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Bu e-kitap çoklu yazarlı olarak sizlere ulaşıyor. E-kitaba ait yahoo grubu: 
http://finance.groups.yahoo.com/group/SatisVePazarlamaOykuleri

Kitabımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi okumalar dilerim.

Abdullah BOZGEYİK

****Bu dosya e-kitabın  ilk bölümünü içermektedir.

Bu e-kitabın diğer bölümleri de belirli aralıklarla yayınlanacaktır.****

***Yayınlanacak tüm bölümlere e-kitabın yahoo grubu files bölümünden ulaşılabilir.***

Satış ve Pazarlama 
Öyküleri

Kalmasın

Merhabalar,

Haziran ayı içinde “Satış ve Pazarlama öyküleri” adıyla çıkan bu  
e-kitabımızla ilgili tüm bilgileri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
http://finance.groups.yahoo.com/group/SatisVePazarlamaOykuleri/

Bu e-kitap çoklu yazarlı olarak çıktı. Kitapta ben dahil çeşitli 
arkadaşların yazıları var. Tüm yazarlar bu e-kitapta alfabetik olarak 
(A, B, E, H, L,O, P, Y, Z) yer alıyor. Yazarlar fihristi son bölümde.

Bu e-kitabı sadece öğrencilerimiz ve çevremizle paylaşmakla 
kalmayıp çeşitli yahoo, google grupları, bloglar ve websitelerinde 
yayınlayacağız. Eğer sizde grubunuz veya websitenizde bu e-kitabı 
yayınlamak isterseniz lütfen mesaj gönderin. Bu e-kitap bölümler 
halinde yayınlanacak. Çünkü ilerleyen bölümlerde aramıza yeni 
yazarlar katılacak…

Keyifli okumalar dilerim.
Abdullah BOZGEYİK
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SUNUŞ

Bu kitabı yazma fikri uzun süreden beri aklımda idi. Bazı arkadaşlarla da bu fikrimi 
paylaşmıştım. Paralel yürüyen başka bir kitap çalışmam, eğitim ve danışmanlık işlerim derken 
ne yazık ki süreç uzadı. Sonra “o gün” yani EDUPLUS 6. Satış Zirvesinde konuşmacı 
olduğum 13 Mayıs 2009 Çarşamba günü bu projeyi artık daha fazla ihmal etmeme ve biran 
önce hayata geçirme kararı aldım. Hemen orada da çeşitli arkadaşlara projemden bahsettim.
Sonrasında ise zirvede o kadar çok pazarlama ve satışçıyı bir arada görünce 2 gün boyunca ve 
heyecanla projemi arkadaşlara teker, teker anlatmaya başladığımı fark ettim. Sağ olsunlar beni 
kırmadılar ve bu projede yer almayı kabul ettiler. Böylece çok yazarlı bir e-kitabımızın 
temelleri atılmış oldu.

Şu an e-kitabımızın ilk bölümü yayına hazır ve karar vermemizin üzerinden tam 1 ay geçmiş. 
Daha önce de bazı kitaplarımda konuk yazılar almıştım ama o zaman kitabın düzenlenmesi, 
yazıların uyumu dahil birçok detayı yayınevi halletmişti. Bu kitapta ise durum çok farklı oldu. 
Editöryal destek ve tasarım için yardımcı olan arkadaşlara teşekkürler. Çünkü elektronik kitap 
olduğu için her şeyi bir bakış açısı ile yapmak lazım idi. Buna tüm yazıları toplamak, içeriğe 
müdahale etmeden düzenleme, tanıtım ve resimleri uyumlu hale getirmek, kitap ön ve arka 
kapaklarını hazırlamak dahası bu e-kitabı yayınlayacak grup ve sitelerle iletişimi organize 
etmek gerekti. Sonuçta ise iyi bir ekip işi oldu. Bu nedenle kitabın son hale gelmesine amatör 
veya profesyonelce katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.

Bu kitap sadece benim değil, hepimizin yani kitapta yazısı olan her yazarın kitabıdır bu.
Çünkü bu e-kitabın içinde katkı yazısı olan her arkadaşımın yazıları ile çok değerli katkıları 
olmasaydı eksik bir kısım kalırdı bence. Bu nedenle yazıları ile katkı veren tüm yazar 
dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Böylece “Satış ve Pazarlama Öyküleri” isimli e-
kitabımızın 17 yazarlı ilk bölümü ortaya çıktı. Kitaba yazıları ile katılacak yazar sayısı aslında 
daha fazla ama bazı arkadaşlar yazılarını yoğunluklarından dolayı henüz gönderemediler. Bu 
nedenle onların da yazıları ikinci bölüm yayına girince (Tahminen Temmuz içinde) bu 
kitaptaki yazılara eklenecek. Kitabın yayınlanan her bölümünde daha önceki tüm yazılar 
olacak ve gelen yeni yazılar aynı dosyaya eklenecek.

Bu çoklu yazarlı e-kitabımızın şimdilik 3 bölümden oluşması (ve Ağustos içinde 
tamamlanması) planlanıyor… Malum elektronik kitap olunca içeriği, sayfa sayısını kısaca her 
şeyi farklılaştırmak kolay oluyor. Bu bölümde yazısı olan yazarlar alfabetik sırayla şöyledir:
Abdullah BOZGEYİK, Aylin ÇEVİK, Emrah ALTUNTECİM, Erim HISIM, Evrim KURAN, 
Fuat YALÇIN, Gürkan PLATİN, İlhan ÜRKMEZ, Mehmet A. ÇAKIRER, Necmi 
ERFİDAN, Oğuz C. GEL, Osman A. TUNÇELLİ, Serdar PİRTİNİ, Taner ÖZDEŞ, Yaşar 
EREN, M. Yenal KOCABAŞ, Zeki YÜKSEKBİLGİLİ  

Bu kitabı ekrandan veya dökümünü alarak okuyabilirsiniz. Tasarım sırasında bu detaya dikkat 
edildi. Emin olamıyorum ama sanırım türünün ilk örneği olarak bu kitap pazarlama ve satış ile 
ilgili herkesin ilgisini çekecek öğeler içinde barındırmakta. Bu nedenle eğer sizin de bu 
konularda yazılarınız varsa sadece kitabı okumanızı değil aynı zamanda gelecek bölümlere 
katkıda bulunmanızı da arzu ettiğimi belirtmek isterim. Böylece sektöre birlikte katkımız 
olacak. Bunun için mesajınızı bekliyor, keyifli okumalar diliyorum.

Abdullah BOZGEYİK
abozgeyik@yahoo.com
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İÇİNDEKİLER:

1. Abdullah BOZGEYİK: “Kahramanından Öyküler”, “Karamanın Koyunu Sonra 
Çıkar Oyunu”

2. Aylin ÇEVİK: “Sonsuz Müşteri Memnuniyeti Aldatmacası”, “CRM Hayat 
Kurtarmanın Bir Başka Yolu”

3. Emrah ALTUNTECİM: “Kişisel Ve Kurumsal Maksimum Başarı İçin Bir Model”, 
“Wc-Terapi”

4. Erim HISIM: “KritİK: İşimiz Şansa Mı Kaldı?”
5. Evrim KURAN: “Hasta Bina Sendromu”
6. Fuat YALÇIN: “Ziyaret”
7. Gürkan PLATİN: “Müşteriler Ne İster?”, “Satışçılar Neden Başarısız Olurlar?”
8. İlhan ÜRKMEZ: “Bir Satış Sürecinde Duygunun Bir Gramı, Gerçeğin Bir Tonuna 

Eşittir”, “Hizmette Mükemmellik Sizde, Kötü Hizmet İse Rakipte “Repete Müşteri”ler 
Yaratır”

9. Mehmet Akif ÇAKIRER: “Firmaların İlginç Girişimleri”
10. Necmi ERFİDAN: “Başarılı Pazarlama Planı Geliştirmek”, “Başarıda İnsan Gücünün 

Önemi”
11. Oğuz C. GEL: “Rekabet Üzerıne Sorular”, “"Kayıp Satış Raporu" Ve Gerçekler”
12. Osman Arslan TUNÇELLİ: “Elektronik Ticaret Yolu İle Pazarlama Vak’ası”, 

“Pazarlama Stratejisi Ve Satış Politikası Vak’ası”
13. Serdar PİRTİNİ: “Yoga Ve Pazarlama”, “Küresel Rekabet Koşullarında Başarı”
14. Taner ÖZDEŞ: “Psikoloji İle Başarılı Satış”, “2 Satış Hikayesi”
15. Yaşar EREN: “Bir Bayi Satış Yöneticisi Nasıl Olmalıdır?”, “Barış’la Birlikte Konya 

/ Çumra’da”
16. Yenal KOCABAŞ: “Satış Ve Pazarlama Arasındaki Fark”
17. Zeki YÜKSEKBİLGİLİ: “Sizin Gerçek Rakibiniz Kim?”

Ek: Yazarlar Fihristi

Not: Bundan sonraki dosya için hazırlanacak dosya mevcut yazarların bu dosyadaki yazıları 
ve ek yazıları ile aramıza katılacak yeni yazarlardan ve onların yazılarından oluşacaktır. 
İsimler alfabetik olarak sıralıdır.
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KAHRAMANINDAN ÖYKÜLER

Lütfen dikkat bu öykü gerçek de olabilir, gerçekle uzaktan yakından ilgisi de olmayabilir. 
Eğer özellikle pazarlama işiyle uğraşıyorsanız isterseniz kendinize pay çıkarırsınız 
istemezseniz de kahramanımızın öyküsünü sadece öykü olarak da dinleyebilir, pardon 
okuyabilirsiniz. Yok, eğer pazarlama işi ile uğraşmıyor ve pazarlamacılık için “kolay canım 
herkes yapabilir” diye düşünüyorsanız “bir daha düşünün” derim.

Kahramanımız liseyi yarıda bıraktığında babasından bir araba sopa yedi ama o yılmadı. İş 
başvurularının tamamı reddedildi ama zaten bunun olacağını biliyordu. Mesleğe nasıl 
başladığını soran tüm çaylaklara ve şirkete alınan tüm pazarlamacılara aşağı yukarı aynı 
şekilde hayat hikâyesini anlatırdı. 

Bu konuda konuşmaktan o kadar memnun olurdu ki bir başladı mı kimse susturamazdı. Hatta 
konuşmaya yani hikâyesini anlatmaya başlayınca eğer birisi konuşmasını keserse bunu iyi 
niyetle yani safça bir soru sormak için bile yapmış olsa onu bir güzel haşlardı bizimki. Yaptığı 
işi tüm kalbiyle seviyordu zaten başka türlü bu kadar başarılı olması da mümkün değildi. O 
bir pazarlama dehası, bir pazarlama virtiyözü, bir pazarlama sanatçısı kısaca pazarlama ile 
anılacak ne kadar “cafcaflı” kelime varsa o kelime onun adına yakışırdı. Öte yandan onu 
çekemeyenler de çoktu. Öyle ki çalıştığı her firmada tüm pazarlamacılar önce ona saygı 
duymuş, sonra ondan ölesiye nefret etmiş hatta düşman olmuş ama sonuçta onunla rekabet 
ettiklerinde kendileri işi kaybetmiş olsa da ona büyük pazarlamacı olarak yeniden saygı 
duymuştu.

Çünkü o hayatını pazarlamaya adamıştı. Kim mi bu adam? Durun bakalım hemen öyle 
atlamak yok. Sonra bizim kahraman kızar.. Hem kahramanımızın yani pazarlamacının bir 
adam olduğunu da nereden çıkardınız? 

Gelelim bizim pazarlamacının hikâyesine… Baksanıza bizimki yine birilerini etrafına 
toplamış anlatıyor nasılsa.. Hadi anlattıklarına biz de kulak kabartalım..

- Şimdi bakın arkadaşlar bu elimde tuttuğum kalem benim için çok önemli. Neden 
diyecek olursanız önemli çünkü babamdan kalan tek hatıra da ondan. Pazarlama 
aşığıyım hem de deliler gibi üstelik geçen bunca yıla rağmen. Sanki dün gibi 
hatırlıyorum ortaokul yıllarında bizim mahalleye pazarlamacılar gelirdi. Kimisi 
tencere veya tava kimisi de ansiklopedi falan satardı. Anlayamadığım şey bizim gibi 
şehrin unutulmuş gecekondu bölgesinde dahi bu pazarlamacıların gelip bizim 
ailelerimiz gibi fakir insanlara bile satış yapmaları idi. Öylesine fakirdik ki mahallede 
bir iki araba ya var ya yoktu. Mahalle çeşmesinden su doldururduk. Öyle çamaşır 
makinesi falan da ne bizde ne de tanıdığımız birilerinde yoktu. Belki 
inanmayacaksınız ama çamaşırlar ya çeşme başında yıkanır ya da evlerin bahçesine 
kurulan koca kazanlarda ısıtılan sularla ortaklaşa olarak birkaç komşu kadın ile birlikte 
yıkanırdı. Çamaşır günlerinden yani Pazar günlerinden o nedenle nefret ederdim ki 
hala ederim. O zamanlar annem sanki Pazar gününün gelmesini iple çekmiş gibi 
“Evladım yine çamaşırlar birikti ama bu hafta çeşmeye de gitmeyince böyle oldu. Eh 
artık bahçede elimizden öperler” derdi. Bu cümleyi duymak canımı çok sıkardı çünkü 
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çamaşırları sıcak su ile yıkayacağımızı anlardım. Oysa çeşmeye götürünce ne sıcak su 
kaynatma derdi ne de saatlerce çamaşır yıkama vardı. Zavallı annemin ömrü adeta 
çamaşır yıkmakla geçiyordu. Kalabalık bir aileydik. İşin aslı o iki oda eve nasıl 
sığardık hala düşünürüm. Öyle oda deyince salon salomanje falan zannetmeyin evi. 
Odalardan birinde annem ve babam yatardı diğerinde ise hepimiz. Bu arada yattığımız 
oda biraz büyükçe ama odanın aynı zamanda mutfak olarak kullanılan bir bölümü 
vardı. Hepimiz derken, babaannem, dedem ve biz dört kardeş aynı odada yatardık. 
Babam fabrikada işçi idi. Annem ise bazı günler evlere temizliğe giderdi. Babaannem 
ve dedem artık iyice yaşlı oldukları için yemek veya temizlik konusunda bile yardım 
edemezlerdi anneme.. Kardeşlerim benden küçük olduğu için de tüm yük benim 
omuzlarımda idi. Yani ya annem hallederdi işleri ya da ben. Anneme ben büyüyünce 
sana çamaşır makinesi alacağım derdim. Öyle de yaptım her ne kadar pazarlamacı 
olarak çalışmaya başladıktan yaklaşık 5 yıl sonra ve ancak ikinci el bir çamaşır 
makinesi alabildim ama önemli olan sözümü tutmuş olmamdı. Yaşıtlarım liseyi güle 
oynaya okurken ben evde küçük annelik hatta hizmetçilik ediyordum. Buna rağmen 
hiç şikâyetçi olmadım. Zaten şikâyet etsem babamın “şefkatli tokadı” beni kendime 
getirirdi.  Buna rağmen babama hiç kızmamıştım. Ta ki bana çeşme başında diğer 
kızların ve bakkalın oğlu Zeki’nin yanında ağzına geleni söyleyip evire çevire dövene 
kadar. İşte o gün hem evden kaçtım hem de bu mesleğe başladım. Arkamdan fırlattığı 
bu kalemi de yanımdan hiç ayırmadım. Suçum ona “pazarlamacılar çok para 
kazanıyor. Ben de pazarlamacı olmak isterim” demek idi.

Tam kaldığı yerden devam edecekken yeni işe başlayan pazarlamacı kızlardan biri 
dayanamayıp ona bir soru sordu.

- Anlaşılan Zeki’ye aşıktın. Baban da öyle yapınca sende buna bozuldun değil mi?

İşte o an diğerleri şimdi bizimki kıza ağzının payını verecek diye baktılar. Oysa bu defa öyle 
olmadı. Bizimki sanki kendisi bir şey anlatırken sözü kesilmemiş de sohbet ediyorlarmış gibi
konuşmaya başladı.

- Bakıyorum olayı anında çözdün. Çok zeki gördüm seni.
- Şey beni yanlış anlamayın.. Siz öyle deyince biran boş bulundum.
- Yanlış anlayacak ne var gülüm? Hem senin adın ne idi? Bu mesleği isteyerek mi 

seçtin sen?
- Adım Yeliz. Evet, isteyerek seçtim.
- Yani dünyanın en eski mesleği fahişelikle eş değer tutulan sanki yaptığımız iş “o” muş 

yani kendimizi pazarlıyormuşuz gibi düşünüyor insanlar. Bize sanki veremli hatta 
aidsli muamelesi çekiyorlar. Onlar bunu yapıyor ve biz de bu hakaretleri, en azından 
imaları sineye çekiyoruz. Sen de kalkmış mesleği isteyerek seçtim mi diyorsun?

- Şey ben öyle demek istemedim.
- İyi de Yeliz ben de senin öyle bir şey dediğini söylemedim ki. Benim dediğim 

başkalarının seni de beni de yani hepimizi aynı fahişeler gibi görmeleri. Yaptığımız işi 
küçümsemeleri. Bizi yok saymaları.. Pazarlamacılığı küçümsemeleri benim kafamı 
attıran da bu. Yoksa sana değil kızgınlığım.

- Şey sizi kızdırmak istemezdim. Özür dilerim.
- Ne kızması, ne özrü? Eğer böyle yaparsan hak edersin onların sana söylenecekleri. 

Sakın yaptığın işten utanma. Takma kafana diğerlerinin ne dediğine.. Tamam mı?



SATIŞ VE PAZARLAMA ÖYKÜLERİ


2009 – E-Kitap ©

- Tamam. Şey kızmazsanız şeyi soracaktım babanız size ne söylemişti de siz bu mesleği 
seçtiniz?

- Bak Yeliz burası hikâyemin can alıcı noktası çünkü babam bana “Ulan başıma fahişe 
mi olacaksın? Nereden çıkardın tencere tava pazarlamayı? Onlar bitince kendini mi 
pazarlayacaksın? Bu yaştan sonra kendime pezevenk dedirtmem” diyerek beni evire 
çevire dövmüştü. İşte mesleğe o gün başladım. Başlangıçta pek tencere, tava veya 
ansiklopedi satamadım ama sonra her şeyi sattım. Öyle ki devre mülk, sigorta hatta 
olmayan yani henüz almadığım bazı ürünleri bile sattım.

Öykünün genel giriş ve gelişmesi buraya kadar neredeyse her defasında aynı gelişse de 
sonrasında kahramanımız kafasına göre takılırdı. Eğer neşeli ise askerlik fıkrası anlatırdı…

“Sigortacının biri orduya gider. Askerler bilgilendirme için büyük bir salona 
toplanmıştır. Bizim sigortacı önce kendini, ürünü tanıtır hatta sivil hayatta birkaç 
kişinin ne iş yaptığını bile sorar sonra da başlar ürünü rakamlarla hatta grafiklerle 
anlatmaya. Konuşmasının sonu için de hazırlanmıştır. Son cümle olarak da 
“Arkadaşlar, ben size sigorta satmaya geldim. Sigorta almayanlar savaşa gittiğinde 
beynine bir kurşun yerse, ailesi hiç para alamaz; sigortalı olanların ailesine ise, devlet 
yüklü bir para öder. Şimdi kimler sigorta yaptırmak istiyor?” diye sorar ama 
kimseden ses çıkmaz. Üstelik salonda askerlerin kendi aralarında yaptığı sohbetten 
dolayı bir uğultu vardır. İki kez daha dener ama yine sonuç yoktur. Sigortacının 
morali çok bozulmuştur. Çünkü askerlerin arasındaki sigortacılar dahi anlattıklarına 
ilgi göstermemiştir. Tam gitmek üzereyken eski pazarlamacı bir Asteğmen ben 
bunların anlayacağı dilden konuşurum eğer benim sigortamı ücretsiz yaparsan sana 
epeyce müşteri bulurum der. Bizim sigortacı da “50 kişi sigorta olursa bendensin” 
der. Bunun üzerine eski pazarlamacı Asteğmen sigortacıya “şimdi yerine ve 
karşındakine göre nasıl pazarlama yapılır öğrenmeye hazır ol. Ücretsiz sigorta falan 
da istemem ben zaten yaptırmak istiyordum parasını öderim. Ama öyle bir şey 
yapabilirsen birkaç gariban var ki zaten para ödeyemezler onlara jest yaparsın” der. 
Sonra da askerlere dönerek bir elini beline doğru götürür, tabancısının üzerine koyar
ve yüksek sesle bağırmaya başlar: “Asker kesin gürültüyü Burada başçavuşun eşeği 
mi bağırıyor. Buraya misafirimiz onca yoldan gelmiş size bir şeyler anlatıyor siz kendi 
aranızda konuşuyorsunuz. Ayıp olmuyor mu?” deyince salon bir anda sessizliğe 
bürünür. Asteğmen devam eder; “Şimdi bakın bakalım buraya sigorta olup da beynine 
kurşun yiyenlere devletin ne kadar para ödeyeceğini duydunuz mu?” diye sorar. 
Duyduk, der herkes. Asteğmen devam eder “O zaman şimdi siz karar verin bundan 
sonra ilk çıkacak savaşta sizce devlet, savaşa sigorta olanları mı, sigortasız olanları 
mı sürer?” Bu soru üzerine tüm üniversite mezunları özellikle finansçılar ve 
sigortacılar başta olmak üzere çoğunluk sigorta yaptırır. Diğer birkaç garibana da 
sigortacı ücretsiz sigorta yapar.”

Eğer canı bir şeye kızgın ise de “Pazarlamacının yaptığı hatayı” anlatırdı.

“Mağazaya çok genç ve güzel bir pazarlamacı alınmıştı. Patron artık işler açılacak 
diye sevinirken müşteriler pazarlamacıdan şikâyet etmeye ve işler kötüye gitmeye 
başlamıştı. Ne olduğu anlamaya çalışan patron tezgâhın arkasına saklanarak 
pazarlamacı ile bir müşterinin konuşmalarını dinlemeye başladı. Müşteri hangi ürünü 
deneyecek olsa pazarlaması hemen “hanımefendi bu giysi 10 yaş daha genç gösterdi” 
diyordu. Patron iyi bir hamle her halde müşteri bu giysiyi alır diye düşünürken.. 
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müşteri “İyi de bu giysiyi çıkardığımda 10 yaş daha yaşlı görünmek istemem ki..” 
diyerek giysiyi bırakır ve mağazadan çıkar..”

Eğer pazarlama ekibine yeni katılanlar iyi okullarda okumuş veya büyük firmalardan 
gelmiş havalı tipler ise de “banko” öyküsünü anlatırdı.

“Coca Cola’nın pazarlama temsilcilerinden biri Ortadoğu’daki görevinden büyük bir 
hayal kırıklığıyla dönmüş. Bunun üzerine bir arkadaşı ona sormuş:

- Sence Araplar üzerinde niye başarılı olamadınız?
-Beni Ortadoğu'ya ilk gönderdiklerinde kendime çok güveniyordum, bir tek sorun 
vardı o da Arapça bilmememdi. O yüzden müşterilere vermek istediğim mesajı yan 
yana 3 poster halinde düzenledim.. 

1. posterde kızgın bir çölde kumların üstünde sürünen, susuzluktan kavrulmuş bir 
adam var… 
2. posterde adam y e r d e  bulduğu Coca Cola’yı alıp içiyor..
3. posterde ise adam diriliyor ayağa kalkıyor ve capcanlı oluveriyor..

-Eee, bu harika bir reklam, niye işe yaramadı?
-Şey, Arapların sağdan sola doğru okuduklarını bilmiyordum ki?”

En çok canını sıkan ise pazarlama ekibine karma yani çeşitli bölümlerden birilerini 
grubu katmaları idi ama o durumlar için de anlatacağı bir öyküsü vardı…

“Bir camı açık bir odaya 100 kadar tuğlayı belli bir şekilde dizili bırakın. Daha sonra 
odaya 2 veya 3 aday gönderin ve kapıyı kapatın. Onları kendi hallerinde bırakın ve 6 saat 
sonra odaya giderek durumu analiz edin.

 Eğer tuğlaları sayıyorlarsa; Muhasebe bölümüne yerleştirin. 
 Eğer tuğlaları tekrardan sayıyorlarsa; Denetçiler bölümüne yerleştirin.
 Eğer odanın her yanına tuğla saçmışlarsa; Mühendisliğe yerleştirin 
 Eğer tuğlaları garip bir düzende sıralamışlarsa; Planlama bölümüne yerleştirin 
 Eğer tuğlaları birbirlerine atıyorlarsa; Operasyonlar bölümüne yerleştirin
 Eğer uyuyorlarsa; Güvenlik bölümüne yerleştirin
 Eğer tuğlaları parçalara ayırmışlarsa; Bilgi Teknolojileri bölümüne yerleştirin 
 Eğer boş, boş oturuyorlarsa; İnsan Kaynakları bölümüne yerleştirin 
 Eğer birçok farklı kombinasyon denediklerini söylüyorlar ama bir tuğlayı bile 

yerinden kıpırdatmamışlarsa; Satış bölümüne yerleştirin
 Eğer odada değillerse; Pazarlama bölümüne yerleştirin 
 Eğer camdan boş, boş dışarı bakıyorlarsa; Stratejik planlama bölümüne 

yerleştirin

Ve son olarak eğer birbirlerine bir şeyler anlatıyorlarsa ve tek tuğla bile yerinden 
oynamamışsa; Onları tebrik edin ve üst yönetime  yerleştirin.”

