranışlar 
Belli davranış kalıpları, iletişimi bozar, anlaşılmayı engeller, çözüm bulmayı olanaksız hale 
getirir. Aslında doğal olan, günlük konuşmada sık kullanılan bu ifadeler, çözüm aranırken 
kullanılmamalıdır. Karşımızdakini saydığımız, değer verdiğimiz, onu eşit gördüğümüz 
hissettirilmeli, isteklerin kişiselleşmemelidir. 
Sakıncalı ifadeler; 

• emretme, yönetme 
• uyarma, tehdit, gözdağı 
• ahlak dersi, vaaz, öğüt 
• mantıkla ikna 
• yargılama, eleştirme, suçlama 
• övme, görüşüne katılma, teşhis koyma 
• ad takma, gülünç duruma düşürme 
• tahlil etme, tanı koyma 
• güven verme, teskin etme, teselli etme 
• inceleme, araştırma, soruşturma 
• konu değiştirme, işi alaya vurma, şakacı davranma 
• yakınlık gösterme, laubali olma 
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Sana nasıl 
davranılmasını istiyorsan  

başkasına da öyle davran 

1.6 Davranış kimliği 
 
Kişiler, birbirleriyle konuşurken her zaman yetişkin insanlar gibi davranmazlar.Đletişimdeki 
tarafların, iletişimde üstlendikleri role göre, üç tür kimlik takındıklarından söz edilir. 

• Çocuk  
• Ebeveyn  
• Yetişkin  

kimlikleri 
 
Bu benlikler, yaşa veya akrabalık ilişkilerine bağlı değildir. Bir 
anlamda, bu benlikler, tarafların üstlendikleri veya 
kabullendikleri rollerdir. 

• Bazen iki büyük insan, çocukça konuşur, birbirlerine 
çocuk gibi takılır, şakalar yaparlar. Bazen iki çocuk aralarında büyük insanlar gibi 
konuşur, tartışırlar.  

• Bazen amir memuruna veya eşlerden biri öbürüne, çocuğuyla konuşur gibi davranır, 
karşısındaki çocuk rolüne bürünür, ezik, itaatkar davranır.  

• Bazen karşımızdaki bize ebeveyn gibi davrandığı için, kendimizi çocuk rolünde 
buluruz. Bazen karşımızdakine belli şeyleri kabul ettirmek için ebeveyn davranışı 
sergileriz. Gerçek karşılıklı iletişim, ancak iki erişkin arasında olabilir. Đki çocuk 
eğlenir ama sonuca ulaşamazlar. Đki ebeveyn birbirlerini ezme savaşı içindedirler ama 
birbirlerine üstün çıkamazlar. Bir çocuk ile bir ebeveyn arasında gerçek bir tartışma 
bile olamaz.  

• Bazen isteyerek belli rollere gireriz. Örneğin sertleşen tartışmayı yumuşatmak için 
geçici bir süre çocuk benliğine bürünmek veya ciddiyeti kaçan görüşmeyi rayına 
oturtmak için ebeveyn benliğine bürünmek gibi. 

 
Satıcının dikkat etmesi gereken şey, doğru zamanda, doğru benlik rolüne bürünmektir. Alıcı 
çocuk benliğine bürünürse ya oyun oynamak istiyordur, satıcı da çocuk olur, veya yardım 
istiyordur, satıcı ebeveyn olur. Alıcı yetişkin kimliğine uygun davranıyorsa satıcı çocuk veya 
ebeveyn olursa satış bozulur. 
 
Üç farklı benliğin karakteristik özellikleri şunlardır.  
 
Kelimeler 
Ebeveyn: Daima… - Asla… - Böyle yap… - Bunu yapma… - Yapmak zorundasın… - Asla 
unutma… - Kuralları hatırla… - Başkaları ne düşünür… - Bizim zamanımızda… - Bırak 
yardım edeyim … - Korkma… - Yanılıyorsun… - Kendin açıkla… - Ağlama… - Kibar ol… - 
Sessiz ol… - Dinle…  
Yetişkin: Đnanıyorum ki… - Kim… - Ne … - Ne zaman… - Nerede… - Nasıl… - Hangi… - 
Diğer bir deyişle… - Muhtemelen… - Sıkça… - Niyetim… - Biraz daha anlatsam… - Bunun 
nedeni… - Tepkim şöyle oldu… - Ne düşünüyorsun… - Gerçek… - Deneyim… - Bulalım… 
Çocuk: Bence… - Korkunç… - Yardım et… - Müthiş… - Đstiyorum… - Yapamam… - 
Süper… - … - Aptal… - Ne güzel… 
 
Ses tonu  
Ebeveyn: Eleştiren… - Patronvari… - Teşvik edici… - Otoriter… - Rahatlatıcı… - Sert… - 
Sempatik… - Koruyucu 
Yetişkin: Açık… - Sorgulayıcı… - Rahat… - Gerçekçi… - Duygudan uzak… - Uyumlu… - 
Normal tonda 
Çocuk: Alaycı… - Cilveli… - Ağlamaklı… - Bağıran… - Heyecanlı… - Uysal… - 
Duygulu… - Sevecen… - Đtaatkar 
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Sayfa 

Yalandan korkma 

Yalancıyı anla 

Yalanı tanı 

Oyuna katıl 

 
Mimikler 
Ebeveyn: Parmağıyla gösteren - Beğenmeyen bakış - Kaş çatma - Ciddi ifade – Kucaklama - 
Sırtını sıvazlama - Başını okşama - Çapraz kollar - Baş sallama - Gözlük üstünden bakış 
Yetişkin: Göz teması - Başı sallama - Dik duruş – Sakin - Soran bakış - Dikkatli ifade – 
Düşünceli – Uyanık – Rahat - Avuç içi açık 
Çocuk: Gülerek - Đki büklüm – Oturarak - Utangaç bakışlı – Ağlamaklı - Büyük gözler - Sırat 
buruşturma - Etrafında dolaşma - Surat asma - Ekşi surat – Sinirli - Hiç durmadan kafa 
oynatarak 
 

1.7 Yalanlar 
 
Yalanlar, hayatımızda kaçınılmaz olarak yer alırlar. Bazen sosyal 
olmak için, bazen işimiz gereği, bazen de kendimizi kurtarmak 
için yalanlar söyleriz.  
 
Teselli yalanı, kişinin kendisini ilgilendiren konularda, teselli 
mahiyetinde söylediği, aksi ispat edilemediği için de, çevresi 
tarafından kabullenilen yalanlardır. Örneğin otobüsü kaçırınca 
“ben zaten yürüyecektim” diyen kişinin yalanı bu türdendir. 
 
Nezaket yalanı, kişilerin birbirlerini kırmamak için söyledikleri, sonuçta oluşan durum 
kabullenildiği için karşı çıkılmayan yalanlardır. Örneğin davet edildiği yere gitmemek için 
“işim var” diyen kişi, gelmek istemediğini söylemeyerek nezaket gösterir. Karşısındaki de bu 
yalanı kabul eder. 
 
Meslek yalanı, reklamcıların, avukatların, diplomatların, satıcıların söyledikleri türden 
yalanlardır. Bu tür yalanların kuralları vardır ve belli sınırlar içinde kalınarak söylenen 
yalanlar, yalan değil, ancak abartı veya diplomatik ifade şekli sayılırlar. Bu tür yalanlar 
serbest olduğundan, dinleyen de eşit derecede sorumludur ve yalana inanması kendi 
kabahatidir.  
 
Çıkar yalanı, kendine yarar sağlamak veya zor durumdan kurtulmak için söylenen 
yalanlardır.  
 
Satıcı, müşterisinin itirazlarında yakaladığı yalanlara, yukarıdaki tanımlara göre yaklaşmak 
zorundadır.  

• Teselli yalanını hiç deşmeden, olduğu gibi kabul etmek gerekir 
• Nezaket yalanını, eğer satışı etkilemiyorsa kabul etmek, eğer satıcıyı başından 

savmaya yönelikse kabul etmemek gerekir 
• Meslek yalanı, alıcının fiyatı düşürmek veya için malı kötülemesi türündense, olayı bir 

tiyatro rolü gibi görüp, aynı profesyonellik içinde, sinirlenmeden, kabalaşmadan, 
mantıkla çürütmek gerekir 

• Çıkar yalanı, örneğin alıcının iade etmek için ürünü kötülemesi veya ödemeyi 
geciktirmek için faturanın gelmediğini söylemesi türünden yalanlardır. Bunlara karşı 
satıcının uyanık olması, firma prensiplerini göz önünde bulundurarak, net ve kesin 
tavır alması, iddianın aksini ispat etmesi gerekir.  