Eğer grubun içinde pazarlama ekibine ısmarlama eleman arayan ve başarısızlıklar için 
sadece çalışanları suçlayan yöneticiler varsa aşağıdaki fıkrayı anlatırdı.
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“İyi bir firmanın gazeteye verdiği bir ilana bir “Laz” müracaat etmiş. Sırası gelince 
görüşmeye girmiş. İş ilanında üniversite mezunu, 25 yaşını aşmamış, iyi Fransızca ve 
Arapça konuşan, kendini işine, firmaya adayacak pazarlama konusunda tecrübeli bir 
yönetici arandığı yazıyormuş.

- Hoş geldiniz, hemen başlayalım. Hangi üniversite mezunusunuz?
- Üniversite mezunu değilim.
Peki de.. 25 yaşından da biraz büyük gösteriyorsunuz..
- Öyle 30 yaşındayım. O halde yabancı dilinize güveniyor olmalısınız.
- Yabancı dil bilmem.
- Demek bilmiyorsunuz. Demek ki kendinizi işinize ve firmaya adayacaksınız.
- Kim demiş vereceğiniz üç kuruş için bunu yapacağımı?
- O zaman görüşmeye tecrübenize güvenerek geldiniz.
- Yok, ben pazarlamadan hiç anlamam.
- O zaman niye geldiniz canım kardeşim?
- Bu ilana müracaat edecek başka salak çıkmaz diye düşünmüştüm onun için geldim ama 
gördüğüm kadarı ile dışarısı hala dolu. İşte bu yüzden sıramı bekleyip siz yine de bu işte 
bana fazla güvenmeyin. Çünkü anca bulursunuz.” demek istedim..

Eğer pazarlama ekibine eski satıcılar katılmış ise de onlara özel fıkrası hazırdır...

“Adamın biri hipermarketin manav bölümünde satıcıyı ikna etmeye çalışmaktadır: "Kivi 
alacağım, fakat yarım istiyorum... diyerek satıcıyla olurdu-olmazdı tartışmasına girer. 
Müşteriyi ikan edemeyeceğini anlayan satış elemanı ona "Ben müdüre sorayım, kivinin 
yarısını satabilir miyiz? der. Sonra da içeri girerek müdüre olayı anlatmaya koyulur: 
"Patron, hayvanın biri geldi, kivinin yarısını almak istiyor, ne diyeyim? Tam sorusunu 
bitirir bitirmez satıcı arkasında birisinin olduğunu fark eder, dönüp baktığında kivi 
isteyen müşteriyle karşılaşır ve konuşmasına bozuntuya vermeden devam eder: "Bu 
beyefendi de diğer yarısını istiyor kivinin... diyerek durumu kurtarır. Bu durumu gören 
müdür satıcıya "tamam olur” der. Böylece gönderirler müşteriyi. Sonra müdür satış 
elemanını yanına çağırır: "Akıllı bir adama benziyorsun. Kendi kendine düştüğün zor 
durumdan gene kendi başına kurtulmayı bildin. Artık kendine de yeni bir iş arayabilirsin” 
der. Çünkü bu hazırcevap satıcının kısa sürede kendini yerinden edeceğini anlamıştır.”

Diye öykülerini sıralardı.. Kısaca her durum için bir fıkrası vardı. Çünkü o tüm durumlara 
hazır bir pazarlamacı idi.. Kahramanımızın adı ne mi idi ? İsimlendirerek işin sihrini 
bozmayalım. Madem bölümün adı “kahramanından öyküler” kahramanımız da anonim 
olsun…  Fıkralar mı? Onlar da netten, oradan buradan…

Abdullah BOZGEYİK
Bağımsız Danışman
Öğretim Görevlisi
abozgeyik@yahoo.com
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KARAMANIN KOYUNU SONRA ÇIKAR OYUNU

-Toplantı başladı mı ? Niye kapıda duruyorsun?
-Sessiz ol oğlum şimdi duyacak. Etrafı kesiyorum neden olacak?
- Hayırlı işler de..  Kim duyacak?
- Baban değil herhalde bizim “pürdikkat” müdür duyacak
- Bırak oğlum o yalakayı bizi de peşinden sürükleyip bu şirkete de getirdi bakalım ne olacak?
- Bizi bilmem ama o arabanın kralını kapmış, çift maaşı kapmış bir de transfer almış diyolar..
- Kim diyo lan, sen demiyor musun tüm bunları?
- İyi de oğlum sanki siz konuşmuyorsunuz kendi aranızda?
- Bizimki başka.
- Nasıl oluyormuş sizinkinin başka olması?
- Oğlum bizim müdürün yerinde gözümüz yok da ondan.
- Tamam lan, ben müdür olsam kötü mü olur sanki? Hem size de koklatırım avantalardan.
- Doğru be, herifçioğlu zırnık koklatmıyor. Ama yine de o müdür kalsın derim.
- Neden o kalsın mış?
- Herifçi oğlu sanki çift cinsiyetli nasıl yapıyor bilmem ama odaya kızgın giren bile memnun 
ayrılıyor. Bize öyle müdür gerek. 
- Nasıl yapıyor bilmem ama benim de havamı aldı bir iki defa.
- Gördün mü, demek ki o müdür biz satışçıyız..
- İyi de biz eşekler gibi çalışıyoruz o dönem sonunda “malı” götürüyor.
- İyi de oğlum olacak o kadar. Malum o müdür tabi götürecek malı.
- Mal demişken bırak para pul konusunu da ekibe yeni hatunlar düşmüş gördün mü?
- Gördüm de bize yedirmez o çıtırları, herif hepimizden çapkın.
- İyi de evli değil miydi bizim müdür? 
- Lan sen müdür falan olamazsın çünkü salaksın. Ekibe 8 ay önce katıldın ama hala çakmadın 
durumları..
- Ne biçim konuşuyorsun “salak” falan? 
- Oğlum itiraf et de rahatla. Herif bekâr ama evli numarası yapıyor. Kızlar da zararsız diye 
yanaşıyor sonra elini veren kolunu kurtaramıyor. Herif evli ama satış işiyle evli.. Şimdi 
anladın mı?
- Ulan iyi plan be. Ben de mi yapsam hani bir yüzük falan taksam?
- Senin numaranı yemezler oğlum. Hem öyle “tezgah” bir günde kurulmaz ki.. Neyse içeriden 
sesler geliyor.
- Hadi salona doğru yürüyelim. Girelim bakalım ilk toplantıya..
- Bu şirkette ne kadar kalırız sence? Birkaç ay? Bir yıl?
- Bizim kaptana bağlı oğlum. Ne zaman hadi ekip derse başka yere ışınlanırız.
- Bu şirket iyi görünüyor oğlum hem baksana etraf fıstık gibi kız kaynıyor. Siz gitseniz de ben 
burada kalırım.
- Oldu gözlerim dolu. Senin kirayı da o kızlar öder, hasta anana da onlar bakar değil mi? 
hem seni anında gammazlarım.
- Çok adisin lan. İki dakikada nakavt ve sattın beni. Hayal bile kurdurmuyorsun..
-  Ne yaparsın meslek gereği abi.. Neyse bizim müdür bize doğru dik, dik bakıyor.
- Sigaraları söndürüp artık salona girelim bari..
- Gelsin satışlar..

Biraz sonra bizimkiler salona girdiklerinde küçük dillerini yutacak gibi oldular çünkü 
müdürleri patronun oğlu ve kızın yanında hatta aralarında oturuyordu. Sessizce ilk gördükleri 
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koltuklara oturdular. Salonun ortasında kocaman bir ekrandaki canlı yayınlanan görüntüde 
kurucu patron teknesinin önünde konuşma yapıyordu. Bizimkiler “Klasik hadi aslanlarım siz 
de çok satın benim gibi zengin olun” mavalı okuyor diye düşündüler. Kurucu patron ağzında 
kocaman puro, üzerinde havai tişört, süper bir gözlük ve kolunda kocaman ortasında “A” harfi 
olan bir tasarım saat ile bambu koltuğa yayılmış konuşuyordu. Kısaca teknenin ve patronun 
her yerinden ihtişam akıyordu. Teknede geri planda görünen manken kıvamındaki kızlar 
bizimkilerin dikkatini çekmişti. Patronun konuşması 10 dakika kadar sürdü. Sonrasında 
“Haydi birlikte para kazanalım. Sizlere güveniyorum” diyerek çalışanlara el salladı. İşte o an 
salonda ilk sıralarda oturan Genel müdür yardımcıları, Koordinatörler ve Grup müdürleri 
ayağa kalkarak alkışlamaya başladılar. Bizim iş-bilir müdürün adeta onlardan bile önce ayağa 
fırladığını sanırım söylemeye bile gerek yok. 

Ekran görüntüsü kapandığında ilk önce patronun oğlu çıktı konuşma yapmaya başladı. Onun 
konuşması babasının konuşmasının yanında çok sönük idi ama şirket CEO’su olduğu için o 
da bolca alkışlandı. Konuşmasından daha doğrusu verdiği o kadar rakam ve hedeflerden 
akılda kalan tek elle tutulur şey “Yeni satış ekibiyle ve yeniden yapılanan holdingin başarısını 
daha da artıracağı” yönünde heyecanlı olduğu idi. Bir de sürprizlerimiz var ama onları da 
Başkan yardımcımız, olmasının yanında grubumuzun her şeyi olan çok değerli ablam sizinle 
paylaşacak” dedi.. Bu arada unutmadan onun konuşmasının kadın yöneticiler tarafından daha 
çok alkışlandığı da gözlerden kaçmadı.

Bu arada patronun kızı yaşı biraz ilerlemiş görünmesine ve yüzünden, vücudundan geçirmiş 
olduğu açıkça belli olan onca ameliyat yanında oldukça zayıf olmasından dahası göz alıcı 
giyiminden dolayı epey (!) genç görünüyordu. Anlaşılan tüm kararları geri planda kurucu 
baba ve abla veriyordu. Verilen kararları da uygulamak bizim Boğaziçi üstü Harvard mezunu 
patronun tek oğlu 1.80’lik yağız delikanlıya kalıyordu. Kısaca vitrindeki yönetici olduğunu 
biraz önceki konuşmasından sonra anlamamak mümkün değildi.

Patronun kızı yüzünde garip bir gülümseme ama insanı rahatlatan tarzı ile konuşmasını 
yapmaya başladı. Herkes pür dikkat dinliyordu. O kadar akıcı konuşuyordu ki güzelliğiyle, 
zarafeti ve inanılmaz ülke, sektör, ürün ve hizmet bilgisini aktardığı konuşmasını takip etmek 
kısaca onu dinlemek çok zevkli idi. Size ilk sürprizimiz diye başladığında arkasındaki dev 
ekran multivizyona dönüştü ve 16 kare açıldı. Her karede bir ülke ve yöneticisi görünüyordu. 
Ekrandaki her yönetici ile kısaca sohbet etti. Onları kendi dillerinde selamlamakla kalmayıp 
kısaca da olsa o yöneticilerin arkalarında görünen ekiplerine de yine kendi dillerinde bir 
şeyler söyledi. Akıcı Türkçe yanında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince, Rusça 
ve Arapça konuşması bizimkilerin küçük dillerini yutmalarına neden oldu. Patronun kızı 
konuşmasını “İlk sürprizimiz satış networkü kurmamız idi. Şimdilik bu kadar ama kapanış 
öncesi yeniden kısaca konuşacağım. O zaman da ikinci sürprizimizi açıklayacağım” diyerek 
bitirdi.

- Oğlum bu ne böyle?
- Ne oldu ki?
- Görmüyor musun kadın döktürdü..
- Olacak o kadar. Kürsüdeki promterdan babam da okur..
- Neden?Prom ne?
- Önündeki cam gibi görünen şey var ya ondan cahil.
- Öyle bile olsa biz nereye düştük abi?
- Boş ver şimdi. Nereye düştükse iyi yere düştük.
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- Bizimki iyi yere tezgah açmış diyorsun..
- Dedim ya oğlum bizim müdür bu işin virtiyözü..
- Ne desen haklısın…
- Onun yanında senin hiç şansın yok..
- Tamam abi anladım.. 

Patronun kızından sonra sırasıyla tüm firmalardaki üst düzey yöneticiler, özellikle satış 
yöneticileri satışçıların (ekiplerinin) başarıları ile övünürken satış rakamlarının nasıl arttığı, 
kotaların nasıl doldurulduğu ve rakiplerin geride bırakıldığı, sürekli alınan eğitimleri artık 
nete hatta internet TV’ye taşıdıklarını dahası tüm cihazlarla yer bağımsız e-eğitim yaptıkları 
üzerine birçok şey anlatırlar. Herkesin elinde veya önünde ya iPhone, BlackBerry, PDA veya 
netbook vardı. Bu sohbetlerde herkesin yüzü gülüyordu. Çünkü işler onlara göre yolunda idi. 

Duyduklarından dolayı bizimkilerin biraz suratları asıldı. Çünkü “işimiz çok zor ama bakalım 
bizim müdür ne yapacak? diye düşünüyorlardı.

- Abi bu herifler bizi çıtır çıtır yer. Baksana satışı yalayıp yutmuşlar. Her şeyi 
elektronikleştirmişler..

- Ne desen haklısın… ama ben hala bizim müdüre güveniyorum.
- İyi de bizim ki ne yapacak?
- Sen Karaman nerede biliyor musun?
- Nereden çıktı şimdi bu Karaman?
- Hani “Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu” derler ya şimdi anladın mı?
- Bizimki bir şey yapacak diyorsun.
- Demiyorum oğlum eminim. 
- Göreceğiz. Bu defa işi zor, sert kayaya çarptık.
- Bizimki bir yolunu bulur..

O sırada patronun kızı yeniden kürsüye çıkak konuşma yapmaya başladı. Size ikinci 
sürprizimiz ise yeniden yapılanmamızdır diyerek tüm grup firmalarının satış bölümlerinin tek 
bir çatı yani “Satış Genel Müdürlüğü” altında birleştirildiğini söyledi. Sonra ise bu göreve de 
yeni transfer edilen satış müdürünün yani “iş-bilir müdürün” getirildiğini ekledi. O an salonda 
tam bir sessizlik oldu. Bunun üzerine patronun kızı “alkışlarla yeni satış genel müdürümüzü 
kutluyoruz” deyince herkes ayağa kalkarak alkışlamaya başladı.

- Haklısın abicim, bizim müdür gerçekten kurt imiş. Onun yanında ben çırak kalırmışım 
şimdi anladım.

- Ha şunu bileydin. 
- Desene işler iyiye dönüyor. Bu şirkette kalacağız..
- Seni veya beni bilmem ama bizim müdür burada kalıcı.
- Nasıl yani?
- Oğlum bizi anında bozuk para gibi harcar eğer yapması gerekiyorsa..
- Ama ekip olmazsa..
- En iyi ekibi kurar sen bile ancak bu kadar olur dersin.
- Yani o kalıcı diyorsun..
- Oğlum sen gerçekten salaksın. Bizimki patronun kızının gözüne girmiş. Gerisi hikaye..
- İşi bağlar direk iç güveyisi durumu diyorsun..
- Bak kafan çalışmaya başladı.
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- Biz ne yapacağız?
- Ne yapacağız oğlum? Ne derlerse yapacağız ve yolumuzu olabildiğince bulmaya 

çalışacağız.
- Acaba patronun başka kızı var mıdır?
- Lan oğlum varsa bizim müdür onu da sektirmez hatta patronun anasının da ağzından 

girer burnundan çıkar hani gerekiyorsa.. 
- Desene biz sap gibi kaldık.
- Patronun oğlunu unutacağını sanma bizimkinin. Onu da gece kulüpleri, golf ve 

Uzakdoğu seyahatleri ile avucunun içine alır yakında..
- Doğru yav, herif süper satışçı o yapmayacak da ben mi yapacağım?
- Merak etme bizim müdür onlara ağızlarının payını verir.
- Verir abi…
- Ha şunu bileydin. Bizim müdür konuşma yapmaya çıkıyor.. Herkesten çok alkışlayalım
- Alkışlayalım abi…

Yeni “Satış Genel Müdürü” olarak bizim müdür konuşmasına başladığında salonda bir garip 
sessizlik oluşmuştu. Patronun kızının tam saha desteklemesine rağmen.. Bu yapılan 
duyurudan kaynaklanan pozisyon kaybetme sıkıntılarının grup içinde küçük fısıltıları sonucu 
idi. Bunu fark eden eski satış müdürü, çiçeği burnunda “Satış Genel Müdürü” önce kısa bir 
kişisel tanıtım yaptı ve ekibinden bahsetti. Sonra ise yavaş ve tane, tane şunları söyledi..

“Sevgili arkadaşlarım. Sizlere bu ilk karşılaşmamızda yeni  ‘Satış Genel Müdürü’ olarak hitap 
etmekten duyduğum memnuniyeti belirterek, beni bu göreve layık gören değerli patronlarımı 
saygıyla selamlıyorum. Holdingin yeniden yapılanması sonucu ortaya çıkan bu yeni yapı 
eminim siz değerli yöneticilerin de katkılarıyla yani hepimizin ortak çabaları ile çok değerli 
sonuçlar ortaya çıkaracaktır. İlk bakışta firmalarınızdaki satış ekiplerini kaybetmişsiniz gibi 
düşünebilirsiniz oysa artık çok daha büyük bir satış ekibinizin olduğunu benim de bu ekibin 
başında sizlerin ürettiği ürün ve hizmetleri müşterilerimiz için sunmaya, bu konuda hizmet 
etmeye hazır olduğumu bilmenizi isterim. Ben ve tüm ekibim sizlere yardımcı olacağız. 
Böylece başarıları daha da yukarıya taşıyacağız. Değerli yöneticiler bildiğiniz üzere 
pozisyonlar geçicidir. Ben bana verilen görevi layığıyla yapmak için canla başla çalışacağım. 
Bu konuda sizlerden katkı ve destek bekliyorum. Lütfen deneyimlerinizi, önerilerinizi 
benimle paylaşmakla kalmayıp yapıcı eleştiricilerinizi de benden esirgemeyin. Bu görevi 
yapacağım süre içinde holdingimize amaçları doğrultusunda en iyi şekilde hizmet etmeye 
çalışacağım. Bunu ileride performans kriterlerine uyamayan veya çeşitli nedenlerden dolayı 
aramızdan ayrılacak arkadaşlarımız için de yapacağım. Sevgili arkadaşlarım haklarınızı 
sonuna kadar koruyacağım. Yeni dönemde ne yazık ki ilerleyen dönemde bazı arkadaşlarımız 
aramızda olmayacak ama geriye baktığımızda hepimiz gülümseyeceğiz. Satış genel müdürü 
olarak daha çok kazanmanız için elimden geleni yapacağım. İK ve satış eğitimlerine bolca 
zaman ve para aktaracağım. Performanslarınızı artık 6 ayda bir değerlendireceğiz. Sadece 
aldığınız maaş ve ödemeleri değil genel olarak tüm haklarınızı gerektiği oranda 
geliştireceğim. Sizlere ilk müjdem artık 16 maaş uygulamasına geçtiğimizi bildirmek olacak. 
Bunu performans değerlendirme dönemleri sonunda başarılı olan tüm çalışanlarımıza 
uygulayacağız. Ödeme ise yılbaşında artı 2 maaş ve 6. ayda artı 2 maaş şeklinde olacak. Siz 
değerli çalışanlarımızın bunu hak ettiğine inanıyorum. Bu iyileştirmeye artık pirimler ve 
yılsonu ek ödemeleri eklenecektir. Eğer içinizde bu yeniden yapılanmadan huzursuzluk duyan 
arkadaşlarımız hala varsa tereddütlerini yönetim olarak gidermek için onlarla görüşmeye 
hazırız. Bu konuda herkesin yönetime yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu 
yapılanmada amaç holdingin başarısıdır. Biliyorsunuz mevkiler geçicidir. Zamanı geldiğinde 
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ise ben de bayrağı gönül huzuru ile benden sonra holdinge hizmet edecek arkadaşıma teslim 
edeceğim. Çünkü biz büyük bir aileyiz ve hepimiz aynı gemideyiz. Eğer siz değerli üst düzey 
yönetici arkadaşlarımın katkısı olmazsa yapacaklarım sınırlı kalabilir ve holdinge yeterince 
hizmet edemeyebilirim. Bu nedenle kapıdaki görevliden çağrı merkezindeki arkadaşlarımıza, 
satış ve pazarlama bölümlerinden tüm bölümlerdeki çalışanlar ve yöneticilere kadar sizlerden 
destek bekliyorum. Beni aranıza kabul etme inceliğini göstererek hep beraber holdingimizi 
hak ettiği başarılara taşımama yardımcı olacağınızdan eminim. Sizleri tüm kalbimle 
selamlıyor ve vereceğiniz destek için de şimdiden teşekkür ediyorum” dedi. Sonra kürsüdeki 
bardağa uzandı ve sanki çok duygulanmış ve konuşmasına ara vermek zorunda kalmış gibi 
sudan bir yudum aldı.

İşte o an salonda bir alkış tufanı koptu. Biraz önce yüzü asık şekilde onu dinleyen üst düzey 
yöneticiler de onu alkışlıyordu. Bunda duydukları kadar patronun kızı ve oğlunun yeni satış 
genel müdürünü alkışlaması da etkili olmuştu.

- İşte budur abi. Şah ve Mat.
- Alkışlayalım abi…
- Alkışla ama “Karaman” konusunu unutma..
- Ne demek şimdi bu?
- Aramızdan ayrılacaklar dedi duymadın mı?
- Bizi kastetmiyor herhalde..
- Belli olmaz oğlum.
- Yok abi biz kalırız..
- Karaman dedirtme yine bana..
- Tamam sustum.

Salondakilerin alkışlamaları bitince satış genel müdürü konuşmasına bu kez gözlerini hafif 
kısarak sanki uzaklara bakıyormuş gibi sürdürdü. Bizimkiler bu konuşmanın pek de hoş 
olmayacağını anlamışlardı.

“Sevgili arkadaşlarım yeniden yapılanmamız sizlere şu ana itibarı ile duyuru ve e-posta ile 
yapıldı. Yeni oluşturulan “Satış Genel Müdürlüğü” için Suna hanım, Çiçek hanım, Ahmet bey 
ve Serdar bey GMY olarak atanmışlardır. Hayırlı olsun diyor ve arkadaşlarımıza yeni 
görevlerinde başarılar diliyorum. Öte yandan bu güne kadar yani mevcut durumda 
firmalarımızın kısaca tüm holdingin satış ve pazarlama yönetici olan siz değerli yöneticilerin 
mevcut satış ve pazarlama ekipleri ile bugün öğleden sonra yapılacak toplantılarda mevcut 
tüm bilgileri aktarmalarını ve yeni yönetime önerilerle katkıda bulunmalarını bekliyoruz. 
Sizlerden ilk beklentimiz ise en iyi 5 elemanınızı seçmeniz diğerleri için yine holding 
bünyesinde yeni görevler önermeniz olacaktır. Sizlerden gelecek önerleri dikkate alarak bu “5 
kişilik seçim” dışı kalmış diğer arkadaşları da çeşitli birimler ve firmalarımızda 
görevlendireceğiz. Başta tüm firmalarda satış ekiplerinde olmak üzere tüm birimlerde % 35 
civarı bir küçülmeye gidiyoruz. Kişisel dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı 
aramızdan ayrılmak isteyenlerin kararlarına saygı duyacağımızı belirtmekle birlikte sizlere bir 
aile olduğumuzu ve görevlerin geçici olduğunu bir kez daha hatırlatmamın önemine 
inanıyorum. Ortak amacımız holdingin başarısı olmalıdır. Gün kişisel kaygıların öne çıkacağı 
ve çıkar kavgalarının yapılacağı gün değil. Çünkü küresel bir kriz yaşıyoruz, doğal olarak da 
ülkemiz, sektörümüz ve holdingimiz bundan etkileniyor. Bu yeniden yapılanmanın da amacı 
holdingimizi başarıya taşımaktır. Bunun için hepimiz elimizden geleni yapacağız bundan 
eminim. Sizleri saygıyla selamlıyorum.”
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O anda yine salonda bir alkış tufanı koptu ama bazı kişilerin yüzlerinde buruk bir ifade vardı. 
Çünkü onlar da diğerleri gibi alkışlıyor ama neyi alkışladıklarını bilmiyor gibiydiler. 
Bizimkiler ise büyük bir sevinçle gülümsüyordu. Ta ki eski müdürlerinin onlara doğru ciddi 
bir yüz ifadesi ile bakıyor olduğunu görene kadar…

- Abi ne oluyor?
- Satışa geldik oğlum..
- Ne demek istiyon abi?
- Bak yine “Karaman” dedirtme bana.. Sus da gülümse salak…Bizim müdür bize doğru

bakıyor..
- Deme abi..

Öğleden sonraki yapılan toplantıda “bizimkiler” satış ekibinden çıkarılmışlardı. Görevleri 
satış ekibini eğitmek için yapılacak vaka ve saha çalışmalarında görev almak olacaktı. 
Pazarlama ve satış ekiplerinde seçim dışı kalmış kişilerin bazıları “ön pazarlama ve halkla 
ilişkiler” ve “satış destek”, bazıları ise “satış sonrası hizmetler” birimlerine gönderildiler. Çok 
az sayıda kişi kişisel nedenlerden dolayı holdingden ayrıldı. Bunların aralarında bazı eski üst 
düzey yöneticiler de vardı.

Abdullah BOZGEYİK
Bağımsız Danışman
Öğretim Görevlisi
abozgeyik@yahoo.com
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SONSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALDATMACASI

Kişileri ürün veya hizmeti satın almaları için etkilemek adına sonsuz memnuniyet, 
aldatmacadan öteye geçmez. Bu tip psikolojik oyunlar ve gösteriler ürünü veya hizmeti satan 
firma ile müşteri arasında güvensizliğin temelini oluşturur. 

Zaman, zaman reklâmlarda alınan ürün veya hizmet karşılığında verilen yan hizmetlerden 
bahsedilir. Fakat bu yan hizmetlerin aslında belirli koşulları vardır. Müşteriye doğrudan bu 
koşullar yansıtılmadığında firma ile müşteri arasındaki ilk gerginlik patlak verir. 

Bireylerin sonsuzluk kavramı içinde beklentilerinin ucu bucağı yoktur. Gerçekten bunu 
karşılayabilecek bir firma var mıdır? Benim hayallerimin karşılığını verebilme imkanınız var 
mı? Sonsuz memnuniyetim için taleplerimi duysanız acaba ne kadarını gerçekleştirebilme 
gücünüz var? Güçlü bir “Evet “ duyacağımı hiç sanmıyorum. Bu sınırsızlıkta bazı sınırlara 
ihtiyacımız olacak. Gereksiz yere birbirimizin canını sıkmayalım. Belki farklı bir kavram, 
bize rahat bir nefes aldıracaktır. Herkesi de tanrısal bir kurgudan kurtaracaktır. 

Sağlıklı bir müşteri memnuniyeti yaratmak, sanırım sınırlarımızı belirlemede yardımcı 
olacaktır. 

Sağlıklı bir müşteri memnuniyeti için;

- Sağlıklı iletişim
- Dürüst ve açık bilgi
- Araştırma (durum analizi)
- Yaratıcılık
- Müşteriye verilen değer

Sağlıklı iletişim

Müşterinin beklentilerinin sağlıklı bir zemine oturmasında ürün veya hizmeti sunan firmanın
esas görevidir. Ürünü veya hizmeti sunan firma ile müşteri arasındaki ilişki zemini güçlü 
olmalıdır. Müşteri ile buluşma noktalarının sağlam bir zeminde gerçekleştirilmesi önemlidir. 

Dürüst ve açık bilgi

Müşterinin alacağı ürün ve hizmet ile ilgili bilmesi ihtiyaç olan her şeyi kapsar. Kullanımı, 
ömrü, kullanma süresi, garanti şartları, vb bilgilenmesini kapsar. 

Araştırma (durumsal analiz)

Müşterinin alacağı bir ürün veya hizmetle ilgili beklentilerinin ölçülmesidir. Ürün veya 
hizmet pazara verilmeden önce ve pazara verildikten sonrada müşterinin ilgi ve 
memnuniyetinin ölçümlenmesidir.
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Firmaların gelecek planlarını oluşturmasındaki en önemli araçtır. Müşterinin her zaman 
nabzının tutulması gerekir. 

Yaratıcılık

Müşteriye ulaşma metotlarının öznelliği ve etki gücüdür. Müşterinin yaşadığı sorunlara 
çözüm bulma hızı ve becerisidir.  

Müşteriye verilen değer

Müşterinin gördüğü ilgi ve alakanın uygunluğu ve etkisidir. Müşteri ürün veya hizmet 
alındıktan sonrada değer görmek ister..

George Shinn’in hoş bir sözü ile yazımı tamamlayayım: “Motive olabilmek için kendinize 
güvenmelisiniz. Kendinize siz inanırsanız, başkaları da inanır.” 

Ürününüze veya vereceğiniz hizmete sizin güveniniz tamsa müşteri için kaygılanmanıza 
gerek olmayacaktır.

Aylin ÇEVİK
Danışman Psikolog / Eğitim Uzmanı
www.ickin.com
aylincevik@ickin.com



SATIŞ VE PAZARLAMA ÖYKÜLERİ


2009 – E-Kitap ©

CRM HAYAT KURTARMANIN BİR BAŞKA YOLU

Bir ilaç firmasının diyabetli hastalara hizmet veren danışma servisinde yöneticiyken 
akşamüstü yönlendirilmiş bir telefon aldım. Arayan bir bayandı. Hemen söze girdi. 

- 70IU’lik insülin öldürür mü?

Sorunun sorulma nedenine yöneldim. Yanlış bir uygulama mı yapılmıştı. Bir sorun mu vardı?  
Hemen sorumu yönelttim. 

- Hatalı bir uygulama mı yapıldı?
- 70IU insülin öldürür mü? Sadece bunu öğrenmek istedim. Ben sadece ölmek 

istiyorum. O zaman bende bir 70IU daha yaparım. 

Bir anda telefon kapandı.  Barbaros Caddesinin ortasında kala kalmıştım.  Şaka yapan biri 
olabilirdi. Ama ya ciddiyse? Telefon numarasına baktım. İstanbul dışından aranmıştık. Tekrar 
telefonu çaldırdım. Cevap veren olmadı. Hemen merkez ofisi aramaya karar verdim. En 
azından bir iş arkadaşımı bulursam hasta kayıt sisteminden arayan numaranın bir diyabetliye 
ait olup olmadığını kontrol edip farklı bir telefonuna ulaşma imkânım olabilirdi. Ofiste bir iş 
arkadaşım vardı. Hemen benim bilgisayarıma geçip sistemi açmasını sağladım. Telefon 
numarasından kayıtlı bir diyabetli bayana ulaştık. Eşinin cep telefonu da kayıtlıydı. Hemen 
diğer cep telefonumdan eşini aradım. Saniyeler önemliydi. Oldukça sakin bir ses cevap verdi.  
Sözü fazla uzatmadan konuya hemen girdim. 

- Eşiniz yanınızda mı?
- Ben bahçedeyim eşim evde. Kendisi ile görüşmek isterseniz ev telefonumuzdan 

arayabilirsiniz.

Konuyu kısaca özetleyip hemen eve girip eşini kontrol etmesini rica ettim. 20 dakika içinde 
kendisine tekrar geri döneceğimi belirttim.  Bu arada adamı sakinliğinden nem kapmıştım. 
Öyle ya, niye bu kadar sakindi? Neyse 20 dakika sonra arayacağımı belirtmiştim. Uzaktan 
kontrol kurmaya çalışıyordum. 20 dakika dayanamayıp 15 dakika sonra aradım. Beyefendi 
hastanede acil serviste olduklarını eşine serum verildiğini ikinci enjeksiyonu kendisine 
yaparken yakaladığını belirtti. Çok teşekkür edip minnettar olduklarını ifade etti. İçim biraz 
olsun ferahlamıştı.

Ertesi gün kayıtlara baktım. Bayan 2 çocuk annesiydi. 1 hafta sonra tekrar aradım.  
Kendilerini rahatsız etmek istemediğimi sadece sağlığını ve hatırını sormak istediğimi 
söyledim. Her şey yolundaydı. Bir anlık öfke dedi. Utancından da arayamamış. Utanılacak bir 
şey olmadığını hayatta herkes için zor anlar olabileceğini profesyonel yardım almasının, 
sorunlarının çözülmesinde destek olabileceğini belirttim. Evet, bir kere daha CRM’de müşteri 
(hasta veya başka bir rolde) ile sağlıklı ve doğru iletişim hayat bile kurtarabiliyordu. 

Aylin ÇEVİK
Danışman Psikolog / Eğitim Uzmanı
www.ickin.com
aylincevik@ickin.com
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KİŞİSEL VE KURUMSAL MAKSİMUM BAŞARI İÇİN BİR MODEL;
”Ekmeğini Tel’den Çıkaran Çocuklar”

“Nelere sahip olmadığını düşünerek zaman yitirme. Sahip olduklarınla neler yapabileceğini 
düşün.” E.Hemingway

Biliyorum onlarca makale ve birçok da kitap okudunuz kişisel ve kurumsal başarı çitanızı 
yükseltmek için… Bazen sinekten yağ çıkarmanın yollarını da aramış olabilirsiniz. Siz bunu 
her ne kadar kurumsal özeliniz olarak diğerleriyle paylaşmasanız da çevrenizde olup bitenler 
bu durumun sayısız kişisel ve kurumsal mücadele içinden yalnızca biri olduğunuzu kulağınıza 
fısıldayacaktır…

Evet… Kuşkusuz başarı içte başlar… Ancak dış faktörler bizleri ciddi anlamda 
etkileyebiliyor. Bunun en taze kanıtlarından biri olarak Amerika’dan başlayarak Avrupa ve 
Asya’ya, oradan da aheste bir şekilde ülkemize de yansımaya başlayan global ekonomik kriz 
sinyallerini algılamak mümkün…

Ama merak etmeyin… Bendeniz kişisel gelişim ile kurumsal gelişimin beraber yürümesi 
gerektiğini paylaşan bir koç olarak sizi ne iç dünyanızdaki dehlizleri, ne de dış dünyanızdaki 
depremleri düşünmeye sevk etmeyeceğim… Bu sefer arkanıza rahatça yaslanın ve her alanda 
başarı, gelişim ve dönüşümün öyküsünü çocukların dahice yöntemlerinden biri olan 
“Ekmeğini Telden Çıkarma” adını verdiğim “İşletme Yönetimi” metodunda nasıl 
keşfettiğimize bakın… Bu kısa makale sizin için çok eğlenceli ve ilham verici olabilir…
Kıssadan hisse çıkarabilirseniz karlı çıkacaksınız… Aşağıdaki öykü bizzat yaşadığım 
olaylardır…

Bir zamanlar çocukların karşısında saatler geçirilebilen bilgisayar oyunları yoktu. Okullar tatil 
olduğu zaman uçurtma uçurur, misket, saklambaç, boru ile külah üfleme oynardık… Mahalle 
aralarında mutlaka birkaç dut veya erik ağacı olurdu. Bazı mahallelerde kiraz bile vardı. Bu 
ağaçların tepesinde 4-5 saat kadar kuş gibi tünerdik.

“Bazen de ekmeğimizi telden çıkarırdık. ”Nasıl mı? Sıcak yaz günleri canımız kola çekerdi. O 
zamanlar teneke kutu kola diye bir şey yoktu, kola büyük ve küçük boy cam şişeler içinde 
satılırdı ve genellikle de misafir gelince içilirdi. Kola kamyonu kola kasalarını bakkalın 
önünde indirmeye başlayınca mahallenin çocuklarında hareketlenme başlardı… Ne yapardık 
dersiniz? Kola, bisküvi ve ay çekirdeği ziyafeti için para kazanırdık!

Yöntem şudur:

10-15 kişilik çocuk grubu tüm mahalleye dağılır. Amaç sokağa atılmış elektrik kablosu 
toplamaktır. Hani şu dışı renkli plastik yalıtkanla kaplanmış farklı kalınlıkta olan herhangi bir 
yere bağlı olmayan iki tarafı kopuk kablolardan…

Bu arada 2-3 kişi de sandık tahtası, kuru ot gibi malzemeler bulmak için arama çalışmasına 
girişirler…

Aradan yarım saat geçer; her çocuk bu zaman zarfında bulabildiği kabloları belirlenen 
noktaya bırakır. Toplanan sandık tahtaları ve diğer tutuşturucu malzemeler bir araya getirilir 
ve yakılır. Ardından kablolar bu ateşin içine atılır. Çocuklardan biraz daha büyük ve tecrübeli 
olanları biraz uzunca değnekleri maşa gibi kullanarak ateşi canlı tutarlar ve kablolar 
üzerindeki plastik yalıtkan kaplama sıcaktan dolayı erirken bakır tellerin erimesini 
engellemek için kablo yumaklarının yerlerini değiştirirler. Plastikten tamamıyla arınan 
kablolar kenara alınır. Diğer çocuklar telleri soğutmak için üfleyerek simsiyah olmuş tellerin 
üzerindeki isleri gazete kâğıtları ile silerler. Bakır teller sanki bir altın madeni gibi parıl, parıl 
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parlamaktadır. İyice soğutulan bakır teller son gruba verilir. Bu gruptaki çocuklar genellikle 
en küçük olanlardır. Bakır telleri burkarak rulo hale getirirler. 2-3 kilo kadar bakır madeni 
hammadde olarak karşınızdadır artık!

Bu adeta bir hazineyi andırır… Grubun lideri olan ve yaşça da daha büyük olan çocuk bu 
bakır külçesini bir gazeteye sarar ve en yakın hurdacıya ya da o gün şanslıysalar mahalleden 
geçen bir eskiciye götürür ve pazarlık ederek satar. Elde edilen para ile çocuklar neşe içinde 
bakkala koşarlar. Paranın önemli bir kısmı ile herkese yetecek kadar miktarda kola, bisküvi ve 
ay çekirdeği alınır. Bu şenlik genellikle ikindi çayı vaktine denk geldiği için bisküvilerin bir 
kısmı camlardan sarkıtılan sepetlerle annelere uçmuştur bile… Bisküviler çaya bandırılarak 
yenirken çocuklar da buz gibi kolanın ve taze yiyeceklerin zevkine varırlar…

Paranın kalan kısmı ile manava gidilir, herkese eşit adette limon alınır. Ardından anneler 
bisküvilerin verdiği neşe ile bu limonları sıkar, içine toz şeker atıp çalkalar ve buzluğa atarlar. 
Babalar işten eve gelince serin, serin içsin diye… (Bu şenlik Cuma pazarına denk gelirse 
limonatalar pazarda satılır ve ciro yükselir!)

Limonatanın kerametini soran annenin cevabı karşılığında babalar ödül olarak çocuğa harçlık 
verebilir ve servet büyüyebilir. Ekmeğini bakır telden çıkaran bir çocuk ile her anne ve baba 
gurur duyar değil mi? Babalar teşvik primi vermezse anneler devreye girecektir. Çocuklar 
takım çalışması sergileyerek iş dünyası için kendilerini küçük yaşta hazırlanmış olurlar. Hayat 
bazen bu kadar basittir…

Kısa bir zaman önce bir televizyon programında 5 yaşında bir çocuğun 30 saniye içinde 
çözdüğü bir soruyu ekranları başında bulunan binlerce kişiye sormuştum… Bu sorunun 
cevabını yetişkinlerin yaklaşık 3 dakikada bulduğunu bilmek şaşırtıcı olmuştu doğrusu…

Şimdi karmaşık yöntemler yanında çocuklara ait yöntemleri araştırıyor ve yazıyorum…
Çocuklardan koçluk hizmeti almak hem çok pratik hem de ekonomik!

Bu minik “Tabula Rasa”’lar olmasa işler daha da zorlaşabilirdi…

Kişisel ve kurumsal başarınızın maksimum’a çıkışında çocuklardan destek alın, aman kimse 
duymasın

Maksimumunuza dokunmanız dileği ile.

Emrah ALTUNTECİM
Danışman, Yazar
www.emrahaltuntecim.net
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WC-TERAPİ

Televizyon programına konuk olarak çağırılmıştım. Bir gün içerisinde iki farklı programda 
kişisel gelişim üzerine konuşmalar yaptım, ardından bir sanat merkezinde seminer verdim. 
Günü çok şükür ki sorunsuz ve başarı ile tamamlamıştım. Geceyi sanat merkezinde benim 
için hazırlanan konuk odasında geçirmeye karar vermiştim. Tripleks bir villa sanat ve kişisel 
gelişim merkezine dönüştürülmüştü. Böyle güzel bir mekânda geceleyin yalnız başıma 
kalmak bende ayrı bir heyecan ve mutluluk uyandırmıştı. “Ohh…” dedim. Dinlenmeyi hak 
ettim…

Nihayetinde herkes çıktı ve yemek yedikten sonra ikinci katta bulunan banyoya gittim ve 
kapıyı kapadım. Kapıyı kapattığım anda birdenbire yaptığım hatayı anladım. İş işten geçmişti. 
İçerde mahsur kalmıştım.

Beni konuk etmekle görevli olan kişiler çıkmadan önce en üst kattaki lavaboyu kullanmamı, 
orta kattaki lavabonun ise içeriden açılmadığını, kapı kilidinin bozuk olduğunu söylemişlerdi. 
Hatta kapının üzerine kalp şeklinde bir not asarak misafirleri uyarmak istemişlerdi. Ama 
günün yorgunluğu ve dikkatsizliğim üzerine içerde kilitli kalmayı başarmıştım işte…

Merkez yetkilileri bana şöyle demişlerdi:

-Emrah Bey, velev ki yanlışlıkla buraya girer de içerde kitli kalırsanız bizi cep telefonundan 
arayın. Gelip sizi kurtarırız…

Bir Arama Kurtarmacı ve Kişisel Gelişim Uzmanı edasıyla kendilerine tebessüm ederek 
cevap vermiştim. Ancak şu anda cep telefonum cebimde değil, konuk odasındaydı. Zavallı bir 
durumdaydım! Kapı kalın ve sağlam bir ağaçtandı. Kilit ve menteşeler de daire kapısı gibiydi 
adeta…

”Ayvayı yedim”  diye düşünürken klozete baktım. Sanırım burası benim zorunlu bir şekilde 
sabahlayacağım tek mekândı…

Gün boyunca binlerce insana Kişisel Gelişimden, Arama Kurtarmacı olmaktan, Sıra Dışı 
Yaşam Becerilerinden, yaratıcı çözümlerden bahsetmiştim… Ancak şimdi durumum hiç de iç 
açıcı görünmüyordu…

“Televizyon programlarımı izleyenler şu halimi görse amma gülerler, halime bak!”
diye güldüm acı, acı… Bir şeyler yapmalıydım…

Öncelikle bu durumu direnmeden kabul etmeyi düşündüm. Bu benim başıma sebepsiz gelmiş 
olamazdı değil mi? Bir saat önce verdiğim seminerde bir bayanın sorduğu soruya şöyle cevap 
vermiştim:

”Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir… Ne ekersek onu biçiyoruz… Yaşadığımız her şey’de bir 
anlam gizlidir…” 

Evet, “WC tefekkürüm” başlamıştı! Bu durumum bana bir şey anlatmaktaydı. Ancak saatin 
daha 24.00 civarında olduğunu hatırladım. Yetkililer sabah 10.00’da geleceklerdi. Ne güzelde 
hayal kurmuştum; iki, üç saat kadar maillerime cevap yazar, ardından kitap okur, ardından da 
iyice dinlenir, sabah da erkenden kalkıp koşu yapar ve kahvaltı ederdim. Ancak şu anda takım 
elbisemle daracık bir banyoda kısılıp kalmıştım. On saat boyunca burada kalmak 
istemiyordum…

Ardından şu düşünce kafamda belirdi: ”Emrah, bütün gün insanlara azimden, 
vazgeçmemekten, çözüm yolları aramaktan bahsettin… Ayrıca bir Arama Kurtarmacısın. 



SATIŞ VE PAZARLAMA ÖYKÜLERİ


2009 – E-Kitap ©

Sabah insanlar gelip kapıyı açtığında kendini nasıl hissedeceksin?! O yüzden önce kapıyı 
açmak için elinden geleni yapmalısın. ”

Bir dinleyicime ”Söylediklerini yaşamayan bir Kişisel Gelişim Uzmanı’ndan uzak durun”
demiştim.

Evet, böyle demiştim. Şimdi sıra bana gelmişti…

Banyo dolaplarında her nasıl olduysa bir tornavida ve pense buldum… 15-20 dakika can 
havliyle uğraştıktan ve kan ter içinde kaldıktan sonra kilidi parçalamayı ve özgürlüğüme 
kavuşmayı başardım! O an ne kadar şükrettiğimi anlatamam size…

Bu çalışmanın adına da “WC-TERAPİ” koydum.

Bu konuda daha kim bilir ne yöntemler bulunacak? Tüm Kişisel Gelişim Uzmanı 
Meslektaşlarımı ve dostlarımı WC-TERAPİ çalışmalarına bekliyorum!

Emrah ALTUNTECİM
Danışman, Yazar
www.emrahaltuntecim.net
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KritİK: İŞİMİZ ŞANSA MI KALDI?

Piyasadaki daralmalar ne yazık ki her yönü ile devam etmektedir. Öncelikle ortaya çıkan 
sanayi üretim istatistikleri bunun en son canlı delilidir. Bu veriler o kadar ilginç ve çarpıcı bir 
sonuç doğurmuştur ki kamuoyunu şaşırtmazdan önce bu verileri hesaplamaktan sorumlu 
TUİK bile şaşırmış ve dünyada fazlaca örneği olmayan bir biçimde birkaç saat ara ile 
düzeltmeye gitmiştir. Aslında örneği olmayan daha çok düzeltmenin kendisi değil biçimidir. 
Bu tür verilerin üzerinde dünyadaki örneklerde yer alan düzeltmeler çoğunlukla küsuratlı 
hesaplamalarda olmakta iken bizim örneğimizde artış istatistiğinin yerini alan yeni veri az 
artış değil azalış şeklinde olmuştur. Öte yandan son olarak hesaplanan işsizlik istatistikleri ise 
son dönemde karşımıza çıkan en yüksek orana ulaşmıştır ne yazık ki. Üstelikte henüz hesaba 
yansıyan veriler krizin daha derinleşmediği dönemi kapsamaktadır. Korkulan odur ki veriler 
önümüzdeki dönemde daha da karamsar olabilecektir.

E, bu durumda ne olacak, ne yapacağız, işi gücü bırakıp eve mi takılalım? Elbette bunu seçme 
şansına sahip değiliz. Bu seçim yok olmayı seçmek olacaktır çünkü. Oysa hatırlamamız 
gereken şu tümceyi dikkatinize sunmak isterim “Çaresizseniz, çare sizsiniz.”

Nasıl olacak bizim çare olmamız. Bunu eğer bu gün konuşuyorsak ve düşünüyor isek 
bilmemiz gereken, geliştirebileceğimiz çarenin ancak yarına ait olabileceğidir. Pekiyi bu gün 
için ne yapabiliriz. Ne yazık ki bunu dün yapmak zorundaydık ve beklide bunun için çok geç 
kalmış olabiliriz. 

Bir hikaye vardır bilenler bilir ama biz yine de anlatalım; Adamın karnı açtır ve lokantanın 
vitrininde bir yazı okur, “siz yiyin torununuz ödesin” hemen içeri girer ve tıka basa yemek 
yer. Tam çıkıp gidecekken garson hesabı getirir. Kahramanımız itiraz eder ve derki hani biz 
yiyecektik torunumuz ödeyecekti? Garson bu hesabın kahramanımızın yediği değil dedesinin 
yediğine ait bir hesap olduğunu söyler…

Demek oluyor ki işi şansa bırakmak istemiyorsak bu gün için gerekli adımları dün atmış 
olmamız gerçeğini kabul etmek zorundayız. Ayrıca anlamalıyız ki yarın bir yerde olmak bu 
gün yaptıklarımız ya da yapmadıklarımızdan şekillenecektir.

İşi şansa bırakmamak dedik, pekiyi nedir ki şans? Önce bunu anlamakta yarar vardır. Şans 
kader midir? Kaderse bunun hesabı olmaz. Pekiyi bu hesaplanabilir bir olgumudur? Örneğin 
bir metal para ile yazı / tura attığımızda, yazı gelmesini ya da tura gelmesini sayısal olarak 
hesaplayabilir miyiz? Sanıldığı gibi bu hesap basit bir olasılık hesabı mıdır? Yani yazı 
gelmesinin olasılığı olasılık derslerinde öğretildiği gibi yüzde elli midir? Yoksa bu derslerde 
bizlere öğretilmeyen başka faktörler mi vardır?

1700’ler de Fransa’da yaşamış ünlü bilim adamı Laplace der ki; hiçbir şeyin olasılığı % 100 
değildir. Ona göre olasılık hesabı olma olasılığı en yüksek olan hesabı anlatmaktadır. Öte 
yandan basit bir yazı tura olayında bile bazı dış faktörler devreye girecektir ki bunları 
hesaplamak kolay olmayacaktır. Nelerdir bu dış faktörler? Belki, rüzgar hızı, atış açısı, atış 
şiddeti,  elin yüksekliği, paranın alaşımı, yerin şekli (eğer para yere düşecekse)…
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Öte yandan Amerikan deniz kuvvetlerinde görevli Murphy 1949 yılında “bir şeyin ters 
gitmesi olasılığı var ise ters gider” yaklaşımını geliştirmiştir. Bu yaklaşım atalarımızın 
sakınan göze çöp batar yaklaşımından farklı bir şey değildir. Daha sonra benzeri yaklaşımlar 
bir araya getirilerek Murphy yasaları adı altında anılır olmuştur. Bu şehir efsanesi bu gün de 
güncelliğini korumaktadır.

Bir eğitimim de konuyu tanımlayabilmek açısından bir Murphy yasasını (ki beklide en 
sevdiğimi) katılımcılar ile paylaşmıştım; “Üzerine yağ sürülü ekmeğin, yere düştüğünde, 
yağlı yüzünün halıya gelmesi (ki halıyı lekeleyecektir), halının yeniliği ile doğru orantılıdır”. 
Katılımcılardan, sonradan mühendis olduğunu öğrendiğim bir bana itiraz etmişti ve demişti 
ki; “hocam tabi ki yağlı yüzü halıya gelecektir, zira sürülen yağ nedeniyle ekmeğin ağarlık 
merkezi etkilenmiştir . İşte bu arkadaş farkında olsun olmasın devrin Laplace’ıdır.