 
Bu aşamada beden dilinin tanınması, yalanın yakalanmasında yardımcı olur. Yalan söyleyen 
kişi, el hareketleri kendisini ele vermesin diye onları kontrol altına alır ve azaltır. Elini yüzüne 
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götürür ve çoğunlukla ağzını kapatır, eliyle burnuna değer. Yerinde kıpırdanır, oturuşunu ve 
duruşunu değiştirir. Gözlerini kaçırır, gözbebekleri küçülür.  
 

1.8 Kişisel alan 
 
Đnsanlar, aynen hayvanlar gibi içgüdüsel olarak belli mesafeleri kendilerinin özel alanı 
sayarlar. Bu alanlara giren kişilere belli reaksiyonlar verirler. Sağlıklı bir ilişki kurmak için, 
satıcının müşterisinin belli alanlarına girmemeye dikkat etmesi, şarttır. Benzer şekilde, belli 
alanlara girmesine “izin” verildiğinde bunu doğru yorumlaması, gereksiz uzaklaşarak 
soğukluk yaratmaması gerekir. Kimi zaman da, bu alanlara bilinçli olarak girerek ilişkiye 
zorlamak gerekir.  
 
Korunma alanı 
Đnsanlar, çok yakın çevrelerindeki alanı, buraya girenlerin  saldırısına karşı 
koyamayacaklarından, içgüdüsel olarak “korunma” alanı olarak algılarlar. Bu alana 
tanımadıkları biri girdiğinde, kendilerini güvensiz hisseder, gerginlik duyar ve 
saldırganlaşırlar. Sadece çok güvendikleri, sevdikleri ve kendilerine yakın hissettiklerine bu 
alana girme izni verirler. Türklerde bu alan 25 cm, Amerikalılarda 45 cm, Đskandinav 
ülkelerinde 60 cm olarak saptanmıştır. Bu alana sadece en yakın dostlar, çocuklar, eş ve 
sevgililer girebilir. Bazen göstermelik bir samimiyetle tokalaşan, hatta kucaklaşan kişilerin 
bedenlerinin ve ayaklarının birbirinden uzakta bulunması, bu alana girmek istememelerinden 
kaynaklanır.  
 
Savunma alanı 
Yaklaşık 1 metreye kadar olarak tanımlanan kişisel alan, tanıdığımız, yakın ilişkide 
olduğumuz kişiler için uygun bulduğumuz mesafedir. Yabancıların bu alana girmesi tehdit 
sayılır. 
 
Sosyal alan 
1-2.5 metre arasındaki mesafe, temas kuracağımız kişilerin gireceği alandır. Tamirci, postacı, 
misafir gibi temas kurulan kişiler, bu alana sokulurlar.  

� Bu alana giren kişilere selam verme ihtiyacını hissederiz fakat, karşı kaldırımdan 
giden birini görmezden gelebiliriz. Bazen de, selamlaşmamak için kaldırım 
değiştiririz. 

� Konuşurken yakınlaşmak ve dokunmak, belirgin olarak korunmalı alanın ihlalidir. 
Kendini koruyamayan kişi, karşısındakinin dostluğunu “kabullenmek” zorunda kalır.  

� Amerika’da yapılan bir araştırmada, jetonlu telefonda bırakılan jetonu, bir sonraki 
kullanıcıların hepsi alır ve cebine atar. Çıkarken jeton bulup bulmadığı uzaktan 
sorulanların %23’ü, önkoluna dostça dokunularak sorulanların ise %100’ü buldukları 
jetonu geri verir. 

 
Eşya-kişiler 
Bazen zorunlu olarak korunma alanı veya kişisel alan, istenmeyen kişilerce doldurulur. 
Asansörde, toplu taşıma araçlarında, kuyruklarda, bu tür karşılaşmalar yaşarız.  
Bu durumlarda kendi alanımızın işgal edildiğini düşünmektense, işgalcilerin insan 
olmadıklarını düşünmeyi tercih ederiz. Bize yakın gelen kişilere selam vermez, onları yok 
sayarız.  
Zorunlu olarak hizmet alınan kişiler de, benzer davranışa maruz kalırlar.  

� Örneğin bir apartmanda kendilerini “eşit gören” komşular, birbirlerini tanır, tartar, 
değer biçer, kategorize ederler.  

Eğitimleri, sosyal ve ekonomik durumları, kimin kimi ne zaman ziyaret ettiği, nasıl 
karşıladığı, hatır sorup sormadığı önem taşır.  
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Kimi görünce 

kimi dokununca 

kimi işitince 

anlar 

� Apartmanın kapıcısı herkese yakın, teklifsiz, rahattır. Çünkü komşular “kişi” olarak 
görülür ve değerlendirilirken, kapıcı “eşya” olarak algılanır.  

� Hemşire, doktor, dişçi, berber gibi kişilerin de korunmalı alana girmeleri, bunların 
eşya olarak algılanması ile mümkündür. 

Özetle, kendimizin seçeceğimiz ve ilişkimizin düzeyini belirleyeceğimiz kişilere karşı beden 
dilimizi kullanırız. Temasta bulunmak zorunda olduğumuz, örneğin hizmet almaya mecbur 
olduğumuz veya aynı mekanı paylaşmak zorunda olduğumuz kişileri eşya olarak görür, beden 
dili ile yapacağımız savunmaları kaldırırız.  
 

1.9 Algılama çeşitleri 
 
Đnsanlar, “hangi duyularını  kullanarak algıladıklarına” göre üçe ayrılır: “görerek”, “duyarak”, 
“dokunarak” anlayanlar.  
 
Đnsanların beyinlerini kullanma alışkanlıkları kısmen genetiktir, kısmen de hayatlarının ilk iki 
yılı süresince belirlenir ve yaşamı boyunca değişmez. Algıladıklarımızı hafızamıza 
kaydederken, genellikle bir duyumuzu hakim kılarız. Örneğin kimi insan tanıştığı kişilerin 
yüzünü hiç unutmaz, kimi insan telefonda duyduğu sesleri çok rahat ayırt eder. Bir anlamda 
hafızasına kaydederken, birincisi resimleri, ikincisi sesleri “şifre” gibi kullanır, hatırlamak 
istediği kişiyle ilgili diğer tüm bilgileri o şifrenin arkasına kaydeder. Birincisi yüzünü 
gördüğünde, ikincisi sesini duyduğunda, kişiyle ilgili, kim olduğu, nerede tanıştığı, nelerden 
hoşlandığı vb. gibi tüm bilgileri derhal hatırlar. Buna karşın, yüzlerden tanımaya alışmış kişi, 
sadece telefonda sesini duyduğunda hatırlamayabilir. Çünkü şifre eksiktir ve diğer bilgilere 
ulaşamaz. Seslerden tanımaya alışmış kişi de, yolda görse çıkaramaz, sesini duyunca hatırlar.  
 
“Görsel” ve “işitsel” şifreler dışında, “dokunma duyusu” da şifre olarak kullanılır. Hafızaya, 
kendisinde uyandırdığı duyguları kaydeden kişi, bilgilere o kayıtları üzerinden ulaşır, 
dokunuşunu hatırlamadığı şeyleri hatırlamakta zorlanır. Örneğin şeftali tüyü çoğu insan için 
sadece şeftalinin kabuğu iken, bu tiplerin kafasını karıştırır, duyularını altüst eder.  
 
Bunların dışında “kokulara” göre sınıflandıranlar da vardır ama, oransal olarak çok az 
olduklarından, burada detaylarına girilmemiştir.  
 
Müşteri de insan olduğundan, hangi duyusuyla algıladığı ve hatırladığı satıcı için çok 
önemlidir. Doğru duyusuna hitap ederse, satıcıyı ve ürünlerini kolay hatırlar, ihtiyaç 
duyduğunda onu arar. Yanlış duyusuna hitap ederse, satıcıyı ve ürünlerini unutma ve 
ihtiyacını hatırladığı başka bir kaynaktan temin etme ihtimali 
doğar.  
 
Satıcı, müşterisinin hangi duyusunun ağır bastığını kısa sürede 
anlamak ve müşterisinin kolayca anlayacağı ve hatırlayacağı 
şekilde iletişim kurmak zorundadır. Bunun için satıcı, tanışma veya 
ısınma sohbeti arasında belli testler yapar.  

• Görsel sinyal olan broşür ve resimleri gösterir, ilgisini ölçer 
• Đşitsel sinyal olan kelimeleri kullandığında ilgisinin artmasını ölçer 
• Dokunsal sinyal olan örnekleri uzatır, ilgisini ölçer 
• Müşterinin odasındaysa, kendi seçimi olan dekor ve aksesuarın hangi duyulara hitap 

ettiğini gözlemler 
• Geçmiş ve geleceğe ilişkin konuları açar, örneğin geçen yaz tatilini veya çocuklarının 

ileride hangi okula gideceğini sorar, düşünürken nereye baktığını gözlemler 
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Görerek anlayanlar 
Đnsanların yaklaşık %35’ini oluştururlar. Hafızalarında görsel bilgileri saklamaya 
alışmışlardır. Görecekleri bir şey yoksa ilgileri dağılır, anlatılanlar akıllarında kalmaz. Bu tür 
kişiler, görsel malzemelere ilgilidirler. Satıcıyı dinlemez, broşürü karıştırırlar. Renklerden 
etkilenirler. Yüzleri hatırlarlar. Anlatılan kelimeleri kafasında resimlere dönüştürürken gözleri 
uzaklara dalar. Geçmişi düşünürken sola yukarı, geleceği düşünürken sağa yukarı bakarlar.  
Ne yapmalı 

� Broşür, numune, vb. gibi görsel malzemeler kullanılmalı ve müşteride kalması 
sağlanmalıdır. 

� Sunulan dokümanlarda koyu mavi, koyu gri, haki yeşil gibi ciddi ve güven uyandırıcı 
renkler kullanılmalıdır. (Kırmızı canlandırır, sarı zayıflatır, siyah korkutur, mavi 
soğutur, pembe zayıflatır, vb. gibi olumsuz etkiler göz önünde bulundurulmalıdır)     

� Konuşurken, “görmek”, “bakmak”, “aydınlık”, “net”, “resim”, “açık”, vb. gibi 
görmeyi çağrıştıran kelimeler kullanılmalıdır.  

� Müşterinin ürünleri görmesi mutlak sağlanmalıdır, kapalı ofis ortamında, ürünleri 
görmeden sipariş vermeye zorlanması verimsiz olur. Bunun için markanın mağazasına 
gidilir, broşürleri verilir. 

 
Duyarak anlayanlar 
Đnsanların yaklaşık %25’ini oluştururlar. Müzikten ve sözel sanatlardan hoşlanırlar. Söz ve 
müzikle ilgili iş ve meslekleri seçerler. Ellerine bir örnek veya malzeme tutuşturulduğunda 
satıcıya geri verirler. Geçmişi düşünürken sola yana, geleceği düşünürken sağa yana bakarlar.  
Ne yapmalı 

� Ürün ve hizmetleri güzel sözlerle anlatmalıdır.  
� Konuşurken, “ses”, “söz”, “duymak”, “kulağa hoş gelmek”, “söylemek” vb. gibi 

kelimeler kullanılmalıdır.  
� Konuşma ortamının gürültülü ve akıl dağıtıcı seslerle dolu olmaması sağlanmalıdır. 

 
Dokunarak anlayanlar  
Đnsanların yaklaşık %40’ını oluştururlar. Satılmak istenen ürünün bir parçası veya örneği 
ellerine tutuşturulduğunda kapar ve bırakamazlar. Geçmişi veya geleceği düşünürken sağa 
aşağı bakarlar.  
Ne yapmalı 

� Ürün sunuşu, yalnız dokunma duyusuna değil, duygularına da hitap etmelidir. Ürünü 
aldığında hissedeceği iyi duygular anlatılmalıdır.  

� Konuşurken “dokunmak”, “ele almak”, “etkilenmek”, “hissetmek”, “kapmak”, vb. 
gibi dokunmayı çağrıştıran kelimeler kullanılmalıdır.  

� Farklı ve enteresan malzemeden yapılmış ürünlere dokunmaları sağlanmalıdır. 
Đstemeden de olsa onunla oyalanır, dokundukça benimserler.  

� Market dışında yapılacak görüşmelerde ürün örneğini bulmak mümkün olmasa da, bu 
tür kişilerde kullanmak için satıcı yanında enteresan örnekler veya parçalar taşımalı, 
onlara “dokunacakları” malzemeler vermelidir.  

 
Doğal olarak, yukarıdaki genellemenin istisnaları vardır. Hafızalarına karışık kaydedenler 
veya sonradan edinilmiş davranış alışkanlıkları nedeniyle kendilerini yanlış tanıtanlar olabilir. 
Satıcı, tereddütte olduğu kişileri tanımaya biraz daha zaman harcamalı, tanıyamıyorsa farklı 
duyulara hitap eden sinyalleri birlikte vermelidir.  
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Müşterimizin başarısı 

Bizim sermayemizdir 

O kazanamazsa 

Sermayemiz tükenir 

2 MÜ�TERİ NASIL DAVRANIR 

2.1 Müşteri kimdir 
 
Müşteri işletme için en önemli kişidir 
 

• Müşteri bizim için en önemli kişidir. Müşteriler ürün ve 
hizmetlerimize para ödemezse, firma kapanır, maaşlar 
ödenemez. 

• Ürün ve hizmetlerimize ihtiyaç duyan ve onları alan 
herkes müşterimizdir. 

• Müşterilerimiz arasında bizi beğenenler, kötüleyenler, merak edenler, terk edenler, 
bizi kandıranlar da olabilir. Hepsi bir bütün olarak müşterilerimizdir.  

• Gülün dikeni gibi, sorun yaratan müşterilerimiz bir sorun değildir, işimizin doğal bir 
parçasıdır. 

• Müşterilerden kaynaklanan sorunları çözmek, tüm müşterilerimizi memnun etmek, 
fazladan bir hizmet değil, işimizdir.  

• Müşteri bize bağımlı değildir, biz müşteriye bağımlıyız. 
• Müşteri istekleriyle bize gelir, biz ona, en uygun ürünleri ve şartları sunarız. 
• Müşteri, bize gelerek, kendisine tanıtım yapma şansı vererek, bizden satın alarak bize 

iyilik yapar. Biz satış yaparak ona iyilik yapmış olmayız. 
• Müşterilerin davranışları, beklentileri, ihtiyaçları, tatmin duyguları, şikayetleri ve 

itirazları kendine has olabilir. 
• Müşteri memnuniyeti işin “sermayesi”dir. Satış ve kar ise, işin “sonucu”dur. 
• Müşteri memnuniyeti sağlanmadan yapılan satış ve kar ise, “sermayeden yemek”tir. 

 

2.2 Satınalma nedeni 
 
Müşterinin ihtiyacı olan hizmetleri bizden satın alması için mutlaka bir neden olmalıdır. 
Başkasından değil de bizden almasının nedenlerini önce biz kavramalı, müşteriye anlatmalı, 
onu ikna etmeliyiz. 
 

• Franchise & More sizden yanadır, size kazandırır. 
• Devirlerimizde fırsatlar var. 
• Temsilcilerimiz  bilgili ve etkilidir, kolay satarlar. 
• Markalarımız güvenilirdir, her yerde kazanıyor, size de kazandırır. 

 

2.3 Satınalma kararı 
 
Đnsanlar, karar verirken farklı davranışlar sergilerler. Kimi mantığa ve gerçeklere dayanarak 
karar vermek ister, kimi duygularına dayanan kararları tercih eder.  

� Kimi zaman insan, en önemli kararları bir anda verir. Örneğin manzarasını beğendiği 
evi satın alır; çok başarılı olduğu kariyerini, amirine veya patronuna kızdığı için o 
gün bırakır; ilk görüşte aşık olduğu kişiyle bir ömür geçirir; alışverişe çıktığında 
kendini tutamaz, tüm parasını harcar.  

� Kimi insan da, en basit konularda bile kararsız kalır. Bir kravat seçmek için tüm rafı 
döktürür; hangi otobüse bineceğine karar verene kadar hepsi kalkar; vb. 
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Bu tür davranışlar, çoğumuzda az veya çok görülür. Aslında bunlar ani verilmiş yersiz 
kararlar değildir. Đnsan karar vermeye fikren hazırsa böyle kararlar verilir.  