Evet işimiz şansa kaldı ama bu kötü haber değildir. Çarşı pazardaki daralmanın çözümü şansa 
bağlıdır. Ama bu şans bize olasılık hesabında öğretilenden daha farklı olan ve diğer etmenleri 
de içeren bir olgu olduğunu unutmadan yaklaştığımızda yaşayacağımızdır. Eğer alışverişin 
daralmasını istemiyorsak, bu günden vazgeçelim yarın böyle bir sıkıntı yaşamak istemiyorsak 
işimizi şansa bırakmalıyız (anlarsınız ya)!

Öğr. Gör. Erim HISIM
MSGS Üniversitesi
http://www.erimhisim.com/
erim@erimhisim.com
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HASTA BİNA SENDROMU

Hasta Bina Sendromu (Sick Building Syndrome) kişinin çalışma alanı ile ilişkili 
şikâyetlerinin bileşkesidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 1984 tarihli bir raporuna göre 
dünyada yeni ve tadil edilmiş binaların %30'una yakını, bu sendromları oluşturuyor 
olabilir. Hasta Bina Sendromları genellikle havalandırma sistemlerindeki kusurlarla 
bağlantılıdır ve dış hava beslemesi oranını arttırarak 'tedavi edilebilmektedir'. HBS'nun 
diğer etmenleri, bazı bina yapı malzemelerinden sızan kirleticiler veya iç ortamda 
kullanılan hafif endüstriyel kimyasallarının yanlış egzoz edilmesi olarak belirlenmiştir.

          Vikipedi, özgür ansiklopedi

İncecik profilli yüksek teknolojili dizüstü bilgisayarının klavyesinden parmaklarını yavaşça 
çekti. Ellerinin arasına aldı başını ve gözlerini yumdu, uzun bir süre açmamayı dileyerek. 
Zihni mi bedeninden daha yorgundu, bedeni mi zihninden karar veremedi. Çok değil 10 yıl 
kadar önce, üniversiteden mezun olmak üzere olduğu yıllara gitti. En büyük hayaliydi iyi bir 
şirkette kariyer yapabilmek. Onun ait olduğu kuşağın “İyi şirket”ten anladığı tatminkâr bir 
maaş veren ve ikinci bir okul gibi yetiştiren doğru düzgün bir organizasyondu işte… 

Çiçeği burnunda olduğu günlerin epey geride kaldığını fark etti. Sanki artık iyiyle kötü 
mazrufa değil, zarfa bakarak ayırt edilir olmuştu. Kafasını yavaşça kaldırdı ve yorgun 
gözleriyle etrafı inceledi. Çok katlı, camdan kafes misali, göğü delen bir binanın bilmem
kaçıncı katındaki ofisinde dışarıdan gelen seslere kulak verdi. Görüntüler gibi, sesler de hep 
aynıydı... Taşeron temizlik şirketlerinin pembe boneli çalışanlarınca günde 55 kere silinen 
granit zeminlerde, iğne topukların çıkardığı iç gıdıklayıcı sesler yankılanıyordu.

Biraz hava alsa diner miydi beynindeki uğultu? Hava almak... Hayır, burası bir plazaydı; 
tertemiz camlardan tertemiz hava girmezdi içeri. Laminat parkelerden kimyasal sızardı, split 
klimalardan mikrop sızardı, yaka kartlarından rötuşlu vesikalıklar sızardı, kahve 
makinelerinden haftanın fısıltısı sızardı, mantar panolardan kotalar sızardı, kübik masalardan 
düş kırıklığı sızardı plazalarda… 

Göründüğü kadar kolay değildi “iyi şirketler”’de yaşam…

Bir facebook çılgınlığıydı plazada yaşam; bir hangi kulübe üye olmalı sorunsalıydı. Hayata 
doksan dereceden bakanların 360 derece değerlendirme yapma çabasıydı bazen. Bir sosyal 
sorumluluktan diğerine koşmak, Çarşamba’dan Cuma akşamını planlamaktı. Biraz grisini, 
biraz Sezar salataydı. Plazalar, dokuzuncu mülakatta işe alınmamayı göze alan “cesur 
yürekler”’in mekânıydı. Göze alan ve fakat risk almayanların…

Bir kültür şokuydu kimi zaman plazada yaşam. İçeriyle dışarı arasında, sıcakla soğuk 
arasında, yerliyle yabancı arasında, demleme çayla filtre kahve arasında, tabldotla multinet 
arasında gidip gelen bir şok dalgasıydı. Yüzlerde donan tebessümler, zorunlu günaydınlar, 
tadı olmayan kutlamalarla kuşatılmış bu siyah beyaz filme, bazen sadece post-itlerdi renk 
katan. Plazada inşa olunan bir yaşam, yeni mezunun bireysel emeklilik sigortasıydı. Fotokopi 
çekerek başlayan kariyer yolculuğunda her geçen yıl asansörden bir kat daha geç inildiği 
bilinir de zirveye giden yolculukta kaç yürek ezildiği bilinmezdi. Göründüğü kadar kolay 
değildi plazada yaşam… Çünkü bu binalar hastaydı ve "Hasta Bina Sendromları" genellikle 
havalandırma sistemlerindeki kusurlarla bağlantılıydı…

Saatine baktı, zaman sızıyordu sanki kadrandan... Bilgisayarını kapattı... Asansöre doğru 
ilerlerken tek bir şey vardı aklından geçen... Risk alınmalıydı...

Evrim KURAN
www.evrimkuran.com
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ZİYARET

Çok sıkı bir güvenlik kontrolünden sonra binadan içeri girdik. Bir görevli bizi asansöre kadar 
götürdü ve ineceğimiz katı söyledi. Orada indik ve bizi çıkışta bir hanım karşıladı ve genel 
müdür muavinin odasına aldı. Oda boştu. Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından birinin 
murahhasa azası ile randevumuz vardı. Böyle önemli bir görüşmede işi şansa bırakamazdık. 
Randevu saatinden 15 dakika önce gelmiştik. Bizi burada yaklaşık 10 dakika beklettiler. Daha 
sonra biraz önce bizi içeri alan sekreter, kendisini izlememizi istedi ve birlikte yüksek 
katlardan birine çıktık. Orada asansör değiştirdik ve daha üst katlara çıktık. İndiğimiz katta 
bizi başka bir sekreter hanıma nazikçe ileten diğeri sessizce ayrıldı. Bir kaç dakika daha 
beklememiz gerekiyordu. Mekan oldukça sakindi. Duvarlarda kıymetli olduğunu sandığım 
tablolar asılı idi. Sanki kumaş ile kaplanmış ve konuşulan her sözü yutacak, yansıtmayacak 
bir havası vardı mekanın. Bu kısa sıra içersinde ben, genel müdürüm ve satış müdürümüz 
eminim aynı şeyi düşünüyorduk. Buraya geçtiğimiz yıl gelmiş ve çok çetin bir görüşme 
yapmıştık. Kuruluşun ağırlığını hissettiren yönetici, onlara ürün ve hizmet vermenin bize bir 
ayrıcalık olduğunu açıkça söylemiş ve derin pazarlıklar sonunda satış gerçekleşmişti. 

Şimdi yaklaşık bir buçuk yıl sonra ek satış imkanı vardı ve yine aynı kadro, yine bu toplantı 
odasına bir kapanış görüşmesi için davet edilmiştik. Tam zamanında içeriye alındık. İlgili 
genel müdür muavini, murahhas azanın masasının önünde oturdu. Biz de karşısındaki 
koltuklara, dizildik. Koltuklar çok rahattı ama bizim onu düşünecek halimiz yoktu. Neredeyse 
hepimizin babası olacak yaşta bulunan ve ağır, ağır sesini yükseltmeden konuşan murahhas
aza, bakalım bu görüşmede bize nasıl yaklaşacaktı?  Ne kadar pazarlık edecektik? Geçen bir 
buçuk yılda gösterdiğimiz ürün ve hizmet performansının bakalım hangi yönleri tartışmaya 
açılacak, yeni alımda fiyat kırmak için sav olarak kullanılacaktı. Hepimiz dersimizi çok iyi 
çalışmıştık ve sorulacak her soruya hazırdık. Nezaket sözcüklerinin ardından,  murahhas aza 
okuma gözlüğünü taktı,  arada genel müdür muavinine danışır ve onayını alır gibi (ama ikisi 
bizden önce içerde idiler ve mutlaka bizim teklifi incelemişlerdi), teklifimizin başlıklarını ve 
bazı ana noktaları okudu ve bizim teyidimizi gözleri ile kabul etti. Daha sonra yine yavaş bir 
şekilde devam etti:

Sizinle bir yılı aşkın bir süredir birlikte çalışıyoruz. Bu sürede bir sorunumuz olmadı. Teknik 
ekibinizden çok memnunuz.  Teklifinizi kabul ediyoruz.

Parasal olarak bizim teklif ettiğimiz rakamın çok cüzi bir miktar altında bir rakamı kabul 
ettiğini belirtti. Bize zaten ancak evet demeyi bırakmıştı. Hani bazılarının kafasından aşağı 
kaynar sular dökülür ya kötü anlarda işte o anda benim başımdan aşağı serin ve çok mutlu 
edici, sular boşandı. Çünkü hem çok önemli bir kontrata ilave ekipman satmayı başarmıştık, 
hem de bunda en büyük payın benim sorumlu olduğum kısım olduğu ve kontratın 
yenilenmesinde bunun payının ne kadar büyük olduğu çok açıkça ifade edilmişti kuruluşun en 
yetkili ağzından. Daha sonra görüşme başka konulara kaydı ve ülkenin genel sorunlarına 
değinildi. Yetkili bizim satış müdürüne çok benzeyen eskiden birlikte çalıştığı bir iş arkadaşı 
ile ilgili anılarını anlattı. Ve bizim çok uzun süreceğini sandığımız görüşme yaklaşık on beş 
dakikada sonuçlandı.

Fuat YALÇIN
www.fuatyalcin.com
fuaty@fuatyalcin.com
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MÜŞTERİLER NE İSTER?

Birkaç yıl önce bir vesileyle Biga’nın köylerinden birisini ziyaret etmiştim. Soğuk bir yaz
sonuydu. İlk gün işlerimizi halledip gece köyün misafiri olduk. Ertesi gün de planda olmayan 
biçimde ziyaretimiz uzadı. Yapacak bişeyim olmadığı için köyün etrafında yürüyüş yaptım 
biraz. Yalancı güneş içimi titretmişti. Bir süre sonra tek başıma gezmekten sıkılıp sohbet 
ermek üzere köyün bir kahvesine girdim. Selamlaştık ama içeri girer girmez üstüme çöken 
sigara dumanından selam verdiğime bile pişman oldum. Malum Anadolu köylerinin klasik 
manzarası tıklım, tıklım dolu ve sigara dumanı çökmüş bir kapalı salondan ibarettir köy 
kahveleri. Zoraki bir çay söyleyip çay ocağının dibindeki bir 
masada oturdum... Çaycı delikanlıyla biraz sohbet... Yok, 
olacak gibi değil kaçmak lazım, nefes alamıyorum...”-Berber 
var mı buralarda?” diye sormuş oldum. Nereden çıktıysa...
Çaycı kahvehanenin tam karşısını göstererek işaret etti. Bir de 
selamını söylersem eğer daha iyi tıraş edeceğini söyledi.
Çayın parasını ödeyip sokağa attım kendimi. Berbat 
kokmuştum. Hızla berbere girdim ve sıranın olmadığını 
öğrenmenin sevinciyle kendimi mis gibi sabun ve parfüm 
kokan, sobasında ıhlamur kaynayan küçücük bir berber 
dükkânı olan Eyüp’ün berber dükkanına attım.
Misafir koltuğunda yaşlıca bir bey amca oturmuş gözlüğünün 
ardından gazete okuyorken radyoda hafif cızırtılı türküler 
mırıldanıyor ve arkada da bir kanaryanın arada bir ötüşü kulakları şenlendiriyordu.

Tanrım! Günün sıkıntısı ve kahvehanenin kasveti biranda uçtu gitti üzerimden... Yüz 
kaslarımın o anda gevşediğini hatırlıyorum. Eyüp ne istediğimi sordu. Önce bir saçlarımı 
yıkayıp üzerime sinmiş şu kokudan bir kurtulalım dedim. Sonra da saçları biraz toparlayıp 
sakal tıraşı olmak istediğimi söyledim. Eyüp, mis gibi kokan tertemiz ve ütülü berber 
peçetesini boynuma yerleştirirken “şampuanımın ne marka” olduğunu sordu... Bir anda 
şaşırdım. Bir kuaför ya da bir berber hele, hele bir köy berberinden hiç beklemediğim bir 
soruydu bu. Utana sıkıla yarım ağızla kullandığım şampuanı söyledim. Eyüp, gayet rahat 
“hangi tür” olduğunu da sordu. “Kepeğe karşı etkili lacivert etiketli olanından” diye cevap 
verdim. Kanarya meraklısı, tertemiz önlüklü, üstelik kendi de tıraşlı genç berberim arkasını 
döndü ve duvarda raflarda sıralı onlarca şampuan arasından benimkini bir çırpıda buluverdi.
Gözlerime inanamadım! O güne kadarki gittiğim kuaförlerde ya da berberlerde, maliyet 
gerekçesiyle toptan litre hesabı alınan 2.sınıf şampuanlarla saç yıkatmaya o kadar alışmıştım 
ki bu sahne ağzımı bir karış açık bıraktı.

Klasik bir berber müşterisi olarak daha ne isteyebilirdim ki? Eyüp’ün tıraşı da muhabbeti gibi 
–bilinenin aksine- gayet mütevaziydi ki. Zira genellikle bu işlem sonuna doğru artık kendimi 
koltuktan atmaya çalışır, berberin biran evvel işini bitirmesi için içimden kendime sabır 
dilerdim –hala da dilerim-. Bu sefer tam tersi oldu. İçeriyi saran ıhlamur rayihası, sobanın 
sıcaklığı, uzaktan gelen radyo cızırtısı, kanarya şakıması, Berber Eyüp’ün titizliği, kendi 
şampuanımla saçlarımın yıkanması, gereksiz berber dedikodusundan ve merakından uzak bir 
tıraş.... O anı unutmamak için kendime söz vermiştim. Bugün bir vesileyle “müşteri 
velinimetimizdir” lafına takıldım bir an. Anadolu esnafının müşterilerine atfettiği değerin en 
somut ve veciz ifadesidir bu söz. Bugünün modern hizmet sektörü kuruluş ve şirketleri 
Eyüp’ün berber dükkânındaki kadar “nimet” görüyorlar mı acaba bizi? Ya da biz satışı meslek 
edinmiş profesyoneller olarak ne k a d a r  Eyüp’ün standartlarında müşterilerimizin 
beklentilerini –beklediklerinden daha çok- karşılamayı hedef edinebiliyoruz?

Sorunun cevabı hepimiz için kritik! Bol Satışlar

Gürkan PLATİN
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SATIŞÇILAR NEDEN BAŞARISIZ OLURLAR?

Benigni’nin “Hayat Güzeldir” filmini hatırlayanlar bilir: Filmin başrol oyuncusu baba Guido, 
2.Dünya Savaşı’nın ürkütücü yüzünden oğlunu koruyabilmek için onunla film boyunca bir 
parçası oldukları oyunu oynarlar...

Guido, çevrelerinde olup biten onlarca tüyler ürpertici gerçeğin aslında bir oyun olduğuna 
inandırır oğlunu. Onun bu olağanüstü “olumlu” tavrı izleyenler tarafından hem şaşırılarak 
hem de gıptayla takdir edilir.

Bizim mesleğimizde de yaşamı kutsanmış bir oyunmuş gibi oynayan satışçıların, onları 
çepeçevre saran zorluklara ve tehlikelere rağmen ne kadar başarılı olduklarına şahit 
olmuşsunuzdur.

Peki, neden bazı satışçılar başarısız olurlar?

Cevabı basit: çünkü başarısız olacaklarını düşünürler!

Düşüncelerimiz, davranış kültürümüzü ve buna bağlı tutumlarımızı belirler. Satışçıların 
kendileri ve işleri hakkındaki olumsuz düşünceleri onları bir çığ yumağı gibi en çok 
korktuklarıyla yüzleştirir: Başarısızlık!

Şimdi 2 örnek verelim: 
Bay A, hem işe alım hem de satış eğitimlerinden sorumlu yüksek donanımlı bir satış 
yöneticisi. Ancak Bay A’nın en büyük kaygısı eğitimini verdiği satışçılarıyla satışa çıkıp 
onların önünde başarısız olmak. Bu nedenle de satışın eğitimini veren bu adamı sahada 
elemanlarıyla birlikte görmek imkansız.

Bay B ise tam bir saha adamı. İşin teorisinden çok “uygulamasıyla” ilgilidir. Sabah ekibiyle 
buluşup birisine ‘takılıyor’ ve gün boyu onunla sahada vakit geçiriyor. Karşılaştığı her türlü 
olayı “alternatif” bir gözle görebilme fırsatı yaratma konusunda sınırsız bir güce sahip. Her
gün bir başka elemanıyla cephede adeta oyun oynuyor! Bırakın elemanının yanında rezil olma 
korkusunu, özgüveni o kadar gelişmiş ki bazen satış görüşmelerinde müşterisi yerine geçip 
beraberindeki satışçısını ters köşeye bile yatırdığı oluyor.

Sizce hangisi hem satışta hem de satış yönetiminde daha başarılı olabilir? Cevap açık!

Satış mesleğinin her aşamasında satışçıları ya da satış yöneticilerini “olumlu düşüncenin 
gücü” başarıya ulaştırıyor.

Bu konuda yapılan istatistiklere göre satışçıların başarısızlık nedenleri şöyle sıralanmıştır:

%15 Eğitimin yetersizliği (ürün/satış)
%20 İletişim becerisinin yetersizliği
%15 Sorunlu ya da yetersiz yönetim
%50 Tutum

Başarının %50 kaynağı tutumlarımızda gizli. Sadece düşünme tarzımızı değiştirerek %50 
daha fazla başarı elde edilebiliriz.

Yeri gelmişken çok usta bir konuşmacı olan Earl Nightingale’in bir sözünü hatırlatayım: Ne 
düşünürsek o oluruz!

Peki, nereden ve nasıl başlamalı?

İşe kendiniz ve yetenekleriniz hakkında olumlu düşünerek başlayın. Önce içinize 
dönüp doğanın size bahşettiği nimetlere şükredin.
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Ardından dilinizi “olumsuz “ sözcüklerden temizleyin. Şu, olumsuzluk eklerini 
içeren; devamında olumsuz bir ifadenin habercisi olan “ancak”, “ama”, “fakat”’lardan 
ayıklayın günlük konuşmalarınızı. Özellikle satış sürecinde görüşmenizde ne kadar 
çok olumlu cümle kurarsanız görüşmenizin o kadar olumlu sonuçlanacağına şaşırarak 
şahit olacaksınız.
Her zaman bir alternatif vardır. Yaratıcılığınızı alternatif seçenekler ortaya koymak 
için zorlayın.
“Nasıl olabilir?” sorusunu iç konuşmalarınızın başköşesine yerleştirin.
Birlikte olmaktan zevk aldığınız, olumlu insanlarla daha çok zaman geçirin....

Özellikle satış organizasyonlarında başarısızlık korkusu ya da kaygısı bulaşıcı bir hastalıktır 
ve birinden diğerine kolaylıkla geçer: İyi eğitilmiş bir yetenek güruhunun içine bir tane 
kuruntu kumkuması atın ve içeride ne oluyor bir bakın. Eğer bu kuruntu kumkumasını bu 
güruh kendi içinde biran evvel eritip dönüştüremezse o kendi başına başladığı kuruntu 
macerasına yeni kurbanlar katıp tüm organizasyonu kendisine benzetecektir. 

Unutmayın, başarmanın 3 koşulu var:

-Bilmek
-İstemek
-Başlamak....

Siz yeter ki başlayın!

Geçen ay bir “merhaba” bile diyemeden büyük bir heyecanla bu sayfada, yaşarken 
öğrendiklerimi, keşfettiklerimi paylaşmak için tuttuğum notlarımı aktarmaya başladım.
Bundan sonra da satış ve satış yönetimine kafa yoranlara, emek harcayanlara bu sayfadan 
ulaşmaya devam etmeyi istiyorum.

Ve şimdi herkese merhaba!

Bol Satışlar

Gürkan PLATİN

info@gurkanplatin.com
http://gurkanplatin.blog.com/



SATIŞ VE PAZARLAMA ÖYKÜLERİ


2009 – E-Kitap ©

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ İlhan ÜRKMEZ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

BİR SATIŞ SÜRECİNDE DUYGUNUN BİR GRAMI, GERÇEĞİN BİR TONUNA 
EŞİTTİR.

“İnsanlar mantıksal değil duygusal nedenlerle alışveriş yaparlar. Bu sebeple; bir satış 
sürecinde duygunun bir gramı, gerçeğin bir tonuna eşittir.”

Satış, sadece mantıksal değil aynı zaman da duygulara seslenerek de gerçekleşen bir süreçtir. 
Gerçekten de müşteriler sadece ihtiyaçları olduğu için ve de mantıklı düşündükleri için satın
alma davranışı göstermezler. Eğer böyle olsaydı, zengin ve varlıklı insanların milyon dolarlık 
ve hatta farklı marka ve modelde otomobilleri olmazdı. O halde amaç sadece bir yerden bir
yere gitmek değil. Bu ihtiyacın çok ötesinde yatan başka şeyler vardır. İşte insanları farklı 
olmaya iten ve aynı ihtiyacı çok daha fazla bir harcamayla karşılamaya isteklendiren 
insanların duygularıdır. Bu sebeple; mesleğinde başarılı olmayı isteyen her satış elemanı, 
duyguların gücünü çok iyi bilerek hareket etmeli, müşterinin duygularına hitap etmeyi ve 
duygulara dokunmayı önemsemelidir. 

Araştırmalar ve konunun uzmanı kişilerin gözlemleri göstermektedir ki; duyuları ve duyguları 
harekete geçirtecek, müşteriyi pasif konumdan aktif konuma geçirtecek satış yöntemleri, satış 
sunumları ve aktiviteleri satışı arttırıyor.

Bu konuyla ilgili bir anımı sizlerle paylaşmak isterim; Anadolu’nun bir şehrinde alışveriş 
yapmak için büyük bir mağazaya girmiştim. O sıralar da çalıştığım firma FMCG (Fast 
Moving Consumer Goods-Hızlı Tüketim Ürünleri) sektöründe bulunduğu gazlı içecek 
pazarında pazarın lideri konumunda bir numaralı üretici olan bir firmaydı. Bu alışveriş 
merkezine girdiğimde çalıştığım şirketin sattığı ürünün bulunduğu ürün standının trafik 
akışına göre rakip üründen sonra konumlandırıldığını gördüm. Bu konu da bir şey 
yapamazdım. Fakat, ürünümüzün bulunduğu raflarda ürün yerleşimi bizim istediğimiz 
standartlarda yapılmamıştı. Bizim “Facing” dediğimiz ürünün markasının tüketiciye dönük 
olması gerekirken karışık bir şekilde ürünler rafa dizilmişti. Ayrı yeten ürünlerin yerleşimi 
yatay ve dikey olarak standartların dışındaydı. Bu durum sattığımız ürünün fanatiği olan beni 
rahatsız etmişti. 

Marketlerde satılan poşet içindeki temizlik bezlerinden iki adet aldım ve kollarımı sıvayarak 
rafı düzeltmeye, aynı zamanda tozlu rafı silerek işe başladım. Birazdan bir satış görevlisi 
yanıma geldi. Ne yaptığımı sordu. Durumu anlattım. Bu arada kendimi de tanıtmıştım. 
Aniden görevli yanımdan kayboldu. Birazdan mağazadan sorumlu yönetici yanıma geldi. 
Kendini tanıtarak bir mahcupluk içinde işlerin yoğunluğundan ve bu sebepten ürünleri bizim 
istediğimiz standartlarda dizemediklerinden bahsetti. Ben ise gayet olumlu yaklaşarak 
yaptığım işe devam etmemin onlar için bir sakıncası olup olmadığını sordum. Mahcubiyeti 
daha da arttı. Kendisi de bir bez aldı ve benimle birlikte rafı temizleyip ürünleri yerleştirmeye 
başladı.

Bu işlem yaklaşık 20 dakikamızı almıştı ama raf düzeni de harika bir görüntüye kavuşmuştu. 
Mağaza müdürü ile rafın karşısına geçip rafa bakarak konuşurken o sırada bir teyze (yaklaşık 
50-60 yaşlarında) rafın önüne geldi ve 2,5 litrelik en büyük ambalajımız olan ürüne elini 
uzattı fakat almadan geri çekti. Bu hareketi 2-3 sefer yapınca dikkatimi çekti. Teyzenin yanına 
yaklaşarak kendimi tanıtıp biraz önce yaptığı hareketin dikkatimi çektiğini söyledim. Hiç 
unutamayacağım şu cevabı verdi:

“Ah evladım....Önümüz bayram. Benim üç tane çocuğum var. Hepsi evli. Sekiz tane de 
torunum var. Şimdi bayramda gelecekler. Ev kalabalık olacak. Bir adet alsam yetişmeyecek, 
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iki üç tane alsam bana ağır olacak götüremeyeceğim, işte bu sebepten elim tereddütlü bir 
şekilde gitti geldi“.

Bu durum karşısında teyzeye şunu söyledim;

“Teyzeciğim siz istediğiniz kadar alın ben sizi evinize taksi ile bıraktıracağım.“

Teyze bu durumdan çok memnun oldu. Alışveriş sepetine 6 adet 2,5 litrelik sattığımız 
üründen koyduk, kasaya birlikte geldik. Diğer aldıklarıyla birlikte hesabını ödedi. Poşetlerinin 
bir kısmını ben, bir kısmını da o aldı. Mağaza dışına çıkarak teyzeyi orda bekleyen bir taksiye 
bindirdim. Evinin adresini taksiciye söyledikten sonra taksiciye tahminen ne kadar tutacağını 
sordum. Söylediği rakamı ödeyerek teyzeyi evine gönderdim.

Şimdi burada ben neye yatırım yaptım?

Tahmin edeceğiniz gibi geleceğe yatırım yaptım. Nasıl mı? Çok iyi biliyorum ki teyzenin 
çocukları bayramda eve geldiklerinde ve kalabalık bir şekilde sofraya oturduklarında eminim 
ki bu teyze pek de alışık olmadığı ve her yerde her zaman yaşaması muhtemel dahilinde 
olmayan bu deneyimi çocuklarıyla ve torunlarıyla paylaşmıştır. Bu paylaşım neticesinde bu 
hikayeyi dinleyen kişiler ile sattığımız ürün arasında duygusal temelde belki de hiç bir 
reklâmın yapamayacağı bir bağ kurulmuştur. İşte, ürün ile müşteri arasındaki bu duygusal bağ 
ile ben geleceğe yatırım yapmış oldum. Sattığım ürüne duygusal emek boyutuyla öyle bir 
deneyim yükledim ki ürün ile müşteri arasında bir gönül bağı kurdum.

Bu yazıyı ve yazı da anlatılan öyküyü özetler nitelikte olan yazının başlangıcında ki o çarpıcı 
ifade de belirtildiği gibi; “insanlar mantıksal değil duygusal nedenlerle alışveriş yaparlar. Bu 
sebeple; bir satış sürecinde duygunun bir gramı, gerçeğin bir tonuna eşittir.”

İlhan ÜRKMEZ
Yazar, Yönetici, Eğitim Uzmanı ve Danışman
ilhanurkmez@yahoo.com
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HİZMETTE MÜKEMMELLİK SİZDE, KÖTÜ HİZMET İSE RAKİPTE “REPETE 
MÜŞTERİ”LER YARATIR.(*)

Yapılan araştırmalar ve istatistikler hoşnut olmayan müşterinin, memnun müşteriye göre 
başına gelenleri yirmi kez daha fazla anlattığını gösteriyor.

Satış elemanının satış sırasında gerek kendisinin gerekse de şirketinin yerine getiremeyeceği 
sözler vermesi, o an gerçekleşen satışı bir kazanç olmaktan çıkarır.

Satışta ve satış sonrasında yapılan her hata ve yerine getirilmeyen her söz bumerang gibi satış 
elemanına ve şirketine sorun olarak geri döner. Bu sebeple; satışta söylediğini yapacaksın.
Yapacağın işlerin sözünü vereceksin. Verdiğin sözün de arakasında duracaksın.

Araştırmalar göstermektedir ki; müşterilerini şirkete bağlı tutma oranı yüksek olan şirketler, 
pazarda daha karlı ve etkin hale gelmektedirler.

Eğitimlerimde çok sık yaptığım bir şov vardır. Ben buna “şov” diyorum, çünkü tamamıyla
katılımcılarında oyunun içinde olduğu bir gösteridir bu. Katılımcılara, A4 boyutunda keserek 
daha önceden hazırlamış olduğum gazete kağıtlarını dağıtıyorum. Başımdan geçen üç farklı 
deneyimi kendileri ile paylaşacağımı belirtiyorum. Anlatacağım hikayeler sonrasında 
kendisini kötü hisseden olur ise,  elindeki gazete kağıtlarını buruşturarak salonun ortasına 
doğru atmasını istiyorum.

Bu hikâyelerden bir tanesini sizlerle paylaşmak isterim.

Bir şirketin orta ve üst düzey yöneticilerinden oluşan bir gruba eğitim verecektim. Saat 
20.00’de kalkması gereken uçak saat 22.30’da kalkmıştı. Tabi ki benim havaalanında uçaktan 
inişim ve otele gelişim çok uzun sürmüştü. Otele gelip giriş işlemlerimi yaptığımda saat 
gecenin birini gösteriyordu.

Geldiğim şehrin o en güzel beş yıldızlı otelinde giriş işlemlerimi bitirdikten sonra, görevli 
çantalarımı alarak bana asansörü gösterdi. Asansöre birlikte bindik ve onuncu katta 
asansörden inerek odaya doğru yürüdük. Görevli odanın kapısını açtı ve uzun koridor 
boyunca ilerleyerek elindekileri birden bire oturma salonunun ortasına doğru attı. Atmadı 
aslında fırlattı. Fırlattığı çantalardan birisi açıldı ve içindeki eğitim notlarım ortalığa saçıldı.

Görevli hiç bir şey olmamış gibi ışıkların yerini, tuvaleti ve lavaboyu, televizyonun nasıl 
açıldığını ve hatta klimanın nasıl çalıştığını anlattığı o bahşiş talep etme faslına geçmişti ki; 
artık yorgunluğumun üstüne krema olan biraz önce gördüklerime dayanamayıp görevliye 
kapıyı kapatmasını ve gelip koltuğa oturmasını söyledim.

Görevli şaşırmıştı. Ama dediğimi de yaptı. Gelip tam karşımdaki koltuğa oturdu. Kendisinden 
şu son beş dakikayı düşünmesini istedim. Bu beş dakika içinde benimle olan iletişiminde  bir 
hata yapıp yapmadığını sordum.

Görevli düşündü, düşündü ve yine düşündü.”Hayır...”, cevabını verdi.

Kendisine, biraz önce odaya girerken çantalarımı odanın ortasına fırlattığını ve çantamın 
birisinin açıldığını içindeki notlarımın dağıldığını ve hatta hala bunların şimdi gözünün 
ününde olduğunu söyledim.

Görevli olan biteni ancak şimdi anlamıştı. Kafasını öne eğdi. Üzgün olduğunu ve çok özür 
dilediğini belirtti.
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Adını yaka kartından okuyarak adı ile hitap edip kendisine çok iyi hatırlıyorum şunları 
söylemiştim;

“Bak Nurettin Bey... Müşteriye sunulan hizmetin telafisi yoktur. Şimdi sen bana yaptığın 
hatanın farkına vardığını söyleyerek, dışarı çıkmayı asansöre geri dönerek şu son beş 
dakikayı tekrar yaşamayı önerebilirsin. Bu yaptığın yanlış hareketin yerine, yapılması 
gerekeni yaparak tekrar işinin başına dönebilirsin. Fakat yaptığın yanlış hareketi bana 
unutturamazsın. Çünkü sen bana bir hizmet verdin. Yani bana bir deneyim yaşattın. Bunun 
yaşanmış olmamasını isteyebilirsin. Ama benim hafızamdan bu deneyimi silemezsin.”

Nurettin Bey suskun bir şekilde nasıl bir hata yaptığının ancak şimdi farkına varmış olarak, 
kafasını öne eğmiş beni dinlemekteydi.

“Nurettin Bey, özellikle sen öyle bir otel de çalışıyorsun ki… Beş yıldızlı ve bu şehrin en lüks 
ve de en pahalı oteli burası. Verilen hizmetin en üst seviye de olması gereken bir yer olmalı 
burası… Doğrumu?”

Nurettin Bey o kadar üzülmüştü ki kendisine kapıya kadar eşlik etmek zorunda kaldım.
Kapıdan çıkarken “Lütfen... Amirlerime bunu siz söylemeyin. Ben kendim bu durumu amirime 
rapor edeceğim” dedi.

Ben ise bütün yorgunluğum ile uzandığım yataktan sabah saat 07.00’de ancak kalkabildim.

Olayı böyle anlattıktan sonra katılımcılara dönerek, “Siz benim yerimde olsaydınız ne 
hissederdiniz?”, diye sorarım.

Katılımcılar hep bir ağızdan “Hocam, sizin hissettiklerinizin aynısını...”  diye cevap verirler.

Bu cevabı verirken de salonun ortası buruşmuş ve bir top haline getirilmiş gazete kağıtlarıyla 
dolar. Salonun ortasına doğru havada bir yay çizerek gelen her buruşuk kağıt olumsuz ve hoş 
olmayan bir deneyimin göstergesi olarak kağıt yığınlarının arasında yerini alır.

Ortada öyle bir kağıt yığını oluşur ki ben bu kağıttan dağ olmuş yığını göstererek katılımcılara 
mesajımı iletirim.

“İşte müşteriye yaşattığınız her olumsuz deneyim böyle büyür ve bir dağ olur. Daha sonra o 
müşteriye nemi olur? Fırsat bulduğu her ortamda sizi başkalarına işte böyle anlatan ajan 
olur..”

Fakat hikâye burada böyle bitmez. Hikayenin benim yaşadığım bir de devamı vardır. Onu 
anlatmaya başlarım.

“Odamda kahvaltı yapmayı her zaman çok severim. Odama kahvaltı istemiştim. Birazdan 
kapı çaldı. Ben kahvaltı servisi olduğunu düşünerek kapıyı açtım. Fakat kapı da elinde servis 
tabağı ile duran çok şık giyimli bir bayan vardı. Görevli bayan, elinde çok güzel paket 
yapılmış ve için de meyvelerin, bir şişe şarabın olduğu paketi bana uzatarak otelin gece 
müdürü`nün ikramı olduğunu da belirterek bana verdi.

Paketin içinde bir mektup vardı. Üzerinde `Değerli Misafirimiz Sayın İlhan Ürkmez` 
yazıyordu. Mektubu açtım ve okumaya başladım.

Nurettin Beyin akşam ki bana yaşattıklarının bir özeti yapılarak gece müdürünün olay 
hakkındaki özürleri ile devam ediyordu. 
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Mektubun sonu daha güzeldi. Otele bir sonra ki gelişimde bir gün ücretsiz misafirleri 
olacağımı belirterek sonra ki kalışlarım için de kullanılmak üzere adıma düzenlenmiş indirim 
kartı çıkarttıklarını belirtiyorlardı. İşte şimdi keyfim yerine gelmeye başlamıştı...”

Daha sonra katılımcılara dönerek tekrar sorarım;

“Siz ne düşünüyorsunuz? Benim yerimde olsaydınız ne hisseder ve ne düşünürdünüz?”

İşte bu nokta da artık fikir ayrılıkları oluşmaya başlar.”Ben affederim” diyenler ile “Hayır 
affetmem” diyenlerden oluşan iki grup hemen oluşuverir.

Sonrasında neler mi olur?

Sonrasında neler olduğunu da sadece eğitimime katılanlar bilir.

Kötü hizmet müşteride kötü hisler uyandırır, müşterinin kendini kötü hissetmesine sebep olur.
Muhtemelen, sizler hikâyeyi okurken bile kendinizi kötü hissettiniz. Bir de müşteri olarak bu 
tür olaylarla karşılaştığınızda kendinizi nasıl hissettiğinizi düşünün. Bu nedenle; satışta 
hizmetin kalitesi çok önemli bir konudur.

Çünkü artık çok iyi biliyoruz ki; hizmette mükemmellik sizde, kötü hizmet ise rakipte 
“Repete müşteri”ler yaratır. Müşterinin sizde “Repete” olabilmesi için yapacağınız şey 
bellidir. Mükemmel hizmet...

İlhan ÜRKMEZ
Yazar, Yönetici, Eğitim Uzmanı ve Danışman
ilhanurkmez@yahoo.com

(*) Repete; belirli bir zaman diliminde örneğin 1 hafta,1 ay gibi gerçekleşen ikinci, üçüncü 
veya dördüncü satışlardır.
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FİRMALARIN İLGİNÇ GİRİŞİMLERİ

Marlboro

Amerika’nın sembol markalarından Marlboro bütün dünyada en çok satan sigaradır. 
Marlboro, sigara tüketiminin bugünle kıyaslanmayacak kadar az olduğu 1930’larda ayakta 
kalma mücadelesi veriyordu. Her türlü formül denense de istenilen satış artışı 
sağlanamıyordu. Nihayet John Jack isminde bir girişimci satışları birkaç misli artıracağı 
garantisini vermiş ve karşılığında da Marlboro ortaklığını istemişti. John Jack’in önerisini 
çaresiz kabul eden Marlboro yöneticileri önce depolardaki boş Marlboro kutularını 
çıkarmışlar ve binlerce kişiye ezdirmişler. Çılgın girişimci John, boş Marlboro kutularını 
bütün ülkenin sokaklarını dağıttırmış. Hatta geceleri sokaklarda boş ve ezilmiş Marlboro 
kutularını gizli gizli attırmış. Amaç Marlboro’nun ne kadar çok tüketildiğini göstermek. Ne 
kadar ilginç bir çözüm öğle değil mi? Tüketicilere böylece markanın bilinirliliği artırılmış.

New Coke

Tüm zamanların en büyük markalama hatası kesinlikle New Coke’dur. 1985 yılında Coca-
Cola Company en popüler soft içeceğini üretmeye son verip yerine yepyeni bir formülle 
ürettikleri New Coke’u pazarlamaya karar verdi. Yeni formüllerini ürettikten sonra şirket, ne 
sonuç vereceğini görmek üzere, Atlanta’yı pilot bölge seçerek 200 bin test ürünü piyasaya 
sürdü. Sonuçlar çok çarpıcıydı. New Coke’un tadır orijinalinden daha iyi almakla kalmıyor, 
insanlar Pepsi-Cola’nın yerine de New Coke’yi tercih ediyorlardı. Bununla birlikte Coca-
Cola’yı gözden çıkarıp yerine New Coke’u piyasaya sürmeye karar verdiler. Coca-Cola 
Company’nin ciddi şekilde göz ardı ettiği şey ise ilk ürünün marka gücüydü. Kararın 
açıklanmasının hemen ardından Amerikan toplumunun büyük bir yüzdesi yeni ürünü boykot 
etmeye karar verdi. 23 Nisan 1985 tarihinde New Coke piyasaya sürüldü ve birkaç gün içinde 
orijinal Cola’nın üretimi durduruldu. Bu kararın vardığı nokta “tüm zamanların en büyük 
pazarlama hatası” oldu. New Coke’un satışları düşüktü ve orijinal Cola’nın artık bulunamıyor 
oluşu halkın tepkisini arttırmıştı. Kısa zaman içinde, Coca-Cola Company’nin orijinal marka 
ve formülüne dönmekten başka pek fazla bir seçim şansı olmadığı anlaşıldı. Orijinal markanın 
kitleler tarafından algılanışıyla ilgili yeterli araştırma yapmadığı için binlerce test kolası ve 
yeni formül baş aşağı gitmiştir.

Sütlü Nuriye

Krizlerin fırsatları ortaya çıkarması ile ilgili ülkemizden bir başka örnek de  “Sütlü Nuriye” 
tatlısının hikâyesidir. Nuriye isimli Diyarbakırlı bir kadının icadı olan sütlü şerbet dökülerek 
yapılan fındıklı baklava, 12 Eylül 1980 askeri darbesi ardından Güllüoğlu baklavacısı 
tarafından tüm Türkiye’ye mal edilmiştir. Karaköy Güllüoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı 
Nadir Güllü kendisiyle yapılan bir röportaj da şunları söylemiştir; “12 Eylül 1980 döneminde 
askerler belediyeler aracılığı ile baklava satışları için tek bir fiyat belirledi. Bu fiyat 
baklavanın maliyetini bile karşılamıyordu. Kaliteyi o fiyata satmamız mümkün değildi. O 
dönemde bir yıl baklava yapamadık. Daha sonra şerbetinde süt olduğu için  kilo olarak ağır 
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gelen, ceviz yerine de fındık kullanıldığı için maliyeti düşük olan Sütlü Nuriye’yi ürettik. 
Sütlü Nuriye kısa sürede çok sevilen ve tutulan bir tatlı oldu.”

                                              
Procder and Gamble  

Procder and Gamble en başarılı ürünlerinden olan Pompers atılabilir çocuk bağı, bir gece 
torununu bekleyen bir Procder and Gamble mühendisinin aklına gelmiştir.  Torunun altını 
değiştirmekte olan deneyimsiz dede bezlerin saklanma, yıkama ve ütüsündeki güçlüğü gördü. 
Piyasada mevcut kağıt çocuk bağlarını denediğinde ise kağıdın bez kadar idrar çekmediğini 
ve çabuk yırtıldığını gördü. Bir tüketici olarak duyduğu ihtiyacı mühendis olarak firmasına 
götürdü ve onu, duyduğu ihtiyacın diğer tüketiciler tarafından da paylaşılıp paylaşılmadığını 
araştırmaya yöneltti. Procder and Gamble mühendisi yeni çocuk bağı fikrini firma 
yöneticilerine götürdüğünde onlar milyonlarca dolarlık bir gelişme ve yatırım projesine 
atılmadan önce şu soruları cevaplandırmak zorundaydılar:

- Çocukların altını değiştirmek için yeni bir sisteme gerçekten ihtiyaç var mı?
- Procder and Gamble ürününü geliştirecek örgütsel ve teknolojik olanakları mevcut mu?
- Bu ürün potansiyel piyasası ileride firmaya kar getirebilecek kadar geniş mi?

Mühendisin duyduğu ihtiyacı diğer tüketicilerin de hissedip hissetmediklerini anlamak için 
firma tüketici araştırması yapmaya karar vermiştir.  Firma binlerce annenin çoğunun bez bağı 
kullandığını ve bunun bebekleri rahatsız ettiğine inandıklarını gördü.  Firma, fikir 
aşamasındaki yeni ürünün geliştirildiği takdirde gerçek ve önemli bir tüketici ihtiyacını 
karşılayacağına inandı.  İkinci olarak tuvalet kağıdı ve kağıt havlu yapmakta olan firma 
üretimin teknolojik sorunlarını çözebileceğine, araştırma geliştirme merkezinde ürünü tüketici 
ihtiyacına tam olarak cevap verebilecek nitelikte geliştirebileceğine, mevcut satış örgütünün 
ve kanallarının bu mamul içinde kullanılabileceğine karar verdikten sonra üçüncü soruya 
geçti. Procder and Gamble’ın hesabına göre Amerika’da yılda 15 milyar kere bebek altı 
değiştiriliyordu. Bu istem büyük miktarlarda üretime dolayısı ile düşük birim maliyetine 
olanak verebilirdi.  Bez bağlar tekrar kullanılabildiği için atılacak olan kağıdın düşük maliyeli 
olması çok önemliydi. Sonuçta firma her üç soruya da olumlu cevap verip ürünü fikirden 
üretime geçirebilmek için gereken yatırımı yapmaya karar vermiştir. 

Mehmet Akif ÇAKIRER
mehmetakifcakirer@yahoo.com
www.lidergirisimci.com
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BAŞARILI PAZARLAMA PLANI GELİŞTİRMEK

Eğer yönettiğiniz bir iş varsa, o zaman ürünleriniz ve hizmetleriniz için çeşitli pazarlama 
programları bulmalı ve geliştirmelisiniz. İşinizin başarısı, memnun müşterilerden oluşan ve 
büyüyen bir grup oluşturmadaki becerinize bağlı olacaktır. Tabii bunu yaparken günümüzün 
olmazsa olmazı, karlılığı da göz ardı etmemelisiniz. 

Pazarlama hala gizemini korumakta. Bugün çok dikkat çeken bir reklâm, bir ay sonra hiç de 
beklenen etkiyi gösteremeyebilir. En iyi ajansa yaptırdığınız pahalı bütçeli bir reklâm
kampanyası vasat bir çıktı üretebilir.  Bazen de kötü bir gramer ile yazılmış 30 kelimelik bir 
reklâm da tam tersi etki yaratabilir. Önemli olan o andaki dikkati yakalayabilecek reklâmı 
bulmakta. Doğru bir pazarlama planı ve doğru stratejilerle çok iyi çıkışlar yakalamak 
mümkün. 

Yukarıda belirttiğim çıkışları yakalayabilmek için öncelikle müşterilerinizi ve ihtiyaçlarını 
çok iyi anlamanız gerekmekte. İhtiyacı anladığınız anda pazarlama planınızı bu ana tema 
üzerine inşa edebilirsiniz. 

"Müşteri velinimetimizdir" belli yaşın üstündekiler için çok bilinen bir slogandır. Berberden 
kasaba, mobilyacıdan mahalle bakkalına kadar hemen her esnafın, genelde kasasının 
arkasında, duvarda asılı sloganı idi bu. Tabii bunun asılı olması her zaman gereken hizmeti 
alacağınız anlamına gelmiyordu. İş genelde klasik iş anlayışı çerçevesinde yürüyordu: 
"Ürünlerimi görüyorsun,  benim sattığım ürünlerden hangisine ihtiyacın varsa söyle vereyim" 
şeklinde yürüyordu. Manava gittiğinizde ne cins domates / salatalık varsa onu almaya 
mecburdunuz, sadece kaç kilogram almak istediğinizi söylüyordunuz. Basitçe "parayı öde,    
al ve git şeklinde idi. Yani basit bir anlatımla o anda neye ihtiyacı varsa, problem nerede ise 
onu giderecek, çözecek ürünü veriyordunuz. Başarı müşterinin ihtiyacını çözüp 
çözemediğiniz ile belirleniyordu. 

Günümüzde ise artık "parayı öde, ürünü al ve git" şeklindeki satışlar çok dar alanlarda 
gerçekleşmekte. Genelde de yeme, içme gibi temel yaşamsal ihtiyaçlara yönelik iş alanlarında 
geçerli. Ancak buralarda da hayatta kalmanın ötesinde yeme, içme fonksiyonlarından 
bahsedecek olursak işler karmaşıklaşmakta.   Herhangi bir pazarlama planı oluştururken, 
potansiyel müşterilerinizin bir problemini çözecek, günün ihtiyaçlarına uygun, doğru 
tasarlanmış ve müşterilerinizin rahatça anlayabileceği bir plan olmasına dikkat etmek başarı 
şansını arttıracaktır. Her zaman belirttiğim gibi tüm bu aşamalar içerisinde mutlaka ticari 
firmaların varlık nedeni olan karlı çalışma prensibini unutmamalısınız. 

Yakın bir geçmişte çalıştığım banka şubeleri ile yaşadığımız bir satış başarısını sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Çalışmanın amacı 5 haftalık bir süreç içerisinde banka müşterilerine, 
bireysel portföy yöneticileri vasıtası ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi satışına yönelik bir 
çalışma idi. Bu çalışma için şubeler bana atandığında kampanyanın 2. haftası bitmişti ve 
şubelerde hiç sözleşme satışı yapılmamıştı. Yaklaşık 350 şubenin içinde olduğu bir yarışa 
ortadan dâhil olmak durumunda idim. 

Öncelikle bu projeye uygun bir pazarlama planı tasarladım. Bu planın hazırlanması 
aşamasında hangi adımları takip ettiğime gelince:

Pazarlama Planı İçeriği

Planın içeriği müşterinin firma için ne ifade ettiği, ne kadar önemli olduğu ile ilgilidir. Plan 
kapsamındaki tüm uygulamalar; müşterinin ihtiyaçlarını karşılayarak memnuniyet yaratacak 
ve aynı zamanda satış hacminden ziyade karlı satışlar yapılmasını sağlayacak şekilde 
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olmalıdır. 

Bu içeriğin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar: 

 Müşterinin ihtiyaçlarının belirlenmesi (Pazar Araştırması) 
 Rekabetçi avantajların analizi (Pazar Stratejisi)
 Belirli alanların seçimi (Hedef Pazar) 
 İhtiyaçların nasıl karşılanacağı (Pazar memnuniyeti) 
 Pazar Araştırması

Pazarlama fonksiyonunu başarılı bir şekilde yürütebilmek için pazar hakkında iyi bilgi sahibi 
olmak gereklidir. Mevcut ve/veya potansiyel müşterilere verilecek küçük bir anket formu, 
sorunlu alanların hemen tespit edilmesine yardımcı olur. 

Pazarlama Stratejisi

Pazarlama stratejisi müşteri gruplarını (Hedef Pazarlar) içerir. Küçük bir şirket, pazardaki özel 
bir segmente çeşitli ürün, fiyatlandırma, kampanyalar, hizmetler kanalları ile büyük şirketlere 
göre daha kolay ulaşabilir.  Herkese her şeyi satma imkânınız yoktur, bu yüzden pazarı iyi 
analiz etmeniz gerekir. Bizim de banka şubelerinde tek ve özel bir ürünle insanlara hitap 
etmemiz gerekiyordu. Burada ürünün içeriğinin kontrol edilebiliyor olması bizim açımızdan 
avantaj yaratıyordu.

Hedefe Odaklanma

Küçük işletme sahipleri pazarlama aktivitelerine para harcama konusunda sınırlı kaynaklara 
sahiptir. Neyse ki çalıştığım bankanın müşteri veri tabanı son derece zengin ve iyi 
düzenlenmiş idi. Pek çok müşteri verisi mevcut ve kolay ulaşılabilir durumda idi. Burada kilit 
niteliği taşıyan müşteri gruplarını bulup onlara yönelmek gerekiyordu. Belli başlı gruplama 
alanları şöyleydi:

 Coğrafi Segmentasyon:  2008 yılı sonu EGM verilerine göre 1.933.266 adet 
sözleşmenin 876.669 adedi Marmara Bölgesinde üretilmişti. Bunun 576.038 tanesi de 
İstanbul'da gerçekleşmişti. Yani İstanbul'da yoğunlaşmak doğru bir tercih olacaktı. 