� Örneğin canı sıkılıyorsa, ucuz bir şeyler almak geçmişte onu neşelendirdiyse, fikren 
herhangi bir şey satın alma aşamasına gelmiştir, önüne çıkan ilk gömleği alır. Böyle 
bir fikren hazırlık yoksa, vitrinde sadece gördüğü için girip almaz. 

 
Farklı insanların “satın alma havasına girmesi” yani karar vermesi için gereksindikleri şeyler 
birbirinden farklıdır.  
Satıcı, müşterisinin karara varması için neye ihtiyacı olduğunu bilir ve ona göre davranırsa, 
müşterisi kolayca satın alma kararını verir. Yanlış davranır ve gereksiz bilgilere boğarsa, 
müşterisi kararsız kalır ve satın almaz. 
 
Duygularına dayananlar 
Duygularına dayanarak karar verenler, kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan ürünleri alırlar.  

� Örneğin markasının, adının gazetelerde dergilerde haber olması onu 
gururlandıracaktır. Şube sayısının rakiplerinden fazla olması onu sevindirecektir. 
Satıcıya yakınlık duyduğu için verdiği kararın bir dostuna kazandırdığını 
düşünecektir.  

Bu kişiler sıklıkla duygu içeren sözcükler kullanırlar. Etraflarında ve üzerlerinde sevdikleri 
şeyleri ve onların resimlerini bulundururlar.   
Bu kişilere yaklaşımda, ürün ve hizmetlerin tanıtımında mutlaka olumlu duygular çağrıştıran 
şeyler söylenmeli ve gösterilmelidir. Mutlaka dokunabilecekleri “güzel” bir örnek, bir anı 
bırakılmalıdır.  

� Örneğin kira miktarının, personel sayısının ne olduğu onları etkilemez, tersine sıkar. 
Onun yerine, “tıkır tıkır işleyen bir sistem olacak, hırsızlık kaçak olmayacak, siz güven 
içinde çalışacaksınız” gibi ifadeler daha etkili olur. “Bu markanın dünyaya 
yayılmamış olması çok yazık” gibi duygusal yaklaşım sonuç alır.  

 
Bilgilerine dayananlar  
Bilgilerine dayanarak karar verenler, bir karara varmadan önce mutlaka yeterli bilgi toplama 
ihtiyacındadırlar. Yeterli bilgi alamadıklarında satın alma kararını ertelerler.  
Bu kişiler konuşmalarında sıklıkla ölçülebilir büyüklükler kullanırlar. Örneğin bir arabanın 
rengi güzelliği veya koltuklarının rahatlığı değil, kaç beygir gücünde olduğu, kaç kilometre 
yaptığını onlar için daha önemlidir.  
Bu kişilere mümkün olduğunca rakamsal ve teknik bilgi aktarılmalı, dokümanlar 
bırakılmalıdır. Rakiplerle karşılaştırmada da teknik büyüklükler kullanılmalıdır. Bu da 
satıcının ürün ve hizmetleri iyi tanımasını gerektirir. 
 

2.4 Harcama tarzı 
 
Müşterilerin, satın alma ve harcama alışkanlıklarına göre Franchise & More tarafından 
yapılan sınıflandırması, hangi tip müşteriye ne tür promosyon ve tanıtım yapılması gerektiğini 
söyler. 
Yalnız unutmamak gerek, hepimiz genelde bir tipe daha yakın olsak bile, sıkça diğer tiplerin 
davranış tarzını da uygularız. Bazen bir promosyonun havasına kapılır işe yaramaz şeyleri 
alırız, bazen de bir reklamın dolduruşuna gelir, pahalı bir markayı alırız. 
 
“Bedava”cılar 
Đhtiyaçlarını değil, neyi ucuza veya bedavaya bulularsa onu alırlar. Hiç gerekmese bile, 
pazarda ucuza satılan, ihraç fazlası diye kapı önüne yığılan şeyleri alırlar. Alet dolapları hiç 
kullanmadıkları ucuz ve kalitesiz tamir takımlarıyla doludur. Okudukları gazetelerini 
promosyonuna göre seçer, kuponlarını sektirmeden biriktirirler. Markette doğrudan birbirine 
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bağlanmış ürünlere yönelirler. Onlar için en iyi ürün, bedava 
olandır. Çarkıfelek’te “ne olur yardım edin” der, Milli Piyango için 
“bana çıkmaz” der ama yine de düzenli bilet alırlar.  
 
Bedavacılara cazip fırsatlar sunmak gerekir. Devir bedeli içinde 
tüm stokların da olması, stand bedeli içinde onbeş günlük 
malzemenin olması önerilebilir.  Fırsatlardan haberdar edilmeyi 
ayrıcalık sayar, mutluluk duyarlar. 
 

“Ucuz”cular 
Bedavacılardan farklı olarak, ihtiyaçlarını ucuza bulmanın 
yollarını ararlar. Beğendikleri giyeceği satıcıya ayırtır, indirimin 
ilk gününde alırlar. Pazarın kapanmasına yakın gider, kalanları 
toplarlar. Biraz daha ucuza almak için yol yürür, kuyruğa girerler. 
Araba almak için gazetelerin kampanyalarını beklerler. 
Yürünecek mesafelere taksi tutmazlar. Sevdikleri soru, “bize 
kaça”dır. Pazarlık etmeyi severler. Onlara teklif edilen her fiyatı 
düşürmeye çalışır, bedava verilse, üste para isterler. Yakaladıkları 
“fırsat”ları ballandırarak anlatmaktan hoşlanırlar. 

 
Ucuzculara, normal fiyattan satın alma yapmayı hata olarak gördükleri için indirim isterler. 
Verilebilecek indirim varsa mutlaka haklı bir gerekçeye dayandırılmalı, kuralları koyan satıcı 
olmalıdır. Đkinci kez alırsa, birine daha sattırırsa, erken öderse gibi indirim gerekçeleri 
sunulabilir. Hiç gerekçesiz indirim verilirse “zaten değeri buymuş” diye düşünür.  
 
“Hesap”çılar 
Ucuzculardan farklı olarak, maliyeti tüm boyutlarıyla hesaplar, 
ihtiyaçlarını en uygun şartlarla karşılamak isterler. “Hesabına ayık”tırlar. 
Fiyatı, ürünün kendileri için değeri ve ileride açacağı maliyetle 
karşılaştırır, karşı teklif verirler. Asgari stokla çalışır, vade farkıyla 
banka faizini karşılaştırırlar. Herşeyi “yerinden” ve “topluca” almayı 
severler. Gömlek bile alsalar, ne kumaş, ne işçilik gitmiştir diye 
hesaplarlar. Markaya, prestije değil, ürüne, fiyata ve kullanıma değer 
verirler. Neyi nereden ve nasıl hesaplı aldıklarını zevkle anlatırlar.  
 
Hesapçılara, sistemin ve markanın sağlayacağı yarar anlatılmalıdır. Fiyat indirmek gerekmez 
ama ödediği bedelin karşılığını alacağına, ciro artışı ve masraf azalışı ile karının artacağına 
ikna etmek şarttır.  
 

“Güven”ciler 
Đhtiyaçlarını güvendikleri yerden, en çabuk ve kolay şekilde 
karşılamayı severler. Biraz ucuza almak için kapı kapı dolaşmak 
yerine, sürekli aynı tedarikçiyle çalışıp, zamanlarını başka işlere 
ayırmak isterler. Bunun için bir miktar fazla ödediklerini bilirler ve 
buna razıdırlar. Örneğin yıllarca aynı kasaptan et alır, aynı berbere 
tıraş olur, taşınsalar bile bunları değiştirmezler. Yüksek fiyata razı 
olmakla birlikte, sadık müşteri olmalarının karşılığını indirimle 
almak isterler.  