 Cinsiyet Segmentasyonu:  Toplam 1.738.920 adet emeklilik sözleşmesinin 
1.055.515 adedi erkek, 683.405 adedi ise bayan katılımcılar tarafından imzalanmıştı. 
Türkiye genelinde erkek katılımcı oranı %60'ı buluyordu. İstanbul'da ise bayan 
katılımcı yönünde biraz daha iyi bir tablo vardı (erkek katılımcı oranı %57). 

 Yaş Segmentasyonu: Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların 698 bin 295 kişiyle 
en büyük bölümü 25-34 yaş grubunda yer alıyordu. İkinci sırayı 598 bin 511 
katılımcıyla 35-44 yaş grubundakiler alırken, daha sonra 316 bin 157’yle 45-55 yaş 
grubu, 122 bin 582 ile 25 yaş ve altı geliyor. Burada da öncelikle 25-44, sonra da  45-
55 yaş grubuna ulaşmak anlamlı idi.

 Gelir Segmentasyonu: Katılımcıların %69'u asgari ücretin 2 ila 3 katı arasında gelir 
elde eden, %16'sı da asgari ücret ila 2 katı arasında gelir elde eden kişilerdi.

 Öğrenim Segmentasyonu: Katılımcıların yaklaşık %55'i lise ve üniversite mezunu 
idi.

 Medeni Durum Segmentasyonu: Katılımcıların yaklaşık 1.250.000 adedi evli, 
500.000 adedi ise bekârdı.

Pazar Yönetimi

Pazarlama programında 4 ana karar alanı mevcuttur. Bunlar:

 Ürün ve Hizmetler
 Promosyon 
 Dağıtım
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 Fiyatlandırma

Pazar yönetimi bu 4 alanı, pazarlama programının bütününün oluşturulmasında nasıl 
kullanacağını belirler. 

Pazarlama Performansı

Pazarlama programına ilişkin kararlar alındıktan sonra, program yöneticisinin kararların ne 
kadar iyi olduğunu değerlendirmesi gerekir. Bizim durumumuzda ise bankanın ve emeklilik 
şirketinin koymuş olduğu bazı performans kriterleri mevcuttu. Bu performans verilerine göre 
en üst düzeyde performans sergileyen şube birinci olacaktı. Buradaki performans ölçütü 
portföy yöneticisi başına satılacak sözleşme adedi idi. Veriler günlük olarak akşam mesai 
saati bitiminde tüm şube ve portföy yöneticilerine iletiliyor ve kendilerini diğer portföy 
yöneticileri ile mukayese etme ve hedeflerini ve çalışma şekillerini revize etme imkanı 
buluyordu. Bölge Müdürlükleri ve Türkiye bazında değerlendirmeler yapılıyordu.

Yöneticilerin, şirketlerinin performanslarını en azından çeyrek yıl bazında değerlendirmeleri 
gerekiyor. Sorulması gereken ana sorular: 

 Şirket tüm operasyonlarını müşteri merkezli olarak mı gerçekleştiriyor? 
 Bütün çalışanlar müşteri ihtiyaçlarının doğru karşılandığından emin mi? Müşteriler 

hizmeti / ürünü aldıktan sonra memnun kalarak tekrar geri dönmek isteyecekler mi?
 Müşterinin istediği ürün ya da hizmeti rekabetçi bir fiyatla elde etmesi kolay mı? 

Klasik satışlarda, satıcılara dışarı çıkıp müşteriyi bulması ve ürünü satması istenir. Şubelerde 
yaptığımız satışlarda ise, pazarlama yönetiminin bir sonucu ve koşulu olarak öncelikle 
müşterinin ihtiyaçlarını saptamaya yöneldik. Bu ihtiyaçlar ile ürünlerin örtüşmesi sonucunda 
müşterinin sıkıntılarını nasıl gidereceğimizi planladık. Böylece müşteriye bir ürün satıp satışı 
sona erdirmek yerine, müşteri ihtiyaçlarını gideren bir çözüm üreterek yıllar boyu sürecek bir 
ilişki başlatmış olduk.

Müşterileri cezp etmekte kullanılabileceğimiz stratejilere gelince:

 Sosyal Güvenlik Sistemimiz ile ilgili veriler 

İdeal olarak 3-4 çalışana karşılık 1 emekli olması gerekirken, bizde 2002 yılında 2.08/1 
olan aktif/emekli oranı 1 Mart 2009 sonu itibarı ile 1.80/1 olmuştu.

Ayrıca bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan transferler sürekli olarak artıyordu. 
2002 yılında 9.7 Milyar TL olan rakam, 2008 yılında 35 Milyar TL olmuştu ve 2009 
yılında ise 50 Milyar TL olacağı öngörülmekteydi.

 Hane başına gelir ve gider rakamları 

 TÜİK verileri baz alındığında, 2008 yılı sonu itibarı ile Hane halkı başına aylık ortalama 
harcama tutarı 1.452 TL, SSK ortalama emekli aylığı ise 676 TL idi. Bu durumda 776 
TL'lik bir fark oluşmaktaydı. Kişilerin emekli olduktan sonra farkı karşılayabilmeleri için 
yaklaşık 156.000 TL gibi bir birikime sahip olmaları gerekiyordu.

 Erken başlamanın avantajları

Sisteme ne kadar erken girilirse, emeklilik zamanı elde edilecek o derece büyük oluyordu. 
Üstelik yapılması gereken katkı payı bedelleri de azalıyordu. Bunu 40'lı yaşlarda yapmak 
ise çok ciddi katkı payları gerektiriyordu.

 Vergi Avantajları
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Devlet, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giren katılımcıları teşvik ediyor ve onlara önemli 
vergi avantajları sağlıyordu. Kişilerin son derece şeffaf bir sistem içinde, bu önemli vergi 
avantajları ile sisteme dahil olup, yatırımlarını da kendi iradeleri ile yönetebiliyordu. 

Yukarıdaki veriler ışığında her bir portföy yöneticisi arkadaşımız ile kendimize günlük, 
haftalık hedefler belirledik. Yukarıda belirttiğimiz segmentasyonlara uygun olarak değişik 
gruplar altında müşterilerimizi topladık ve onlarla bire bir görüşmelere başladık. 
Görüşmelerde her bir müşterinin kendine özel şartlarını sorgulayıp, nasıl bir hayat standardına 
sahip olduğu, aylık yapabileceği birikim miktarı ve süresi, emeklilik zamanında elde etmeyi 
planladığı gelir, bu geliri kimin için istediği vb. pek çok konuyu derinlemesine inceledik. Her 
bireyin kendine özel olduğunu, kendine has şartları olduğunu bilerek, standart teklifler 
üretmeden çalışmalarımızı yürüttük.

Sonuç olarak, çalıştığım şubelerden birisi Bölge 1.si, diğeri ise Bölge 3.sü oldu. Aynı 
zamanda Türkiye çapında da 4.lük ve 7.lik aldılar. 3. haftasında başladıkları bir yarışta büyük 
mesafe katetmişlerdi. En önemli kazanımlardan birisi de yaptıkları satışların tümünde 
katılımcılar ödentilerini yapmışlardı. Böylece şirketin karlı iş yapması konusundaki temel 
hedefi de gerçekleştirmiş olduk.  

Necmi ERFİDAN 
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BAŞARIDA İNSAN GÜCÜNÜN ÖNEMİ

İnsan gücünden bahsettiğimiz zaman mutlaka insan gücünün yönetiminden de bahsetmeliyiz. 
Eskiden Personel bölümü olarak isimlendirilen bölüm, zamanla ekonominin ve iş yapma 
biçimlerinin değişmesi ile bordro ve SSK işlemleri dışında, işin yürütülmesini sağlayan 
kaynakların yönetimi haline dönüşmüş ve böylece "İnsan Kaynakları Bölümü" ortaya 
çıkmıştır. Burada İnsan kaynakları yönetimi konusunda zayıf kalmış bir firmanın nasıl pazar 
payını kaybettiğini ve sonunda da işini kapatmak zorunda kaldığını irdeleyeceğiz. 

İnsan Kaynakları bölümünün çeşitli hedefleri vardır:

- İşletmenin ve Yönetimin ihtiyaçlarını karşılamak (fazla mesai, bordrolama, vergi, 
vizite kağıdı vb. işler gibi sadece personel ile ilgili konularda hizmet etmek yerine),

- İnsan kaynakları stratejilerini, işletmenin hedeflerine ve amaçlarına uygun politikalarla 
bütünleştirmek,

- İnsan gücünün işe "katma değer" koymasını sağlayacak yollar bulmak,
- İşletmenin amaç ve hedeflerine, çalışanların gönülden taahhütlerini ve bağlılıklarını 

sağlamak

İnsan Kaynakları ile İşletme Stratejileri arasındaki Bağlantı

İşletme stratejilerinin tüm bileşenlerinin insan kaynakları üzerinde aşağıdaki tabloda 
gösterildiği gibi etkileri vardır. Yönetim için teşvik edici olan nokta bunların farkına varmak 
ve ihtiyaçlara cevap vermektir:

Ana Strateji Konuları Olası İnsan Kaynakları Etkileri

İşletme hangi sektörlerde rekabet 
ediyor?

Bu sektörlerde ne tarz uzmanlıklar gerekiyor? Mevcut 
yönetim ve çalışanlar doğru tecrübe ve becerilere sahip 
mi?

En uygun şekilde rekabet edebilmek 
için işletme nerede olmalı?

Nerelerde personele ihtiyacımız var? Kaç personel 
istihdam etmeliyiz?

Rekabetçi kalabilmek için birim 
üretim maliyetlerimizi nasıl 
düşürebiliriz?

Halihazırda iş gücümüz ne kadar üretken?
Rakiplerimizle ne kadar rekabet edebiliyor? Üretimde 
istenen gelişmeleri elde etmek için gerekli araç-gereç 
ve iş gücü yatırımları (eğitim, istihdam politikaları) 
gerekiyor?

İş çalışanlarda kültürel değişikliklere 
sebep olabilir mi?

Çalışanların şu andaki moral değerleri nelerdir? Yeni 
bir program yürürlüğe koyduğunuzda mevcut kültürel 
değerleri nasıl değiştirip etkileyeceksiniz?

İşletme, sektöründeki hızlı teknolojik 
değişimlere nasıl cevap veriyor?

İşletme halihazırda ne tür teknolojik becerilere sahip? 
Teknolojik değişikliklere cevap vermek için ilave ne 
beceriler gerekmekte? Bu beceriler mevcut personeli
eğitimden geçirerek elde edilebilir mi yoksa yeni 
personel alımı yoluna mı gidilmeli?

Tekrar örneğimize dönüp yukarıdaki konuları irdeleyecek olursak;

Bir arkadaşımın çalıştığı şirket, bir Holdinge bağlı bir Teknoloji firması idi. Personel 
bölümünde biri müdür, diğeri yönetici, üçüncüsü de eleman pozisyonunda olmak üzere 
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toplam 3 kişi çalışmakta idi. İşe başlamasından kısa bir süre sonra kendisine bir satış elemanı 
bağlandı. Arkadaşımın ilk işi; yeni elemanının görev tanımı, beceri envanteri, kariyer planı 
gibi konuları görüşmek üzere ilgili bölüme gitmek oldu. Buradan aldığı ilk cevap bu 
konularda herhangi bir dokümantasyon, planlama vb. olmadığı yönünde idi. Biraz daha 
sorgulayınca eğitim konusunun tamamen holding patronuna havale edildiği, onun onaylaması 
halinde eğitim alındığını öğrendi. Son 1 yıl içerisinde kaç tane eğitimin onaylandığını 
sorduğunda ise aldığı cevap “sıfır” idi!

Yazımın birinci kısmına tekrar dönersek, burada insan kaynaklarının şirketin hedeflerine ve 
ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma yapmayıp sadece kanuni süreçleri yönetmekle uğraştığını 
anlıyoruz. Dolayısı ile çalışanların "katma değer" yaratabilmesi için gerekli yaratıcı ve 
destekleyici ortamı burada görmek mümkün olmuyordu.

Buradan hareketle tablodaki işe ilişkin stratejiler ve insan kaynakları etkileri konusu da 
tamamen havada kalmakta idi. Nitekim holding altında satış ve hizmet şirketi olarak 2 ayrı 
şirket bulunmasına rağmen bir süre sonra, aynı yaklaşımın satış şirketinde de hakim olması 
nedeniyle işler sarpa sarmaya başlamış ve sektördeki hızlı değişimlerin farkına varamayan 
satış şirketi çökme noktasına gelmişti. Satış şirketi zarar ediyor, yeni yıl projeksiyonları da 
aynı tabloyu devam ettiriyordu. 

Sonuç kaçınılmazdı: Satış Şirketinde yer alan tüm yazılımcılar, proje geliştiriciler, ürün destek 
uzmanları işten çıkarıldı, kalan 2 satıcı da arkadaşıma bağlanarak sadece kutu satışı yapmaları 
istendi. Bu arada kriz nedeniyle tasarruf politikası kapsamında Personel Müdürü ve yönetici 
pozisyonundaki kişiler de işten çıkarılarak bu alandaki tüm görevler eleman pozisyonundaki 
çalışanın üzerine kaldı. Perişan durumdaki kız, bordro basmaya bile yetişemiyordu artık. 

İş Gücü Planlamasının Amacı

İş gücü planlaması, bir işletmenin en önemli aktivitelerinden biridir. İş gücü planlaması 
aslında işletmenin stratejik pozisyonun analizi ile başlar. Bu analizin sonuçlarına göre bu işi 
yapabilmeniz için ne tür iş gücüne ihtiyacınız var, bunları hangi kaynaklardan 
sağlayabileceğinizin değerlendirmesi çıkar. Son aşama olarak doğru sayıda doğru elemanı 
istihdam edecek insan kaynakları planını yaparsınız. 

Strateji, iş gücü planını nasıl yönlendirir? 

İşletmenin ihtiyaçları ve stratejik pozisyonunun iş gücü planlaması üzerinde çok önemli 
etkileri vardır. Örneğin:

- İş gücü ortamı: İşçilik gücünün boyutlarında neler oluyor? Ne tür dağılımlar ve 
eleman eğilimleri söz konusu (örneğin, artan sayıda bayan iş gücü part-time çalışma 
istiyor; geçici veya kısa dönemli çalışmak isteyenlerin sayısı artıyor) ve bunlar yeni 
eleman alımında şirketi nasıl etkileyecek? Çalışan yararları için bir provizyon ayrılıyor 
mu, iş yasası mevzuatı ne diyor?

- İşletmenin amaçları ve aktivitelerin kapsamı: Her bir iş biriminin hedefleri 
nelerdir? Hangi ürünler, hangi sektörlerde ve hangi dağıtım kanalları ile satılmalı? 

- İşletmenin yeri - İşletme nerede konumlanmış? Farklı iş birimlerinin, bölümlerin, 
fonksiyonların yerleşim dağılımı nasıl? Her bir lokasyon için ne tür uzman beceriler 
gerekiyor? Bu lokasyonlarda çalışan personelin kararlar üzerindeki etkisi nedir?

- Zaman tablosu - İşletmenin stratejik ihtiyaçları kısa vadede, iş gücünde ne oranda 
değişim gerektiriyor veya bu değişim uzun bir döneme yayılabilir mi? Örneğin, 
önümüzdeki 12 ay içinde açılacak yeni depolar için eleman almak gerekir mi? 
Gerekirse hepsini hemen almalı mı, ya da gruplar halinde alınabilir mi?

Tekrar örnek vakamıza dönecek olursak, burada kapatılan şirketteki yazılım ve proje grubu 
şirketin hedefleri ve amaçları doğrultusunda (böyle bir plan olmadığını biliyorum!)  hareket 
etmekten ziyade, gelen talepleri karşılamaya çalışmış, kısaca "raftan alıp müşteriye vermek" 
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tarzında standart ürünler sunmuşlardı. Piyasaya yeni giren ve pazarı ele geçiren ürünlerin 
farkına varamamışlar, rakiplerinin büyüdüklerini ve kendilerini fersah, fersah geçtiklerini fark 
edememişlerdi. Sonuçta giderler gelirleri oldukça aşmış ve geri dönülmez yola girmişti.
Holding patronunun kriz ortamında bulduğu çare ise, Finans Müdürünü Genel Müdür yaparak 
şirketin finans yapısını sağlam tutmaya çalışmak olmuş. Fakat bu krizi atlatmak için yeterli 
bir çaba değildi. Üretim yapamadığınız, sektörde yenilikler yaratamadığınız takdirde geride 
kalmaya başlarsınız. Elinizdeki personel size yük olmaya başlar ve onları safra atarak 
batmaktan kurtulmaya çalışan gemi kaptanları gibi birer ikişer gözden çıkarmaya başlarsınız. 
Halbuki kriz ortamlarında en sağlam kaynağınız iş gücünüzdür. Aksi takdirde Genel Müdür 
satıcılık vazifesi yürütmeye başlar. Bu da yönetimsel otoriteyi kaybetmeye ve büyük resmi 
görememeye götürür.

İş gücü talebinin tahmini 

İşletme için doğru iş gücü boyutunu hesaplayabilmek için iyi bir insan kaynakları planı 
gereklidir. Bu öngörü için gereken ana faktörler:

- Mevcut ve yeni ürünler için olan talep
- İşletmenin veya ürünün sona erdirilmesi
- Yeni bir teknolojiye geçiş (örneğin yeni bir cihaz üretimi)
- Maliyet düşürme programları (Genellikle işletme içinde belli yerlerde eleman sayısını 

azaltmayı içerir)
- İşletmenin organizasyon yapısının değişimi
- Şirket evlilikleri, ortak girişim, stratejik ortaklık

İnsan Kaynakları Yönetimi - İş gücündeki açığı kapatmak

Açığı kapatacak bazı aktiviteler şunlar olabilir:

- Yeni istihdam planları (kaç kişi, nerede, nasıl)
- Eğitim planları
- Yedekleme planları
- Elemanları elde tutma planları (kalmasını istediklerini nasıl elde tutuyor)

Eğer başarılı elemanlarınız varsa, kısa ve uzun vadede onlar üzerinde gerekli yatırımları 
yapmanız gerekir. Bu işinizi sürdürebilmeniz için elzemdir. Örneğimizdeki holding servis 
şirketinde de aynı mantıkla yönetilmekten kaynaklanan belirgin sorunlar vardı. Örneğin, uzun 
yıllardır Microsoft konusunda çalışmalar yapılmasına ve müşterilere hizmet verilmesine 
rağmen, Microsoft ile çözüm ortaklığı anlamında hiç bir yatırım ve girişim yapılmamış. Ne 
zaman ki bir ihale için böyle bir belgenin gerekli olduğu anlaşılıyor, bu belgenin elde edilmesi 
için bir koşturmaca başlıyor. Milyon TL değerindeki ihalelere girmeye çalışırken, 200 TL 
değerinde yatırım yapmayı unutur, akıl etmez, ya da tasarruf etmeye çalışırsanız o ihaleyi de 
alamazsınız. Sonra da şirket yöneticileri kimin kayıptan sorumlu olduğu konusunda fikir 
yürütürler, genelde de bir günah keçisi mutlaka bulunur! 

- Bir işletmeyi yönetiyorsanız başarı için mutlak gerekli olan personeli tanımlayabiliyor 
olmalısınız 

- Ortak tipte ve benzer beceriler gerektiren işler varsa, bu ortak beceriye sahip kişileri 
bir havuzda toplamakta fayda var. 

- İş gücünün değerlendirmeleri belli periyotlarda üst yönetimce gözden geçirilmeli ve 
açıklar varsa gereken aksiyonlar alınmalıdır (eğitim, yeni istihdam).  

Önerilen Kaynak:
http://www.tutor2u.net/revision_notes_people.asp

Necmi ERFİDAN
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REKABET ÜZERINE SORULAR

İleri ekonomilerde bundan çok önce, Doğu Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde ise son yıllarda 
kendini yavaş, yavaş göstermeye başlamış olan “Rekabet” olgusuna karşı bir şeyler 
yapabilmek amacıyla şirketler kendilerince birtakım çabalara girişmekte ve satış başta olmak 
üzere birçok konuda bunu vurgulamaktadırlar. Bu ise, özellikle eğitim programları başta 
olmak üzere değişik noktalarda karşımıza çıkmakta, ancak beraberinde de birtakım soruları 
getirmekte ve kafaları kurcalamaktadır:

Birçok şirket, satıcılarına, şirketin reklam filmlerini yüzlerce kez göstererek adeta bir beyin 
yıkama operasyonu yapmaktadır. İşin ilginç tarafı ise şudur: Satıcılara gösterilen filmlerde, 
filmin asıl vermek istediği (Aslında veremediği, yani, reklamcının şirket yöneticilerini ikna 
edip projenin satışını gerçekleştirdiği, ama reklamın hedef kitlesini ikna edemediği) mesaj da 
uzun, uzun anlatılmaktadır. Bu mesajı alan satıcının, karşısındaki müşteriye tek, tek

“Efendim, aslında biz şunu demek istemiştik”

şeklinde bir yaklaşımda bulunması istenmekte, yani milyonlarca dolarlık bütçeyle çıkan bir 
reklamın yapamadığını satıcıların yapması beklenmektedir. Bu, bedeli şirket bütçesinden 
ödenen başarısız bir reklamın yapamadığı görevi ve sorumluluğu, yine şirket bütçesinden, 
satıcılara yüklemek değil midir?

Kendisini ürün, hizmet, kalite, müşteri ilişkisi gibi konularda farklılaştırmayı bilmeyen ve 
böyle bir ihtiyaç hissetmeyen tipik satıcı veya bayi, daima

“Fiyatımız yüksek, bu nedenle satamıyoruz”

edebiyatı yapmakta ve üretici şirketten sürekli olarak bir fiyat düşüşü beklemektedir. Tüm 
bayi ve satış toplantılarında “Fiyat çok yüksek” diye şikayet edilmektedir. Satıcılara çoğu iş
kolunda, kendi inisiyatifleri dahilinde kullanılmak üzere bir indirim yüzdesi zaten verilmekte, 
yani, üstlerinden herhangi bir onay almaksızın bu belirlenmiş fiyat düzeyine kadar 
inebilecekleri kendilerine anlatılmaktadır. Ancak ne hikmetse, satıcıların tümüne yakını, 
herhangi bir neden göstermeksizin veya müşteriden herhangi bir taviz koparmaksızın, daha ilk 
dakikada, kendilerine verilen yetki dahilindeki en düşük fiyattan kapıyı açmaktadırlar. Yani 
müşteri adımını attığında, daha ilk anda

“Esasında liste fiyatı şu ama ben size bundan bırakacağım”

denmektedir. Tabii satıcının aldığı indirim yetkisinden daha fazlası müdürüne, ondan daha 
fazlası ise genel müdüre verilmiştir ve müşteri en düşük fiyatı bulabilmek için satıcı şirkette 
en yüksek makama ulaşmaya çalışmaktadır. Bu durumda da genel müdür satıcılık, satıcı ise 
“İş takibi” veya “Muamelecilik” yapmaktadır.

Peki, bu durumda, verilen indirim yetkisinin ne gibi bir anlamı kalmıştır ve satıcının işini ne 
derecede kolaylaştırmıştır?

Birçok şirket – özellikle de otomotiv sektöründe faaliyet gösterenler – iyi niyetle, satıcılarının 
her türlü rakip ürünü tanımaları için kendilerine fırsat sağlamaktadır. Yeni bir ürün 
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lansmanından önce eğitilen satıcılar, eğitim sırasında rakip ürünleri de görme ve hatta deneme 
fırsatını bulabilmektedirler. Tabii bu “Test”lerin büyük bir kısmında satıcıların kendilerini 
birer “Test pilotu” olarak görmeleri, tehlikeli ve yasak hareketler yapmaları ve sonucunda 
yaralanmaları da görülmemiş şey değildir. Rakip ürünleri biliyor ve tanıyor olmak, satıcıya 
kuşkusuz ki birtakım avantajlar sağlamıştır. Ancak bu, rakiplerin “Ne” sattığını anlamaktan 
öteye gidebilmekte midir? Yani satıcı, rakibin ürünlerini “Nasıl” sattığını anlayabilmekte 
midir?

Hemen her şirketin ürün geliştirme veya pazarlama grubu, satıcılarını ürünler konusunda –
Çoğu kez oldukça başarılı bir şekilde – eğitir. Bu eğitimlerde yoğun olarak rakip ürünlerden 
söz edilir. Ayrıntılı karşılaştırma tabloları, satıcılara adeta ezberlettirilir. Müşterilerin karar 
verme sürecinde geçerli olabilecek birçok kriter göz önünde bulundurularak şirketin ürünleri 
rakip ürünlerle karşılaştırılır. Pazarlama ve ürün geliştirme departmanları, hazırladıkları 
eğitimlerde ve tablolarda, satıcılarına daima şu mesajı verirler:

“Gördüğünüz gibi, tablodaki karşılaştırmalar sonucunda, en avantajlı ürün, şirketimizin 
sunduğu üründür.
Dolayısıyla, artık lütfen ürün konusunu uzatmayın, bunları tartışmakla vakit kaybetmeyin.
En iyi ürün, en iyi fiyat/performans oranı sizde. 
Dolayısıyla hemen sokağa çıkın ve satmaya başlayın!”

İşin ilginç tarafı ise şudur: Aynı ürünlerin kıyaslandığı tabloda, her şirketin kendi satıcılarına 
verdiği eğitimde, şirketin kendi ürünü “En avantajlı” olarak ortaya çıkmaktadır. Yani hiç bir 
şirket, hiç bir eğitimde satıcılarına 

“Bakın, bu tabloya göre en avantajlı ürün bizde değil. Dolayısıyla dikkatli olun!”

dememektedir. Peki, kim doğruyu söylemektedir?

Geleneksel satış eğitimlerinde çoğu kez;
 Satıcı ve "Sonuç" (Satınalma kararı) arasındaki tek engel (Veya tek tehdit / düşman) 

"Müşteri" olarak gösterilmektedir.
 Müşterinin nasıl alt edileceği ve müşteri üzerinde nasıl baskı kurulacağı 

anlatılmaktadır.
 Müşteriye karşı geliştirilecek stratejiler uzun, uzun anlatılmaktadır
 Müşterinin karşısında yapılacak her şey anlatılmaktadır

Peki ama,

 "Rakip" nedir? Dost mu?
 Amaç acaba müşteriyi mi, yoksa rakibi mi alt etmektir?
 Rakibe karşı hangi stratejiler geliştirilecektir?
 Rakibe karşı ne yapılacaktır?

Oğuz C. GEL
Danışmanlık, İş Yönetimi ve Eğitim Hizmetleri
www.oguzgel.com
oguz.gel@oguzgel.com
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"KAYIP SATIŞ RAPORU" VE GERÇEKLER

Bugün birçok firmada satış bölümü hala bir "Kayıp Satış Raporu" kültürünü edinmiş ve 
benimsemiş değildir. Yani herhangi bir satış rakibe kaptırıldığında bunun nedenleri üzerinde 
gerçekçi bir tartışma çoğu kez yapılmaz. Çoğu kez, günlük işlerin yoğunluğu içinde şirketin 
bir "Öğrenen organizasyon" olması gerektiği göz ardı edilir ve hemen, aceleyle "Bir sonraki 
işe" girişilir. Tabii burada biraz “Tanım”lar üzerinde duralım: Buradaki “Satış bölümü”nden 
kasıt;

Hemen, hemen tamamıyla FMCG (Hızlı Tüketim Malları) sektörünün ürünleri üzerine kurulu 
olan “Geleneksel pazarlama öğretisi”nin

 Reklam / Tanıtım / Lansman / Sponsorluk
 Marka bilinirliği / Anımsanma Ligi
 Fiyatlandırma / İndirim / Promosyon
 “A ve B Grubu Sosyo-Ekonomik Grup”
 Sunuş ve ürün özellikleri

gibi beylik konularının yardımıyla nihai tüketici üzerinde yapılan bir “Pompalama”nın ve 
beyin yıkamanın sonucunda oluşturulan talebi karşılamaktan başka bir şey yapmayan, ama 
çok matah bir iş yapıyormuş gibi görünen “Teslimat” bölümü değil!... 

Peki hangisi?

Yukarıdaki beylik konulardan  hiç bir şekilde faydalanamayacak, bunlardan medet 
umamayacak, satış kaybedildiğinde suçu pazarlama bölümüne atmaması gereken, yani başarı 
sorumluluğunu tamamıyla üzerlerinde taşımak zorunda olan birtakım satıcılardan oluşan bir 
bölüm. Yani, kurumsal müşterilere, nihai tüketicilere sunulması için değil, orada fiilen 
kullanılması için mal ve hizmet satanlar!

Evet, konumuza geri dönelim: Yukarıda tanımladığımız satış bölümleri arasında bazıları –
özellikle de kurumsallaşma yolunda bazı adımlar atmış olan şirketlerde – proje bazlı ve uzun 
soluklu satışlardan “Rakibe kaptırılanlar” ile ilgili olarak, elemanlarının bir "Kayıp Satış 
Raporu” düzenlemesini şart koşmuşlardır. Burada amaç, karşılaşılan zorlukların ve yapılan 
hataların bilinmesi, aynı durumun tekrar ortaya çıkmasının engellenmesidir. Bu amaca 
varmak için, gerçekçi olarak doldurulmuş bu raporlar doğrultusunda ürünler, fiyatlandırma, 
ödeme ve teslimat gibi koşulların yanı sıra, satış süreçleriyle ilgili birtakım değişiklikler ve 
iyileştirmeler yapılması beklenir. Ancak son derece önemli bir nokta, birkaç satır önce de 
değinildiği gibi, bu raporların "Gerçekçi" olarak hazırlanmasının mutlak surette gerekli 
olduğudur ve bu sürecin başarılı olarak işlemesi için “Gerçekçilik” bir ön koşuldur.

Ne yazık ki gerçek hayattaki uygulamalarda gerek satış elemanları ve gerekse yöneticiler 
"Gerçekçilik" konusunda pek de samimi değildirler. Bu nedenle, zamanında ve kurallara 
uygun olarak düzenlense de "Kayıp Satış Raporu"nda çoğu kez sadece, satışın rakibe 
kaptırılmasına neden olarak;

 "Fiyatımız çok yüksekti"
 "Ürünümüz yetersizdi"
 "Teslimat koşulları uygun değildi"
 "Ödeme koşullarımızı beğenmediler"
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gibi yüzeysel açıklamalar görülür. Kolaylıkla anlaşılabileceği gibi tüm bu açıklamalar, neden 
(Veya bahane) olarak "Satıcı"yı, yani "Satıcı"nın eksikliklerini değil, bir başkasını göstermeye 
yöneliktir. Sözgelimi;

 Fiyatlandırma konusunda "Suçlu", pazarlama departmanı veya fiyatlandırma 
elemanlarıdır.

 Ürün yetersizliği konusunda "Suçlu" fabrika veya mühendislerdir.
 Teslimat koşullarında suç ya fabrikanın, ya mühendislerin veya ithalat -

sevkiyat departmanındadır.
 Ödeme koşullarının tek suçlusu ise finans departmanıdır.

Ve bunun sonucu olarak da şirkette, bundan sonraki satışların kaçmaması için alınan yegâne 
önlem;

 Fiyatları düşürmek (Yani, ya kaliteden veya kâr marjlarından fedakârlık etmek 
ve bir yandan da başta müşteriler, hissedarlar, çalışanlar ve tedarikçiler olmak 
üzere paydaşların memnuniyetini yükseltmeyi hedeflemek) 

 Daha iyi ürünler sunulabilmesi için araştırma-geliştirme masraflarını artırmak 
(Ama bunun, düşen fiyatların sonucu olarak ortaya çıkan düşük kâr marjlarıyla 
nasıl finanse edileceğini bilememek)

 Daha hızlı üretim yapabilmek için kapasiteyi artırmak (Ama bunun sanki 
bedavaya mal olabileceğini düşünmek)

 Vade ve taksit gibi konularda daha esnek olmak (Şirketin finansman dengesini 
bozmak ve belki de bazı risklerle karşı karşıya gelmek)

şeklinde ortaya çıkacaktır. Evet… Özetle bu raporlarda, "Satıcı"nın hiç, ama hiç suçu yoktur. 
Yani bu raporlarda hiç bir zaman;

 "Rakibi tanımıyorduk"
 "Böyle bir sürpriz beklemiyorduk"
 "Müşterinin karar mekanizmasını bilmiyorduk"
 "Rakibin ne tür bir strateji izleyeceğinden haberdar değildik"
 "Müşteride neler olup bittiğinin farkında değildik"
 "Planlama yapamadık"
 "Son anda olupbitti, biz de şaşırdık"

şeklinde herhangi bir açıklama göremezsiniz! Peki, bundan kurtulmanın yolu yok mu?

Elbette var!... Daha önceki makalelerde yer alan “Satış Yönetiminin Sistematiği” kavramına 
bir bakar mısınız lütfen? Ayrıca muhtelif kaynaklardan “Büyük Müşterilerin Yönetimi” ve 
“Rekabetçi Satış Stratejileri” kavramlarına?

Oğuz C. GEL
Danışmanlık, İş Yönetimi ve Eğitim Hizmetleri
www.oguzgel.com
oguz.gel@oguzgel.com
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ Osman Arslan TUNÇELLİ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ELEKTRONİK TİCARET YOLU İLE PAZARLAMA VAK’ASI(*)
                                                       
Gerek çalışmış olduğum şirketlerde gerekse araştırmalarım da hep şu soruya çözüm aramak 
istemişimdir. Ülkemizin dış ticaretindeki sanayi ürünlerinin payının %85’in üstünde oluşu 
bunu da %80 oranının üstünde üretiminin Kobi’ler tarafından gerçekleştirilmiş olması ama 
buna rağmen Kobi’lerin ihracattaki paylarının bir türlü %10-14 oranlarını geçemeyişi…

Üst kademe sorumlusu olarak çalıştığım ambalaj kağıdı ve oluklu mukavva üreten ve 
satan bir firmadaki sorun birikmiş mamul stoklarının nasıl eritilmesi gerektiği idi. Şirketin 
kuruluşundaki yer ve kapasite oldukça büyük ve yüksek oranda seçilmiş. Anılan kuruluş %60 
civarında eksik kapasite ile çalışıyor olması, buna karşın 2,5 aylık mamul stokunun 
mevcudiyeti. İç piyasa durgun, kağıt sektöründe çalışanlar bilirler tıpkı yüksek fırınlardaki 
gibi sistemi yavaşlatamazsınız ve durduramazsınız. Yani üç vardiyada çalışmaya devam, yurt 
içi talep zayıflamış, stoklar şişmeye başlamış, firmanın imalat yeri ise İstanbul dışında İSO-
9001 kalite belgesi almış bir kuruluş.

Bu probleme daha birçok firmalarınızda benzerlerine hemen her zaman rastlamışınızdır. 
Makam odamda başımı iki elimin arasına koydum kendime de bir kahve söyledikten sonra 
düşünmeye başladım. Düşünürken yukarıda ülkemizin makro ve mikro sorunları da aklıma 
geldi. Orta kademe yöneticilerimle toplantılar yaparak güzel bir web sayfamızı hazırlamamızı 
bu web sayfasının Türkçe dışında en az İngilizce, Fransızca, Arapça ve İspanyolcaya da 
dönüştürülebilme özelliği olmasını, özellikle Arap ülkeleri ve Afrika ülkelerine ihracat 
yapabilmek için Pazar araştırması için ihracat departmanımızı web sayfasının bu türlü 
ihracatımıza ışık tutacak şekilde revizasyonu için pazarlama müdürlüğünü, üretimin içeriği, 
fabrika ve üretim mahal görüntüleri üretime konu olan mamullerin özet reçeteleri, bu ve buna 
benzer konularda işletmemizi tanıtan kalite belgesi marka tescil v.b. gibi belge fotoğrafları 
dahil fotoğraflar, diaların ve kalite el kitabının çok kısa özetini de fabrika müdüründen 
istedim.
             
Bir ay içinde bu bilgi ve belgeler tarafımda toplanmaya başlamıştı. Genel müdür 
yardımcılarından olan eğitimini yurt dışında tamamlamış iki dil bilen, bilgisayardan ve 
programcılıktan da anlayan ve aileden olan bu arkadaşa özel görev vererek gelen bu 
dokümanları düşündüğüm projeme uygun olarak organizasyonu derlemesini ve nelerin daha 
eksik olduğunu çıkartmasını istedim. Ben ise bu arada back-raund’ um finansman ağırlıklı 
olduğundan ve geçmişte büyük bir bankanın genel müdürlük orta vadeli krediler 
müdürlüğündeki tecrübeme de dayanarak, TEB A.Ş.’nin faktoring kuruluşunun genel müdür 
muavinine gittim. Projemi özetledim. Afrika ve Arap ülkeleri başta olmak üzere ihracatımız 
karşılığı firmamıza vereceğiniz limit nedir diye sordum. Bizden iş planı veya bu proje özetini, 
web, kalite el kitabını istediler ve her seferinde muhtemel ve bir yıl içinde ne kadar ihracat 
yapabileceğimizi sorguladılar. İstenen belge ve bilgileri gönderdik. İki üç gün arasında 
beklediğimiz cevap ve limitler geldi. İhracatı gerçekleştirdiğimiz zaman gümrük çıkış 
beyannamesi ile gelin yurt dışı faktoring sözleşmesini Karşılıklı imzalayalım ve DTH. 
Hesabınızı açtıralım konusundaki anlaşmamızı teati ettik. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra 
projemi Yönetim Kurulu toplantısına taşıdım. Zaten firmamız bu aşırı stoklardan dolayı nakit 
darlığına da girmeye başlamıştı. Bu arada web sitemiz ve ara yüzleri tamamlanmış olarak
anılan toplantımızda gösterdim. Üyeler ve başkan hayır duaları ile projemizi desteklediler. 
İhracat müdürlüğümüzden gelen bilgiler çerçevesinde web sitelerimizi ilgili ülkelerin ticaret 
ve sanayi odalarına tanıtımı ve ticaret ataşeleri vasıtaları ile de ambalaj kağıdı ithalatçılarına
gönderimi sağlandı ve ayrıca arama motorlarının üst seviyelerinde de görünmesi için Uzman
arkadaşlarımız vasıtası ile ayrıca B2B’ler ile ilişkilerde sağlandı.

Artık beklemeye koyulmuştuk. Aradan 10-15 gün geçmişti ki bir Afrika ülkesinden 
Ürünlerimizin önce tiplerine göre bir Afrika ülkesinden 25 Kg’lık paketlerde numune isteyen 
xyz Firmasına ihracat müdürlüğümüz istenen standarttaki ürünleri ve gerekli açıklamaları 
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Fransızca Dile göre hazırlanan metin çerçevesinde gönderdiler. Göndermeden önce de 
yurdumuzda bulunan yabancı bir kuruluşun şubesi olan gözetim firmasından alınan fotoğraflı 
raporu ve kalite belgemizi ve uluslar arası Madrid protokollü marka tescil belgemizin birer 
suretlerini örnek mamul numuneleri ile birlikte gönderdik.

Yönetim Kurulu da bu işin peşine düşmüştü. Aradan bir Afrika bir de Yunanistan’dan
tekliflerden biri Fransızca diğeri İngilizce olarak e-posta ile geldi. Yunanistan’dan gelen teklif 
daha cazip fakat istenen miktar çok az ve teslim süresi oldukça da uzundu. Bu nedenle bizler 
Afrika ülkesinden gelen (XYZ Ltd. Şti.’n den gelen) bu teklifi incelemeye ve görüşmeye 
başladık. İstenen ürünler stoklarımızın iki buçuk aylık üretim karşılığı olduğunu gördük.
Yaklaşık ihracat değeri ise bir milyon USD civarında idi. Ancak XYZ’nin bu ürünlerimizi 15 
gün içinde FOB olarak yüklememizi ürün bedelinin(göndereceğimiz proforma fatura 
bedelinin)%20’sini peşin %80’nini de 90 gün sonra ödeyebileceğini taahhüt etmekte bizden 
banka ve hesap numarası ve ithalatları için özel şartlar istemektedir. Ben derhal durumu TEB 
kuruluşuna bildirdim. Muhabir kuruluşları vasıtası ile ilgili ülkede ithalatçı faktoring
kuruluşunca verilebilecek limiti öğrenmeleri ve bu proje için benden ne komisyon istediklerini 
de ülkemizdeki diğer bazı faktoring kuruluşlarından teklifler alarak durumu inceledim.                     
TEB kuruluşundan gelen cevap 2,5 milyon$ ithalatçı faktor limiti benim bu ihracatımın son 
bedel tahsilatından alınmak üzere ihracat bedeli üzerinden %06 komisyon ve komisyon 
üzerinden de %5 BSMV idi sözleşme ise damga vergisinden KKDF’den de muaf 
olduğumuzun da teyidini aldım. Yönetim kurulumuz üyeleri panik içindeydiler. Bende 
heyecanlanmıyorum dersem yalan olur. Yönetim kurulu başkanımız XYZ A.Ş. borcunu 
ödemez ise uluslararası mahkemelerde mi uğraşacağız, paramız/ürünümüz güme gidecek diye 
hep beni vazgeçirmek istemişti. Hatta bu iş başarışı olarak sonlanmaz ise senin işinde sonlanır 
imasında bile bulunmuşlardı.
                     
Ben işi daha da masrafsız hale getirmek için(XYZ) firmasına ödeme vadelerine uygun yeni 
proforma fatura gönderdim. Bu fatura fiyatının, web sayfamızda belirtilen liste fiyatından 
olmadığı zira liste fiyatının peşin ödeme esasına göre olduğu %80 bedelin 90 gün sonra 
ödeme isteğinize uygun olarak fatura bedelinin sadece%1,5 düzeyinde artıracağını belirttim ve 
yeni proforma faturamızın kabulünü de istedim. DHL ile olumlu cevap geldi. Tekrar TEB ile 
görüştüm, limitleri karşılıklı yazılı bir metinde imzaladık bu arada faktoring sözleşmesini de 
1milyon$’dan 2,5 milyon $a çıkarttık. Sözleşmeye gayri kabili rücü şerhi vererek kaşeledik ve 
imzaladık. Sonra biz ve TEB’in muhabir faktor kuruluşu ayrı ayrı ürün bedelinin TEB 
faktoringe ödenmek üzere muhabir faktor kuruluşunun (…………….no.lu )hesabına 
yatırılacağında anlaşma sağlandığı ( XYZ) firmasına  ayrı, ayrı yazılı olarak da gönderildi ve 
teyitleri alındı. İthalatçımızın istem şartlarına göre hazırlanmış ürünler gemiye yüklenmiş, 
ilgili belgeler ve sigorta yapılması için gerekli dokümanlar, raporlar e-posta ile de ayrıca 
bilgilendirilerek DHL ile ilgili firmaya gönderilmişti.

Bizler ilk günü neredeyse kalp atışlarımızın 180’lere çıktığını belirterek bekledik. Yönetim 
kurulu başkanımız beni ikinci günü sabahı işe gelir gelmez beni aradı sor bakalım %20 
bedelimiz (200.000.-usd $)hesabımıza yatmış mı diye TEB’i aradım. Aldığım cevap aynen 
şöyle idi. Dün geç saatlerde geldi özür dileriz size haber veremedik. Bankamız Kadıköy 
şubesindeki açılan DTH’ınıza yatırdık. Bu vesile gelin DAB belgesini alın dediler. Durumu 
başkanıma ilettim. Başkan bana inanmadı sekreteri aracılığı ile öğrenmiş hesabımızdaki parayı 
öğrenmiş ve sonra bir oh çekip kendisine kahve ısmarlamış olduğunu daha sonra sekreterim 
başkanın sekreterinden öğrenmiş. Bu 200.000 usd $ şirketimizi birkaç gün rahatlatmıştı. 
Ancak halen nakit sıkışıklığı sorunumuzu tam anlamıyla çözememiştik. TEB ‘e tekrar gittim 
geri kalan %80 alacağımızı derhal kredi faizi karşılığında alabilirmiyiz diye TEB bankası ile 
görüştüm hesap vaziyetlerimiz incelendi. İlgili faiz, komisyonlar B.S.M.V’ler hesaplandı ve 
olurumuzu beklediler. Başkanımızdan oluru alır almaz ilgililere bildirdim. Bakiye 
alacağımızın büyük bir bölümü hesabımıza geçmişti.
                      
Başkanımızın gene inanmayıp bankaya sordurduğunu bilahare öğrendim. Bu projemizden 
ilave proforma fatura ile yansıttığım %1,5 fark ile ihracat faktoringe ait masraflarımı sıfırlamış 
oldum. Ayrıca diğer alacağımız üzerinden makul bir faiz ödeme ile de firmamızı nakit 
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sıkışıklığından kurtardık ve diğer bir şeyde ihracatta hiç tanımadığımız ülkenin tanımadığımız 
kuruluşuna hem de vadeli ödeme şartı ile hiçbir banka garantisi olmadan ihracat faktoringi 
nasıl kullanacağımızı da tam anlamıyla öğrendik. Yunanistan’dan gelen teklifi çok daha 
kolaylıkla hallederek stoklarımızı hissedilir derecede azaltmış nakit sıkışıklığı dışına çıkılmış 
ve firmamız böylece e-ticaret/iş yolu ile ihracatı da öğrenmişti. Ülkemizde B2B kuruluşları 
devletten gerekli teşvik ve destekleri alabilseler ve Kobi’lerin bu kuruluşlara üye olmaları 
sağlansa, reel sektör/kobi’ler sadece ürettikleri şeylerin bilgilerini ve ürün ve tesislerinin 
dialarını B2B’lere vermekle ihracata taşınmış olurlar. Kobi’ler için gerekli şey, bilgisayar, 
internete bağlanma, web sayfası hazırlatma ve e-posta adresleri alma ve dia hazırlatmadır.
Zaten uygulamalarımızda KOSGEB desteklerinden bu türlü faaliyetler için hibe veya (0) faizli
Krediler de mevcuttur. Tüm Kobi’lerimizin bilişim teknolojilerinden yararlanmaları 
dileğiyle….

Osman Arslan TUNÇELLİ
Yönetişim ve Finansman Danışmanı&Eğitmeni ve Yazar
www.tuncelli.net
tuncelli@tuncelli.net
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PAZARLAMA STRATEJİSİ VE SATIŞ POLİTİKASI VAK’ASI
                                                                                         
                           
Anılan vaka, büyük bir Holding’de ve anılan Holdinge bağlı bir anonim şirket içinde meydana 
gelmiş idi. ABC Holding şirketinde her ayın son haftasının ikinci günü sabahında yapılan 
toplantılarında Holdinge bağlı şirketlerin faaliyet raporları sırayla incelenir ve tartışılırdı. Bu 
toplantılara işveren, genel koordinatör iki genel koordinatör yardımcısı, ilgili şirketin genel 
müdürü ve yardımcısı ile toplantılar devam eder, işi biten şirket temsilcileri toplantıdan 
çıkarlar diğer şirket temsilcileri davet sırasına göre toplantıya iştirak ederlerdi. Anılan 
şirketlerin özellikle mali ve bütçe sapmaları açısından yorumlayıp raporlarını hazırlayan genel 
koordinatör yardımcısı olan ben bu konularda hizmet vermekteydim.

Vakamıza konu olan DEF A.Ş.’nin faaliyet raporlarını yorumlayıp yeni bir raporu okumuş 
olan işverenimiz; DEF A.Ş. Genel müdürüne aynen şunları söylemişti. Kardeşim enflasyonu 
hesaplamadan ciro artışı vermişsiniz. Miktar satışlarınızda ise artış şöyle dursun kısmen bazı 
bölümlerde azalma bile var. Sizden bir ay sonra geçen aya göre %10, ikinci ay ise bu aya göre 
%20(ilave %10) ciro artışı bekliyorum dedi. Toplantı bittiğini beyan ederken benden de iki ay 
sonraki raporumuzda bu durumun kendisine toplantı öncesinden özetlemesi istedi.

DEF A.Ş.’nin bu talimatlarını alan mühendis kökenli şirketin genel müdürü derhal kendi 
yöneticileri yaptığı toplantıda ilk ay sonu %10 ikinci ay sonu iki aylık toplam olarak cironun 
%30 artırılarak (bir başka deyişle ikinci ayda Cironun ilkine göre%20 artırarak) satışlara hız 
verilmesini, aksi halde bazı personelimizin görev ve sicili hakkında yeniden ele alınacağının 
da tehditkâr bir şekilde söylediğini daha sonraları öğrenmiştim..Bu arada yeni tip ürünlerini 
de bayi ve müşterilerine tanıtmak adına bu dönem içine gelen fuara da katılmışlardı. Ben de 
bu fuara gidip, anılan firmamız yetkilileri ile yeniden görüşebilme fırsatı da bulabilmiş idim.

İlk ay sonunda DEF.A.Ş. görülen raporlarda cirosu %13 civarında artmış olduğu gözlemlemiş 
ancak biraz da şüphe ile bakmıştım.Holding’in genel koordinatörü ile görüştükten sonra 
finansman müdürümüzden DEF A.Ş.’nin bu ayki satışlarından olan tahsilat dağılımı ve  yine 
bu ilk ayki satışlarından kaynaklanan satıcılara verilen satış prim ve komisyonlarının satıcı 
bazında  dökümlü listesini, Ambar sorumlumuzdan DEFA.Ş.’nin bu ay içinde satışa çıkan 
ürünlerin tip ve miktarlarını, muhasebecimizden de bu ayki DEF A.Ş.’nin fiili brüt ve net satış 
hasılatını ana ürün bazlarında talep etmiştim.

Finansman, Muhasebe müdürlüklerinden ve ambar sorumlusundan raporlar sırası ile genel 
koordinatörümüze ve onun aracılığı da tarafıma gelmeye başlamıştı. Bu arada, DEF A.Ş.’nin 
ikinci ay raporları da gelmiş ve iki aylık cironun %30’u aştığı görülmüştü. Herkes memnun, 
herkesin yüzü gülüyordu. Benim yüzüm maalesef pek gülmüyordu. Zira pey der pey diğer 
bölümlerden gelen raporlardan çıkan sonuçlar hiç de bana hoş gelmiyordu. Gerek 
işverenimizin gerekse genel koordinatörün istemi üzerine üçüncü ayın son haftası içinde DEF 
A.Ş.’nin durumunu görüşmek için bir toplantının duyurulmasını, benim kanaat raporumun iki 
iş günü öncesinden kendilerinde olmasını istiyorlardı. Zaman oldukça kısıtlı henüz DEF A.Ş. 
için ikinci ayın bilgileri finansmandan, ambar sorumlusundan ve genel muhasebe 
müdürümüzden istenmemişti. Genel koordinatörümüzü bu kez direk devreye sokarak ve sözlü 
talimatlarıyla ve işin çok acele istemiyle duyuru ve istemlerimiz gerçekleştirildi.