 
Güvencilerin, F&M markasına ve temsilcilerine güvenmelerini sağlamak esastır. Đhtiyaç 
duydukları yatırım, bütçesine ve kişiliğine bakarak önerilmelidir. Fırsatları önce duyurmak, 
kararını verene kadar opsiyon tanımak, onların gözünde yeterince değerli bir hizmettir. En 
ucuz olduğunu ispata çalışmaya gerek yoktur, çünkü zaten inanmazlar. 
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Fiyata değil 
Değere bakılır 

Ucuz diye değil 
Yararlı diye alınır 

Müşteri daima  

haklıdır 

Müşteri daima 

gururludur 

 
“Yakışır”cılar 
Her zaman kendilerine “yakışanı” almak ister, fiyatı fazla 
umursamazlar. Bir kısmı başkasının (patronunun, devletin, müşterisinin, 
babasının, kocasının, vb.) parasını harcadıkları, bir kısmı da kolay 
kazandıkları için böyle davranırlar. Bazıları da “ağalığa” özendikleri için 
böyle davranır, maaşlarını markalı ürünlere yatırırlar. Önerilen fiyatı 
fazla tartışmadan kabul eder, hatta fiyatını sormadan bile sipariş ederler. 
Marka giymekten ve kullanmaktan hoşlanır, arabalarının markasını, 
modelini sormadan söylerler. Gömlek ceplerine markalı kalemler 
takarlar. Lokantada hesap ödemek için kapışır, arkasını çevirip detayına bakmazlar. 
 
Yakışırcıların neye prim verdiği tam anlaşılmalı ve sağlanmalıdır. Bazen televizyona çıkmak, 
bazen camiasında sayılmak, bazen belli bir AVM de olmak onlar için önemlidir.  
 

2.5 Beklentiler 
 
Müşteri ile iletişim kurmak için, onun beklentilerinin neler olabileceğini bilmek gerekir.  
 
Müşterinin temel ihtiyacı franchise alanlarda “kazandıracak yatırım”, franchise verenlerde 
“sağlam sistem”, franchise satanlarda “doğru seçim” vb. olarak tanımlanır, ancak her zaman 
önde gelen beklentisi bu değildir. Bunun yanı sıra istedikleri: 

• Özel ilgi görmek 
• Alternatifler arasından istediğini seçebilmek  
• Hayatına kolaylık, yenilik ve prestij katmak 
• Satış sonrası ilgi görmek ve hizmet almak 
• Kendini sarsmayacak bir bedel ödemek 

 
Müşterinin en son beklediği şey ucuz fiyattır.  
 
Müşteri önce kafasında ürünün veya hizmetin değerini biçer, sonra istenen fiyata bakar. Đşine 
yaramayan reklamın veya tanıtımın ucuz olması satın alma nedeni oluşturmaz. Çoğu satıcı 
ise, tek sorunun fiyatta yattığını düşünerek hemen fiyatı söyleme ve indirim verme 
eğilimindedir. 
 
Yukarıda belirtilen beklentiler karşılandığı takdirde satış şansı ve müşteri memnuniyeti artar. 
Bu beklentileri karşılayabilmek için, satış elemanının, sattığı ürünün özelliklerini çok iyi 
bilmesi şarttır. Müşteri tiplerini iyi değerlendirerek, hangi tip müşterinin, nasıl bir beklentisi 
olabileceğini iyi değerlendirmeli ve ürünü bu çerçevede sunmalıdır. 
 

2.6 İtirazlar 
 
Müşteriye satış yapılırken, itirazla karşılaşılması doğaldır. 
 
Unutulmaması gereken iki kural vardır: 
 

1. Müşteri daima haklıdır (haksız bile olsa) 

2. Müşteri daima gururludur (ne olursa olsun) 
 
Birinci kuralı çoğu kişi bilir ama, ikinci kuralın devreye girdiği yerlerde bazen akıllar karışır. 
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Müşterinin aslında haksız olduğu durumlarda bile, satıcı müşterisine hak verip gururunu 
okşayarak, yine de kendi istediği sonuca ulaşabilir. Önemli olan, müşterinin kendisine hak ve 
değer verildiğini düşünmesidir. Bu duygu tek başına, itirazların çoğunu ortadan kaldırmaya 
yeter. 
 
Đtirazları cevaplarken, müşteri ile asla tartışmamak en önemli kuraldır. Tartışma; belki 
satıcının haklı olduğunu ortaya çıkarır ama, çoğunlukla müşterinin gururunun kırılmasına, 
sonuç olarak da satışın kaçmasına yol açar. 
Müşteri, fiyata veya kaliteye itiraz edebileceği gibi, kendi kararsızlığından, davranışı kendine 
yediremediğinden, iletişim kopukluğu nedeniyle anlaşamamaktan dolayı da olabilir. 
Önemli olan, doğru bir ifade kullanarak, itirazları cevaplayıp, görüşmeyi satışa 
çevirebilmektir 
 
Đtiraz nedenleri 

• Fiyat (bütçem ancak bu kadar) 
• Kalite (ne kadar reyting alıyorsunuz) 
• Kararsızlık (televizyonda olmalı mıyım bilmiyorum) 
• Gurur (dediğim fiyata inmezseniz almam) 
• Đletişim (ben kampanyanızı başka türlü anladım) 

 
Đtiraza yaklaşım 
Müşteriyi anladığını ve önemsediğini hissettirmek gerekir 

• “evet, sizin yerinizde olsam ben de aynısını yapardım” 
• “size katılıyorum ...” 
• “bu konuyu açtığınız için teşekkür ederim” 
• “böyle düşünmenize şaşırmadım” 

Gerçek itirazın ne olduğu iyi anlaşılmalıdır 
• “yani tam olarak şunu diyebilir miyiz ...” 

Đtirazları soruya dönüştürerek, somutlaştırmalıdır 
• “sizi doğru anlıyor muyum?” 
• “doğru, değil mi?” 

Her türlü itiraza açık olunduğu hissettirilmelidir 
• “aklınıza takılan başka hususlar varsa onları da açın lütfen” 

Asla itirazı görmezlikten gelmemelidir 
 
Đtirazı anladıktan sonra, müşteriyi yanıtlarken satıcının aşağıda belirtilen noktalara dikkat 
etmesi çok önemlidir: 

• Ürünü iyi tanımalı, bilinmeyen hususlarda F&M yetkililerine danışmalıdır, 
• Öncelikle işini iyi bilmeli, bilmediklerini öğrenmelidir, 
• Satıcı davranışlarını daima kontrol altında tutmalıdır, 
• Gelen itirazları asla kişiselleştirmemelidir, 
• Đtirazı teknik açıdan somutlaştırmalıdır, 
• Daima nazik bir tutum sergilemeli, şikayet için teşekkür etmeli, hata için özür 

dilemesini bilmelidir. 
• Açık olduğunu hissettirmelidir, 
• Müşteriyi önemsediğini belli etmelidir, 
• Müşteri tipine göre farklı yaklaşımlar geliştirmelidir, 
• Müşteriye karşı haklı çıkma savaşı vermemelidir, 
• Sorunu çözemediğini görürse bir üstüne, mağaza müdürüne veya işletmeciye 

iletmelidir, 
• Đtirazları satışı gerçekleştirmek için bir basamak olarak görmelidir, 
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• Vereceği cevaplarda satışı amaçlamalıdır. 
• Müşteri memnuniyetini sağlamanın ana hedef olduğunu unutmamalıdır 

 
Müşterinin bütün bu beklentilerini karşılarken ve onu ürünle ilgili aydınlatırken, ürün ve 
hizmet bilgilerine hakim olmak ve onları doğru yerde ve zamanda kullanabilmek çok 
önemlidir. Bu çerçevede, iyi bir satıcı yukarıdaki bilgileri iyi tahlil edip, nasıl 
uygulayabileceğini satış aşamasından önce değerlendirmeli ve ona göre bir tutum 
sergilemelidir. 
 
Müşteri Gözüyle Bakmak 
Müşterinin önem verdiği şeyler her zaman sizin bekledikleriniz olmayabilir, 
Müşteriler artık daha çok şeyi talep eder duruma gelmiştir, 
Rakipler de kendi performanslarını sürekli artırmaktadır, 
Müşterinin algıladığı her zaman doğru olmayabilir, fakat onlar kendi algılamalarını esas 
alırlar, 
Müşterilerle bir iletişim yolu bulamadığınız sürece yaptığınız iyileştirme, geliştirme ve 
değişiklikleri bildiğini beklemeyin, 
Sizin ne kadar iyi olduğunuz önemli değildir. Önemli olan müşterinin hakkınızda ne kadar iyi 
düşündüğüdür. 
 

2.7 �ikayetler 
 
Müşteriler bazen şikayetlerle gelirler. Şikayetler çeşit çeşittir. 
 
Gerçek Şikayetler: Eğer şikayetin nedeni açık bir kusursa, bu gerçek bir şikayettir. sorun 
kısa sürede çözülür. Örneğin antenin kırık olması, teknik servis yenisini verir, sorunu çözer.  
 
Fakat müşteri şikayetlerinin çoğunda sorun gerçek bir şikayet değildir. Bir şekilde müşterinin 
ne istediği anlaşılmaz, ne söylense ikna edilemez. Satıcı ile müşteri arasında iletişim kopar.  
 
Bu durumların kaynağında, müşterilerin farklı nedenlerle üründen veya hizmetten şikayet 
etmeleri yatar. Onları kınamak, hatayı onlarda bulmak, doğrudan savunmaya geçmek belki o 
an için küçük bir maddi menfaat sağlar ama, müşteriyi kaybetmeye neden olabilir. 
Şikayetlerde dikkatli olunur, müşteri psikolojisine göre yaklaşım gösterilirse, hem zarar 
görmeden şikayet halledilip, hem de müşteri tatmin edilebilir. 
 
Bu gibi “gerçek” olmayan, “psikolojik” şikayetler, aşağıdaki gibi gruplanır ve davranılması 
önerilir.  
 
Gizli Şikayetler: Bu tür şikayetlerde müşteri tam olarak memnuniyetsizliğini dile getirmez 
ama hissettirir. Satıcı müşteriye soru sormalı, onu konuşturmalı ve davranışlarına dikkat 
ederek, onu iyice dinleyip analiz etmelidir. 
 
Bahaneler: Bu tip durumlarda müşteri sadece şikayet etmiş olmak için bir takım bahaneler 
uyduracaktır. Her sorusuna cevap vermemek ve sorunun çözümünü zamana bırakmak gerekir. 
 
Önyargılı Şikayetler: Bu tip şikayetlerde müşterinin mevcut önyargısını değiştirmeye 
çalışmamalı ve onunla düşünceleri ve yanlış bildiği konular hakkında tartışmaya 
girilmemelidir. Sakin bir şekilde ürünleri sunarak, kararı kendisine bırakmak gerekir. 
 
Haksız ve Đnsafsız Şikayetler: Bu tip şikayetler karşısında hiç alınmamak ve savunma 
ihtiyacı duymamak gerekir. 
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Gelen her şikayet 

bize ödüldür 

Dışarıda yapılansa 

bize cezadır 

Sadece dinleyerek, karşılık vermeden beklemek en doğrusudur.  Müşterinin haksız eleştirileri 
karşısında sakin olmanın büyük bir avantaj olduğu ve bir süre sonra daha ılımlı bir şekilde 
müşteriyi yönlendirmenin daha da kolay olduğu bir gerçektir. 
 
Bilgi ihtiyacından doğan şikayetler: Đlgi göstermeli, bilgi vermeli, açıklama yapılmalıdır. 
Farklı özellikleri olan ürünler ile ilgili verilebilecek pek çok ayrıntı vardır ve bu argümanların 
da satışı artırıcı etkisi olduğu bir gerçektir. Özellikle bu tip şikayetlerde ürünler hakkında 
açıklayıcı bilgiler sunmak çok faydalı olacaktır. 
 
Prestije yönelik şikayetler: Müşteri kötü muamele gördüğüne inanırsa, mümkün olan her 
şeyden şikayet edebilir. 
Kişinin önemsendiği ve farklı muamele yapıldığı hissettirilmelidir. 
 
Öznel şikayetler: Özel isteklere saygı duyulmalı ve bunlar karşılamaya çalışılmalıdır. Aşırıya 
kaçmamalı, tutulamayacak sözler verilmemelidir.  
 
Yapıcı şikayetler: Bunlardan yararlanmaya çalışılmalı ve gerekirse hatalar düzeltilmelidir. 
Müşterinin önünde notlar alınmalı ve ilgili yerlere iletileceği bildirilmelidir. Yapıcı eleştirilere 
her zaman açık olunduğu belirtilerek katkılarından ve ilgisinden dolayı kendisine teşekkür 
edilmelidir. 
 
Şikayetlere Yaklaşım 
 
Bize gelen şikayetler, aslında bize verilmiş bir ödüldür. Müşteri 
bizim satış danışmanımız gibi çalışıp, bize bizim veya 
ürünlerimizin hatalarını göstermektedir. 
Bu hatalar bize ulaşmayıp, dışarıda konuşulsaydı, müşterilerimizi 
kaybedecek ve nedenini bilmeyecektik. Şikayet geldiğinde, en 
azından nedenini bulup düzeltme olanağımız var. Dışarıda 
tanıdıklarına anlatmak yerine bize geldiği için müşteriye teşekkür etmemiz gerekir. 
Ayrıca, şikayeti tatmin edici bir şekilde sonuçlanan müşterinin satıcıya ve firmaya bağlılığı 
artar. 
Müşterilerin şikayetlerini yumuşak bir üslup içinde aktarmalarını özendiren ve kolaylaştıran 
önlemler alınmalıdır. 
 
Şikayetlerin yerine ulaşmama nedenleri 
Müşteriler belli durumlarda şikayetlerini kendilerine saklarlar. Bu durumlar, 

• şikayetin hoş karşılanmayacağını düşünmesi 
• dinleneceğine ihtimal vermemesi 
• kendisinden kuşkulanılacağı endişesi 
• suçlu gibi sorgulanacağı endişesi 
• şikayetle sonuç almak yerine zararı sineye çekip yeni tedarikçi bulmanın daha 

zahmetsiz olması 
• geçmiş şikayetlerine yanıt alamamış olması 
• kime şikayet edeceğini bilememesi 
• şikayet etmek istediği bir-iki kişinin onu başından savmış olması 
• kaba davranılacağı endişesi 
• yazılı şikayet etme zorunluluğunun zahmetli görünmesi 
• yanıtın geç geleceği endişesi 

bu kaygıları kaldırmak, şikayetlerin bize doğrudan ulaşmasını sağlar. 
 
Sözlü şikayetlere yaklaşım 
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Satış  
“teknik” değil 
“psikolojik” 

bir süreçtir 

Müşterilerin şikayetlerine aşağıdaki adımlarla yaklaşılmalıdır. 
• teşekkür edilmeli 
• şikayet etmesi takdir edilmeli 
• yanlışlık için özür dilenmeli 
• elden gelenin yapılacağı konusunda güvence verilmeli 
• sorularla gerekli bilgiler alınmalı 
• sorun yerine veya yetkilisine iletilmeli 
• hata düzeltilmeli veya düzeltilmeyecekse nedenleri açıklanmalı 
• müşterinin tatmin olup olmadığı anlaşılmalı 
• gelecekte oluşabilecek hatalar önlenmeli 

 
Yazılı şikayetlere yaklaşım 

• şikayet F&M merkezine iletilmeli 
• şikayetçi müşteriye derhal yazılı olarak cevap verilmeli, yapılanlar ve yapılacaklar 

bildirilmeli 
• gerekirse müşteriden ek bilgi alınmalı, testler yapılmalı, üretici/tedarikçi ile temas 

edilmeli 
• hata düzeltilmeli veya düzeltilmeyecekse nedenleri açıklanmalı 
• müşterinin tatmin olup olmadığı anlaşılmalı 
• gelecekte oluşabilecek hatalar önlenmeli 

 
Şikayetlerin kaydı ve raporlanması 

• Şikayetler için hazırlanan form doldurulmalıdır. 
• müşteri dilek ve şikayetleri için ayrı bir defter açılmalı, buraya şikayetler hakkında 

notlar alınmalıdır. 
• belli dönemlerde (6 ay, 1 yıl gibi) şikayetler çalışanlarla birlikte değerlendirilmeli, 

azaltmak için öneriler alınmalıdır. 
 

2.8 Müşteri memnuniyeti 
 
Müşteri memnun kalırsa sürekli müşteri olur ve tanıdıklarına 
önerir. Müşteriyi memnun etmek temel amaçtır.  
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Satıcı önce kendini 

Sonra firmasını 

En son ürününü “satar” 

3 SATICI NASIL DAVRANMALI 

3.1 Satıcı Kimdir? 
 
F&M Temsilcisi öncelikle bir “satıcı”dır. Satış yapamıyorsa kazancı da olamaz, temsilcilikten 
bir yarar göremez.  
 
Satıcı, bu ortamda müşteri memnuniyetini sağlamak ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
ürünleri, en doğru şekilde sunarak satışı gerçekleştirmeyi amaçlayan kişidir.  
 
Satıcının amacı, ne olursa olsun satmak değildir.  
 
F&M için öncelik, müşterinin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tam karşılanması ve müşteri 
tatminidir. Satış, müşteri tatminin doğal sonucudur. 
 
Satıcı, müşteri ilişkisinin kilit noktasını oluşturur. Gerek ofisine gelen müşterilere, gerek 
telefonla görüştüğü müşterilere, gerekse ziyaretine gittiği müşterilere yaklaşımında ve satışta, 
müşteri memnuniyetini hedef almalıdır. 
 
Satıcının kandırarak veya zorlayarak müşterisinin parasını alması satış değildir. Satış, 
müşterinin  satın alma kararını vermesine yardımcı olmaktır. Dolayısıyla bir ikna sürecidir. 
Ancak bu şekilde sürekli müşteriler kazanılabilir. 
 
Franchise dünyasında, hiç kimse bir müşterisini bir daha görmeme lüksüne sahip değildir. 
Bize gereken, yaptığımız işten fayda gören, bize güvenen, her ihtiyacında bizi arayan, bizimle 
çalışmaktan mutluluk duyan, bizi tanıdıklarına öneren sürekli müşterilerdir. 
 

3.2 Satıcı Ne Satar? 
 
Satıcı ile müşterisinin sürekli ilişkide bulunduğu türden alışverişlerde, satıcının müşterisine 
ürün ve hizmetlerinden önce “satması” yani “kabul etmesini” ve “kullanmaya karar 
vermesini” sağlaması gereken şeyler vardır. Satıcı sırasıyla; 

• Kendisini satar, yani kendisini kişi olarak kabul 
ettirir. Duruşu, davranışı, geçmişi ile müşteriye 
“benimle çalışmaktan memnun kalacaksın” mesajını 
verir. Müşterinin satıcıyı seçtiği, satıcının geçtiği yeni 
firmadan alışveriş ettiği örnekler çoktur ve doğaldır. 
Satış, satıcının kendisini başarıyla satmasıyla başlar. 
Satıcıyla çalışmak istemeyen müşteri, ürün veya 
hizmete ihtiyaç duysa bile, onu başka satıcıdan temin 
etme yoluna gider. 

• Firmasını satar, yani firmasını tanıtır ve kabul ettirir. Firmanın güvenilir olması, 
başka müşteriler tarafından da seçilmiş olması, çoğu durumda ürün ve hizmetlerden 
daha önemlidir. Detaylı bilgi ve ciddi teklif veren bayinin, aynı ürüne daha ucuz teklif 
veren bayiden müşteri kaptığı pek çok örnek vardır. 

• Ürünü ve hizmeti, ancak ilk iki satışı başarmışsa satabilir. Satıcıya ve firmaya 
güvenmeyen müşteri, uygun şartlar bulsa bile, yarın başına iş gelmesin diye 
güveneceği yerle çalışır. 

 
En basit alışverişte bile bu kural geçerlidir. Örneğin, 



1 33 TEMSĐLCĐLĐK EL KĐTABI 
ĐLETĐŞĐM VE SATIŞ 

Sayfa 

� Bir paket sigara almak her gün yapılan küçük bir harcamadır. Ancak Marlboro’nun 
kaçağı, Tekel’in sahtesi olduğunu hemen herkes bilir. Hiç tanımadığı bir büfeden 
sigara alan müşteri, ruhsatı, teminatı, kontrolü olduğunu varsaydığı için güven 
ortamını hisseder. Kuytu bir köşede hırpani kılıklı biri, elindeki bir torba sigarayı 
ucuza verdiğini söylerse, güven ortamı olmadığı için her şeyden şüphelenir, almaz. 
Her gün alışveriş ettiği bakkaldan hiç düşünmeden alır. Oysa Türkiye’de satılan Tekel 
sigaralarının %30’u Çin’de üretilen sahte ürünler ve bunlar normal satış kanalına 
sızıyor (2005-basından). 

� Arabaya benzin almak, her hafta bir iki kere yapılan zorunlu bir harcamadır. Tüm 
istasyonlar büyük firmaların markasını taşır ve sürekli denetim altındadır. Herkes 
vergisiz sahte ürün satanların, sulandıranların, eksik dolduranların olduğunu bir 
şekilde duymuş veya yaşamıştır. Đlk defa gittiği yerde bile olsa, pırıl pırıl donanımlı, 
bildiği markayı taşıyan bir istasyondan deposunu güvenle doldurur. Issız bir yolda 
dökük bir istasyondan şüphelenir, ancak zorunlu kalırsa bir sonraki istasyona 
götürecek kadar alır. Nitekim sınırlardan ve sahillerden giren sahte mazot olağanüstü 
fazla ve istasyonlarda satılıyor. Müşterinin dizel yakıta güveni sarsıldı. Markalı 
istasyonlar sattıkları dizelin adını değiştirdi, herbiri başka şey diyor. (2006)   

� F&M hizmetleri için de durum farklı değildir. Müşteri satıcıya güvenmez ve sevmezse 
ne bizimle, ne markalarımızla işi olmaz. Satıcıyı sever ama kuruma güvenmezse, 
markanın ne kazandıracağını dinlemez bile, satıcıyı atlatır, doğrudan marka sahibini 
arar. Satıcıya ve F&M ye güvenirse bizimle hareket eder.  

 

3.3 Satıcı Müşterisine Ne Verir? 
 
Müşterilerin satıcıdan bir takım beklentileri vardır. Bunlar her sektörde, her müşteride farklı 
şeyler olabilir. Satıcı, müşterisine ürün ve hizmet dışında da çok şey verir. Satıcı; 

• müşterisini etkiler, rahatlık ve mutluluk veren bir insani ilişki yaşatır 
• müşterisini dinler, ihtiyacını anlar  
• müşterisine ihtiyacını nasıl gidereceği konusunda bilgi verir, onu aydınlatır 
• ihtiyacını en iyi giderecek alternatifleri sunar, müşteriye seçme zevkini bırakır 
• yöneldiği ürün, hizmet, marka hakkındaki sorularını yanıtlar, tanımasını sağlar 
• sorunlarında müşteriye yardımcı olur 
• müşteriye aldığı ürün ve hizmet konusunda kişisel güvence verir 
• müşterinin onunla birlikte rahat vakit geçirmesini sağlar 
• müşterinin içini dökmesine, duygularını aktarmasına olanak verir, mutlu olmasını 

sağlar 
 

3.4 Satıcı Özellikleri 
 
Satıcının belli özellikleri, müşterinin satın alma kararına varmasında yardımcı olur. 

• Güler yüzlü satıcı, hem müşterileriyle kolay iletişim kurar, hem kendini iyi hisseder 
• Yaratıcı satıcı, anlık sorunlara çare üretir, müşterisini çaresiz bırakmaz 
• Takipçi ve dikkatli satıcı, tedarikte ve satışta detayları atlamaz 
• Çalışkan satıcı, başarılı olana kadar bıkmadan uğraşır, kendisine gereken bilgileri 

öğrenir 
• Hırslı satıcı, şirketi ve kendisi için başarıyı yakalayana kadar uğraşır 
• Genel kültürü olan satıcı, müşterileriyle ürün dışında şeylerden de konuşur 
• Sabırlı satıcı, müşterisine bıkmadan alternatifler sunar, müşterisiyle tartışmaz 
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• Takım çalışmasına uyumlu satıcı, iş arkadaşlarıyla  bir bütün olur ve yardımlaşırsa 
başarılı olacağını bilir 

• Bilgili satıcı, şirketi, müşterisi, ürünleri, rakipler, pazar hakkında öğrendiği her 
kelimenin fazladan bir satış demek olduğunu bilir 

• Değişime açık satıcı, sürekli değişen ürünler ve satış tekniklerini uygulamaya hazır 
olur 

• Esprili satıcı, laubali olmadan, müşteriyi sıkmadan sohbet eder, keyifle satış yapar 
• Düzgün konuşan, ses tonunu iyi kullanan, kurallı cümleler kuran, zengin sözcük 

dağarcığını yerinde kullanan satıcının söyledikleri dinlenir, sözlerine inanılır 
• Doğal davranan satıcı, müşterileri üzerinde iyi bir izlenim bırakır, aksi halde onları 

kandırmak için rol oynadığı düşünülür 
• Beden dilini doğru kullanan satıcı, müşterisi ile kolay iletişim kurar, satın alma 

kararını kolay verdirir 
• Strese dayanıklı satıcı, işin parçası olan sorunları aşamasa da, mücadelesine kaldığı 

yerden bıkmadan, yorulmadan başlar 
• Kendine güvenen satıcı, başarılı olacağına inanarak öne çıkar ve başarır 
• Tertipli ve titiz satıcı, müşterisinin küçük dağınıklıklara takılıp satışın kaçmasına 

meydan vermez 
• Estetik duygusu gelişmiş satıcı, müşterisinin seçimine yardımcı olurken, vitrin 

düzenlerken, raf dizerken, paket yaparken farkı yaratır 
• Doğru soruyu soran satıcı, kapalı uçlu sorularla işin kolayına kaçmaz, planlı konuşur, 

müşterisinden bilgi alırken teyit de alır 
• Đyi dinleyici satıcı, müşterisinin gerçek ihtiyacını, önceliklerini ve satıştan 

beklentilerini anlar, itirazlarının nedenlerini anlar, sabırlı, anlayışlı, toleranslıdır 
• Kendisini müşterisinin yerine koyan satıcı, müşterisinin düşüncelerini anlar, onların 
şikayetlerine doğru yaklaşım gösterir, sorunlarını çözmeye çalışır 

 

3.5 Satıcı Yasakları 
 
Satıcıların belli özellikleri genel geçerlidir ve mutlak her satıcıda bulunmalıdır. Bazı satış 
yöneticileri satıcıların “kendileri gibi” davranmalarını, doğal olmalarını tavsiye ederlerse de, 
bir takım kişisel alışkanlıklar ve huylar, satış ortamını bozabilir, müşterinin kaçmasına neden 
olabilir. 
Satıcılığın yasakları, şunlardır: 

• uyuşuk değildir, enerjiktir, hareketleri canlıdır, yere sağlam basar, güçlü bir şekilde el 
sıkar 

• karamsar değildir, gözlerinin içi gülümser, telefonla konuşurken bile gülümsemeyi 
unutmaz 

• pejmurde değildir, kıyafeti düzgündür, frapan veya dekolte değildir, ayakkabıları 
boyalıdır 

• bakımsız değildir, her zaman traşlı, bakımlı, temizdir, iyi kokar 
• ağdalı konuşmaz, en çok 7 sözcükten oluşan cümleler kurar 
• laubali değildir, iş ortamında aşırı samimiyet kurmaz, argo kelimeler kullanmaz 
• anlaşılmaz değildir, rahat bir tempoyla fakat tane tane konuşur, kelimeleri yutmaz 
• yapmacıklı değildir, vurgulamaları doğaldır, abartılı veya monoton şekilde konuşmaz 
• ezberci değildir, sözleri doğaldır, kağıttan okur gibi konuşmaz 
• kökenini öne çıkarmaz, kurallı, düzgün lehçeli Türkçe konuşur 
• baştan savmacı değildir, sorunların ve isteklerin takipçisidir 
• tartışmacı değildir, müşterilerle tartışmaya girmez 
• ukala değildir, öneride bulunur ama nasihat vermez 



1 35 TEMSĐLCĐLĐK EL KĐTABI 
ĐLETĐŞĐM VE SATIŞ 

Sayfa 

Müşteri “sever sayarsa, 

ihtiyacı varsa, 

yararına inanırsa, 

şimdi isterse” alır 

• bilgiçlik taslamaz, bilmediği konularda konuşmaz, kendini olduğundan farklı 
göstermez 

• zamanı harcamaz, gereksiz konuşmaz, gerekmeyen konulara girmez 
• haddini bilmez değildir, karşısındakine saygılıdır ve bunu hissettirir 

 

3.6 Satıcı Tarzı 
 
Satıcılar, karakter yapıları ve yıllar içinde kazandıkları deneyim ve alışkanlıklar sonucu farklı 
stiller geliştirir ve uygularlar. Satış zamanla bir meslek haline geldiğinden, heves gerektiren 
bazı özellikler kaybolabilir. Bazen de satıcının taşıması gereken özellikler, kişinin karakterine 
aykırıdır ve farklı davranma gücü ve isteği zamanla kaybolur. 
 
Bir satıcının oturmuş stilini değiştirmesi oldukça zordur. Aşağıda verilen stiller, satış 
yetkililerini değerlendirmek ve gerekiyorsa stillerini değiştirmek için eğitim vermek için 
incelenmelidir. 

 
 
Müşteri, 

• Satıcıya sevgi/saygı duyarsa ona zaman ayırır. 
• Mala/hizmete ihtiyacı varsa ilgi duyar. 
• Malın yararına inanırsa, başkalarına yarar 

sağladığını görürse arzu gösterir. 
• Ne elde edeceğini tam anlar ve şimdi almasının 

daha yararlı olacağına inanırsa satın alma kararını 
verir. 

 
 

Đdeal satıcı:  

Müş teriye ve satışa ilgi yüksektir.  Müşteri 
memnuniyetini amaçlar. Satış  başl ı  başına 
çok önemli görülür.  Müşteri ile adeta bir 
ilişki gelişt i rili r.  

Arkadaş  satıcı;  

Satıcının müşterisine duyduğu ilgi,  satışa 
duyduğu ilginin önüne geçer.  Đyi bir ilişki 
gelişt irmek için uğraşırken satış  
gerçekleşmez. 

Ununu elemiş  satıcı;  

Müş teriye de,  satışa da ilgi düşüktür.  
Kendiliğ inden satışın olmasını umar,  hazır 
müşteri bekler.  

Baskıcı satıcı;  

Müş teriye ilgi düşük, satışı  hedefleyen bir 
yaklaşımdır.  Müşteriyle ilişkilerini riske 
atarak satışa ağırlık verir.  
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Satıcı, 
• Ürün/hizmetin farkını, sağlayacağı yararı tanır. 
• Müşterisini tanır, onun ihtiyacını, şartlarını, ürün /hizmetin ona sağlayacağı yararı 

bilir. 
• Pazarı tanır, alternatiflerini ve rakiplerin şartlarını bilir. 
• Kendini ve firmasını tanıtır. 
• Müşterisiyle eşit şartlarda ilişkiye girer, onunla ortak noktalar bulur, gururunu okşar, 

onu etkisi altına alır. 
• Müşterisine sağlayacağı yararı ve riski anlatır. 
• Söylediklerini ispatlar, belgeler, örnekler, referanslar verir. 
• Satış şartlarını tanıtır, rakiplerle kıyaslar, fırsatları sunar. 
• Müşterinin aklında soru kalmamasını sağlar. 
• Müşterinin satın alma kararını vermesini sağlar. 
• Satıcı, bu adımların her birinin mutlak gerekli olduğunu bilir, hiç bir adımı atlamaz. 

 

3.7 Satışı sonuçlandırma  
 
Satış sonuçlandırılacağı zaman kullanılan temel taktikler şunlardır: 

• Varsayımlı: emin ol, öner  
• Alternatifli: seçenekleri ikiye indir, seçtir  
• Kızıştırıcı: son dakika fırsatları sun  
• Son şans: kaçan fırsatı yakalat  

 
Çoğu satıcının tökezlediği nokta satış kapamadır. Büyük zahmet ve gayretlerle sağlanan 
randevu, eğer satış sonuçlandırma konusunda yeterli girişimde bulunulmazsa heba olur. Satıcı 
nerede nasıl davranması gerektiğini kestiremediği için satış kaçar. 
 
Satışı sonuçlandırma aşamasına gelindiğinde satıcı işi bitirici hamlesini yapmalıdır. Her 
müşterinin davranışına göre ayrı yaklaşımda bulunmak gerekir.  

• müşteri satıcı tarafından yönlendirilmeye hazır olduğunu hissettirmişse varsayımlı 
sonuçlandırmak doğru olacaktır. Satıcı bir öneride bulunur, müşteri sevinerek kabul 
eder.  

• Müşteri kendi karar vermek istiyor ancak kararsızsa, satıcı seçenekleri ikiye 
indirmelidir. O zaman sonuç hızlı alınır. 

• Müşteri bedavacı, ucuzcu veya hesapçıysa son dakikada bir takım fırsatlar sunmak 
sonuç alıcı olur.  

• Müşteri kararsızsa onu kısa sürede karar vermeye zorlayacak bir yaklaşım kısa süre 
sonra kaybolacak ve acele karar verdiği takdirde değerlendirebileceği bir fırsat 
sunmaktır.  

 
 