Genel koordinatörümüz benim tereddütlerimi bildiğinden ve aynen katıldığından teftiş 
kurulumuzu derhal devreye almış hatta bu nedenle DEF A.Ş.’nin Genel müdürü ile Holding 
genel koordinatörü arasında soğuk bir havanın da estiğini de duymuştum. Raporlar gelmiş ve 
teftiş heyeti üyeleri ile olan ön görüşmemde, düşüncelerimi teyit eden bulgulara da onların da 
karşılaştığını öğrendim. Gece ve gündüz demeden durumu açıklayan raporumu hazırladım. 
Önce Genel Koordinatörümüzle raporumuzu görüştük. Bu arada genel koordinatörümüze 
teftiş raporu da gelmişti. Raporda teftiş heyetinin bir başkan yardımcısı ve üç üye ile DEF 
A.Ş. kayıtlarını hallaç pamuğuna çevirdikleri ve bütün satış ve muhasebe elemanları ile ayrı,
ayrı tek, tek konuşmuş olduklarını ve rapora yansıtmış olduklarını öğrendim. Genel 
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koordinatörümüz bu raporun gizli olmasına rağmen benim raporumla örtüştüğü için sadece 
özet kısmını bana okudu. Benim hazırladığım raporda çok küçük bazı değişiklikler de yaparak 
ve genel koordinatörümüzün onayı ile toplantı tarihimizden üç gün öncesinden işverene teslim 
ettim. Toplantıya geldiğimizde herkesin yüzü asık, işverenimizin ise saldırma öncesi sinirli bir 
yüz ifadesi taşıyordu. İşverenimizin raporlarımızı didik, didik ettiğini anlamaya başlamıştım. 
Zira DEF A.Ş. genel müdürü ve yardımcısına aynen şu ifadeyi kullanarak söylediği sözler
şunlardı. “Kardeşim sizler uyuyor musunuz, sizleri ve bizleri bu pazarlamacılar tabiri caiz ise 
kazıklamışlar, sizler neredeydiniz. İyi ki teftiş heyetimiz ve genel koordinatörlüğümüz var 
onlar olmasa bu adamlar şirketimizi satacaklar sizlerin haberiniz bile olmayacak.” dedi ve 
masaya yumruğu ile vurdu ya bu işi halledin ya da kendinize başka bir kapı bulun, Genel 
koordinatörümüze de neticelenmiş olarak bir hafta içinde akıbet raporu istiyorum dedi ve 
toplantıdan ayrıldı.. Olay ve vakanın neticesini şöyle özetlemem mümkündür; Pazarlamacılar 
ve Satış elemanları ay sonlarına doğru makineleri faturaları ile birlikte gönderiyorlar, Satış 
primlerini ve komisyonlarını alıyorlar, sattıkları firmalardan arızalı diye veya iadesi yapılarak 
geri geliyordu. Başka bir deyişle ciro tutturtmak adına hileli satış gerçekleştiriliyordu.
                      
Teftiş heyeti raporlarına göre de DEF A.Ş.’nin bir genel müdür yardımcısı vazifesini 
yeterince yerine getirilmemesinden, bir satış müdürü ve iki satış elemanı görevlerini suistimal 
ettiklerinden açığa alındılar. Son ayın ödenmiş primleri de kendilerinden geri alınarak iş 
akitleri sonlandırıldı. Holding genel koordinatörlüğüne de ek bir vazife verildi. Satış politikası 
ve stratejisi, satış elemanlarına prim ödeme şekli ve usulleri yeniden belirlendi. Örneğin satış 
elemanlarına verilecek primler, satış tahsilâtına ve iade mal durumlarına bağlandı.

Bu vakadan çıkan sonuç nedir diye söylemek istersek bana göre “Eşeğini sıkı bağla komşunu 
hırsız etme” tanımı ortaya çıkmaması için Satış politikasını ve şartlarını ayrıntılı ve yazılı 
olarak belirlemek ve ilgililere zamanında duyurmak gerekir. 

Osman Arslan TUNÇELLİ
Yönetişim ve Finansman Danışmanı&Eğitmeni ve Yazar
www.tuncelli.net
tuncelli@tuncelli.net
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ Serdar PİRTİNİ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

YOGA VE PAZARLAMA

Hastalık sözcüğünün İngilizce yazılışı bu kelimenin gerçek anlamını ortaya koymada oldukça 
fazla açıklayıcı olmaktadır. “Disease”, kelimenin anlam yapısı itibariyle “dis-ease” 
uyumsuzluk manasına gelmektedir. Kelimeyi anlam açısından daha da analiz ederek 
yorumlayacak olursak “Disease” hastalık, mevcut yapının bütün, birleşik, uyum ve harmoni 
içinde olmama halini açıklamaktadır. Bir başka deyimle, enerjilerin entegre olmamış 
durumudur. 

Buna karşın, Yoganın kelime anlamı birleşme, bütünleşme, entegrasyon anlamına gelmekte 
ve bu çerçevede de işletmelerde bütünleşmiş pazarlamanın önemini anlamak gayet kolay 
olmaktadır. 

Hastalık, bedenin, düşüncelerin ve duyguların içerisindeki uyumsuzluktan meydana 
gelmektedir. Başka bir değerlendirmeyle de hastalık, bir dualite durumundan türemektedir. 

Şirket içerisinde entegre, bütünleşik bir pazarlama anlayışı tüm bölümlerdeki müşteri odaklı 
plan ve uygulamalara ait enerjilerin birleşmesini, bütünleşmesini ve entegre olmasını 
sağlayacaktır. 

Bu yönüyle bütünleşik pazarlama anlayışı tıpkı Yoga anlayışındaki enerjilerin bütünleşmesi 
ile değerlendirildiğinde, işletmenin tüm bölümlerinin işbirliğini ve desteğini zorunluluk haline 
getirmektedir. 

O halde; işletme hedeflerinin gerçekleşmesinde ortaya çıkabilecek olası hastalıkları önlemek 
ve pazarlama eylemlerinin başarısı için, işletmede her düzeydeki çalışana çağdaş pazarlama 
anlayışı benimsetilmelidir. 

Sonuç olarak, çok çeşitli faaliyetler bütünü ve sistemi olan pazarlama anlayışının işletmeye 
aynı zamanda rekabet üstünlüğü sağlayarak hayata geçirilebilmesi için, Yoga benzetmesinde 
olduğu gibi bütünleşmiş (koordineli) pazarlama çabalarına olan ihtiyaç günümüzün rekabet 
koşullarında hiç olmadığı kadar önemli bir boyuta ulaşmıştır.

Doç.Dr. Serdar PİRTİNİ                       
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. 
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
serdarpirtini@marmara.edu.tr
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KÜRESEL REKABET KOŞULLARINDA BAŞARI

Küresel rekabet ortamında ve emtialaşmanın her geçen gün arttığı bir dünyada yenilikçi 
başarılı işletmeler, arkalarından sıkı bir şekilde takip eden taklitçilerden önde olabilmek için 
sürekli rekabet yaratmak zorundadırlar. 

Şirketler dokunulmaz değerleri olan insan kaynakları, markaları, müşteri ve tedarikçileri ile 
ilişkileri, entelektüel varlıkları neticesinde yenilikçi olmayı başararak rekabet 
yaratabileceklerini asla unutmamalıdırlar. Günümüzün rekabet esaslı yeni pazar koşullarında 
başarı, statükocu bir realizm ile yalnız bugünün değil, geleceğin rekabet şartlarını ve 
gelecekteki pazar dinamiklerini tahmin edebilmekten geçmektedir. Bu durumun farkında olan 
işletmeler, aynılaşma tehlikesinden ve düşük kâr baskısından kurtulabilmek için değişen pazar 
ve rekabet koşullarına pasif biçimde uyum sağlamaktan çok, kendi sektörlerinde pazarı ve 
rekabet düzeyini değiştirme şansını yakalamaktadırlar. Bu sırada rakipler yeni oluşan 
dinamikleri öğrenmeye ve adapte olmaya çalışırlarken, firma stratejik mimari öngörüsüyle bir 
sonraki adımı planlamış ve uygulamaya almış olacağından her zaman önde olma konumunu 
sürdürebilecektir. 

Pazarlama stratejilerinde başarı; sadece rekabet üstünlüğünü yaratmak değil, bu üstünlüğü 
sürekli geliştirerek gelecekte de koruyabilmektir. 1980’lerde Japonların Batılı şirketler 
karşısındaki başarılarının arkasında yatan stratejik üstünlük, otomotiv sektöründe rekabet 
yaratabilmeleriydi. 

Operasyonel etkinlik açısından ileri olan Japon firmaları, rakiplerinden farklı bir biçimde aynı 
anda daha düşük fiyat ve daha iyi kalite sunarak gelecekle rekabet edebiliyorlardı. Rekabete 
ilişkin tartışmaların odak noktası olan bu durum, bir bakıma rekabetin 21. yüzyıldaki yeni 
yasalarını da ortaya koymaktadır. 1980’lerde Japonların yaklaşımlarını uygulayan şirketler bir 
yandan değişim mühendisliğini de uygulayarak, aynı anda hem maliyet düşürmüş hem de 
farklarını geliştirerek pazarı ve rekabet şartlarını yeniden oluşturabilme şansını 
yakalamışlardır. 

Sonuçta, kalite ve maliyet gibi kavramların aynı anda başarılamayacağı ve bu şekilde rekabet 
yaratılamayacağı düşüncesinin operasyonel mükemmeliyeti oluşturamamaktan kaynaklandığı 
da hem iş dünyası hem de akademik çevrelerde geniş kabul görmüştür. Özellikle yüksek 
enflasyon yüksek faize dayalı bir ekonomiden, düşük enflasyon düşük faiz esaslı bir 
ekonomiye geçiş sürecinde finansal kârlılığın yerini operasyonel kârlılığa bırakacağını 
görerek, geçmişte Japon otomobillerinin izlediği stratejiyi bugün hayata geçirebilmek 
gerekmektedir. Küresel finansal kriz süreciyle beraber ABD dev otomobil üreticileri GM, 
Chrysler ve Ford şirketlerinin karşı karşıya kaldığı durum ve dünya otomotiv sektörünün 
bundan sonraki yeni liderlerine ilişkin yapılan gelecek senaryoları, operasyonel etkinlikle 
rekabet yaratmanın hayati önemini gözler önüne sermektedir. 

Doç.Dr. Serdar PİRTİNİ                       
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. 
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
serdarpirtini@marmara.edu.tr
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PSİKOLOJİ İLE BAŞARILI SATIŞ

Bir bayiimle akşam yemeği yiyorduk. İş dünyasının ve insanların ne kadar zor ve rekabetçi 
olduğu hakkında konuşuyorduk. 1980 yılından beri satış işindeyim, gün geçtikçe iş yapmak, 
insanlarla baş etmek zorlaşıyor. İnsanlar üzerindeki yoğunluk, baskı ve stres artıkça, insanlar 
daha kaprisli, bencil, hoşgörüsüz ve tahammülsüz oluyor. Bu konuda kendini geliştiremeyen 
satıcılar, bu mücadelede başarısız oluyorlar. 

Bayiim konuşmaya devam etti "Benim geldiğim yerlerde, aldığım görgü ve eğitim, insanların 
doğru ve mert davranması gerektiği, dürüst olmaları ve sözlerini tutmaları bizlere öğretildi. 
Maalesef her gün birçok doğru davranmayan, hatta dövülmeyi hak eden insanlarla uğraşmak 
zorunda kalıyorum" dedi. Kendisine şu önerileri verdim "Satışta doğru, yanlış, haklı, haksız 
gibi kavramlar yoktur. Satışta, amaç satıcının kendisine bir hedef belirlemesi, bu hedefe 
ulaşmak için birçok zorlu engellerden, haksız insan ve rekabetten, güçlükten, zorluklardan 
geçerek hedefine ulaşmasıdır. Önemli olan o hedefe ulaşabilmektir. Diğer yaşadığın ve 
yaşayacağın olaylar senin kendini sınaman için birer testtir." 

Başka bir gün, müşterisi ile yaşadığı bir haksızlığı bana e-mail ile attı ve bu konuda 
düşüncelerimi öğrenmek istediğini söyledi. Burada ana bayiimin bir müşterisi - kendi bayisi -
ile, bir müşterisinin lisans problemi sebebiyle, karşılıklı tartışma diyaloglarını okuyacaksınız. 
Burada iki tarafında üstünlük taslaması, karşındakini alttan almak istememesi, karşıyı ön yargı 
ile suçlaması, dinlememesi, bir süre sonra diyalog kopukluğuna, hakaretlere kadar varıyor. 
Sonrasında ipler kopuyor, gereksiz yere! 

Olayı anlamanız açısından, burada bizle çalışan ana bayiinin müşterisi (bayi) için lisans ( anti-
virüs yazılımı) teslimat süresi uzuyor, bu nedenle bayi (müşterisi) bu konuda tepki gösteriyor. 
Bayi, müşterisinin mevcut kullandığı süresi biten lisans key ana bayiiye iletmeden yeni lisans 
üretilemiyor, sorunda zaten buradan çıkıyor... 

Infonet, benim de başında olduğum ana distribütör. X.... burada müşteri oluyor. Bu 
mesajlaşma Internet MSN üzerinden gerçekleşmesi sebebiyle, kısa konuşma dili kullanılıyor.. 

  Yazan      Mesaj 

  Müşteri:     Merhaba, iyi çalışmalar, 
  Bayiim:       Merhaba 
  Müşteri:     XX firmanın lisansı hakkında bir gelişme var mı? 
  Bayiim:       Lisans key lazım onu bekliyoruz. 
  Müşteri:     Uzun sürdü sanırım. 
  Bayiim:       XX için size bir mail göndermiştim cevap alamadım.
  Müşteri:     Ben mailinizi a l d ı k t a n  10 sn sonra cevap verdim 
  Bayiim:       Cevabınızı almadım, beni mi yanıtladınız?
  Müşteri:     Tekrar dönseydiniz bana, mailiniz gelmedi diye, ben 10 sn sonra cevap verdim.
  Müşteri:     Gönderdiğim maili tekrar gönderdim, Ya inanın sıkıcı bir durum, 
  Bayiim:       Size mailin ulaştığına dair rapor aldım 
  Müşteri:     Mail gelmedi deseniz fax çekerim, msn'den yazarım, telefon ederim 
  Müşteri:     INFONET'TE 1 GÜN SÜRÜYOR BU İŞLEMLERİM BENİM 
  Bayiim:       Mailin cevabını verdiğinizi anlayamayacağımdan dolayı bekliyorum tabi 
  Bayiim:      XXX Bey, mailin cevabını verdiğinizi anlayamayacağımdan dolayı bekliyorum   
tabi..
  Bayim:       XXX Bey, bu işlemler infonetten yapılıyor zaten, 1 gün sürecek olsa buradan da 
1 gün sürer.
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  Müşteri:     3 GÜNDEN BERİ NEYİ BEKLİYORSUNUZ O ZAMAN 
  Müşteri:     ARAYIN SORUN 
  Bayiim :      Anlamsız diyaloglara girmeyelim.
  Müşteri:     ANLAMSIZLAŞTIRAN SİZSİNİZ 
  Bayiim:       Key'inizi gönderin ve işleminizi yapalım, abuk subuk yazılar yazmayın.
  Müşteri:     ABUKTA SUBUKTA SENSİN, 
  Bayiim:     DENGESİZ 
  Müşteri:     HADDİNİ BİL 
  Bayiim:     KENDİNE GEL 

Bunları okuduktan sonra şu öğütleri verdim: "Burada ne kadar haklı olursan ol, sende 
müşterini başında hiç alttan almamışsın. Bu tür örneklerde önemli olan senin niyetin ve bakış 
açın, amacın müşterini dövmek, suçlamak, hakaret etmek ve haksız olduğunu suratına mı 
vurmak, yoksa satış mı yapmak. Önemli olan senin niyetindir. Olaya pozitif bakıp, müşterinin 
gözü ile empati kurarsan, yumuşatıp ikna edebilirdin. Ama senin amacın müşteriye karşı 
kazanmak; haklı olduğunu ispat etmek mi? " bunu iyice düşün.

"Bir avukat olarak başarımın sırrı, en önemli konuda kazanabilmek için diğer konularda karşı 
tarafın avukatına taviz vermiş olmamdır." Abraham Lincoln

Satışta müşteriye karşı kazanmak yoktur, sadece kaybetmek vardır. Haklı da olsan, sonunda 
üstün geldiğini düşündüğünde işi kaybetmiş olursun." "Çok haklısın dedi" eğer senin gibi 
düşünebilip, senin bakış açınla olaylara bakarsam.

İnsanlarla baş etmenin iki yolu vardır, birincisi kendimizi tanımak, ikincisi insanları tanımak. 
Bununda tek yolu karşıyı önyargısız dinlemektir.

"Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur." Albert Einstein

Sevgiyle kalın,

Taner ÖZDEŞ
Infonet Genel Müdürü
www.infonet.com.tr
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2 SATIŞ HİKAYESİ

Satış konusunda kariyerimde birçok keyifli anım oldu. Ama bu anlatacağım 2 anım sizlerin 
ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Satışta her zaman müşteriler ile kurmuş olduğumuz ilişki, 
diyalog ve güven,  sonucu belirleyen en önemli kriterler olmuştur. Ümitsizliğe kapıldığım bir 
çok durumda göstermiş olduğum yaklaşım, samimiyet ve gerektiğinde yaratıcı çözümler işleri 
almamı sağlamıştır..

İlk hikayem 2000 yılında Infonet’in yeni Genel Müdürü olmuştum. Infonet Ağ ve Bilgi 
Güvenliği konusunda faaliyet gösteriyordu. Konu Internet’in yeni olarak tanıştığı ülkemizde 
oldukça yeniydi. IT sektöründe, eğer kurumsal çözüm ve hizmet satıyorsanız, ilk satmanız 
gereken sektör finanstır. Rekabetin yoğun olmasına rağmen finans sektöründe iş yapmak veya 
yapabilmek her zaman yüksek cirolar ve karlar yapmanızı- uzun vadede – sağlar..

Bu doğrultuda şu anda adını veremeyeceğim bir banka beni aradı. Banka, güvenlik konusunda 
yatırım yapmak istiyordu, aslında yapmak istedikleri, mevcut ağlarını yeniden kurmak, 
Intranet oluşturmak ve uzun vadede Internet bankacılığı yapmaktı. Ama bu konular hakkında 
hiç bir bilgileri yoktu. Bu projeyi Infonet’le yapmaları karşılığında muhakkak kendilerine 
Internet teknolojileri konularında en temelden eğitim organize etmemizi söylediler. Infonet 
çok yeni bir şirketti. Personel sayısı ve uzman personel azdı. Karşınızda banka olduğunda hata 
yapmamanız, ne boyutta bir firma olduğunuz ( eğer ufak veya orta ölçekli bir şirket iseniz) 
anlaşılmaması gerekir. Bende projeyi bize verilerse bunu yapabileceğimizi söyledim. Ama 
bunu söylerken hiç bir planım yoktu. Bu işi almalıydım ve bu inancımla güvenli bir şekilde 
oradan ayrıldım. 

Yıl 2000, Türkiye Internet ile tanışalı 3 yıl olmuş bu konuda uzman kişi sayısı o kadar azdı ki. 
O anda aklıma beraber çalıştığım arkadaşım Eren geldi. Eren, takdir ettiğim konusunda 
uzman, Türkiye’de Internet konusunda en güvendiğim kişi idi. Ama bir sorunum vardı; 
kendisi Kanada’ya yerleşmeye karar vermişti. İş Eren’i ikna etmeye gelmişti. Kendisine bu işi 
ballandıra, ballandıra anlattım, ayrıca günlük olarak o günün şartları için iyi bir ücret teklif 
ettim. Eren’le beraber bankaya gittik. Müşteri açıkçası hiç bir şey bilmiyordu. Ama 
bilmediğini suratına vurmadan ikna etmemiz lazımdı. Eren, teknik olarak çok takdir ettiğim 
birisidir. Ama insan ilişkileri konusunda doğal olarak bir satıcı kadar esnek değildi. Mümkün 
olduğu kadar ortamı yumuşatmaya, samimi bir hava oluşmasına çanak tuttum. Müşteriye 
eğitimin detayları ve faydalarını anlattık. Tek sorun, Eren 10 gün sonra ülkeden gidiyordu. Bu 
konuda da müşteriye çok fazla baskı yapmadan istediğimiz tarihlere ikna ettik. Bu projeyi 
almamızın en büyük faydası, bu banka halen Infonet’in en büyük müşterileri arasında yer 
almaya devam etmesidir. Müşteri açısından faydası ise, banka Internet sayesinde hizmet 
kalitesi ve ürün çeşitliliği konularında daha rekabetçi hale geldi. Eğitimin ilk gününe bende 
katıldım. Eren, mükemmel bir eğitimciydi.. Kendisine buradan tekrar teşekkürler (Kendisi 
halen Kanada yaşamaktadır)

İkinci hikayem insanın doğru zamanda doğru yerde olmasının ne kadar önemli olduğunu 
kanıtlayan bir hikaye.. Hikayemiz yine bir banka..  Katıldığım bir seminerde sektörden önemli 
iki kişiyle tanışma imkanım oldu. Kendileri de ne rastlantı, benle tanışmak istiyorlarmış. 
Seminer, davetlere katılmak kişisel network’unuzu (sosyal ağınızı)  büyütmek, önemli 
müşterilerinizle görüşmek için çok önemli fırsatlar sunar. Çoğunluk bir çok satışçı bu tür 
seminerlere veya eğitimlere katılmaya zaman kaybı olarak görürler..

Seminer arasında buluşup projeleri konuştuk. Bu iki genç oldukça parlak ve hırslı kişilerdi, 
banka her ne kadar özel bir banka gibi gözükse de sermayedarları oldukça konservatif 
kişilerdi. Birçok güzel proje konuştuk. Bir kaç hafta sonu yine bana telefon geldi. Aynı gruba 
ait bir bankanın çok acil Internet bankacılığına geçmesi gerektiğini, bunu görüşmek için bizi 
toplantıya çağırdıklarını söylediler. 
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Toplantıya banka oldukça kalabalık katılmıştı, katılanlar zaman baskısı nedeniyle oldukça 
gergindi. Masadakilerin bir kısmı baskı sebebiyle zaman öncelikler, diğerleri projenin 
başarıya ulaşma kaygısı, bazı yöneticiler ise projeyi ucuza çıkarma hedefleri vardı. Bu tür 
toplantılarda en zor şey birçok hedefi ve arzusu olan kişileri eş zamanlı memnun 
edebilmenizdir. Toplantıyı iyi yönetemezseniz, kontrolü kaybederseniz, işi alamazsınız. 
Toplantıya bizde oldukça kalabalık katıldık. Toplantıya katıldığınız kişi adedi her zaman 
başarıyı belirleyen önemli bir faktördür. Bu proje için daha önce firmamızda çalışmış, şu anda 
kendi işini yapan, eski bir çalışanımızı danışman sıfatıyla bu proje için davet ettik. Toplantı 
oldukça gergin başladı, bu kadar önemli projesi öncesinde iki tarafında birbiri ile çalışmışlığı 
yoktu. Ancak seminerde tanıştığım ve iyi bir ilişki başlattığım o iki genç yönetici benim için 
çok önemli referans olmuşlardı. 

Toplantıda bizden istenilen 3 şey vardı; kusursuz e-güvenlik, 3 hafta gibi kısa bir sürede 
Internet bankacılığının faaliyete geçmesi ve bütçelerine uymamızdı.. Bankanın amacı daha 
önce ATM (para makinaları) üzerinden dağıtılan maaşların bundan böyle Internet kanalı ile de 
ödenebilmesiydi. Bizim açımızdan en önemli sıkıntı “ zamandı “. Ama hayatta risk almadan 
başarı maalesef gelmiyor. Projeyi kendilerine anlattık, oldukça hoşlarına gitti. Zaman 
konusunda kumar oynamaya karar verdim.. Burada tedarik edilecek donanımları biz başka 
firmadan almamız gerekiyordu, bu da riski artırıyordu. Bunun dışında bir risk daha almamız 
gerekiyordu, projenin bir parçası olarak satmadığımız önemli bir ürünü de bizim tedarik 
etmemiz gerekiyordu. Bunu da kabul ettik. Başka şansımız yoktu. Bu tür projelerde anahtar 
teslim olarak projeyi yapmanız gerekmekte!

Uzun süren görüşmeler sonuncunda projeyi almayı başarmıştık, hem de karlı olarak. En çok 
hoşuma giden, toplantının sonucunda o gergin yüzler gitmiş, toplantı odasından gülüşler, hatta 
kahkahalar gelmesiydi. Güveni sağlamıştık, bizim bu projeyi başarılı ile yapacağımıza 
inanmışlardı. 

Burada zaman baskısı sebebiyle müşteri fiyat konusunda çok pazarlık yapmadı. Türkiye’de 
her işte pazarlık yapılır. Pazarlık en iyi fiyat verdiğiniz projede bile karşınıza çıkar. Bunun iki 
sebebi vardır ; “müşterilerin egoları- size karşı her zaman güçlü olmak ve üstün olmak 
isterler”  ve  “güvensizlik- Türkiye’nin genel sorunu ” ..Projeyi söz verdiğimiz gibi tam 
zamanında teslim ettik. Ekip arkadaşlarıma tam güvenim vardı.. Bu güven bana her zaman 
müşteriye güven vermemi, kendimden emin konuşmama,  bu da müşteriyi etkilememiz
anlamına gelir..

Bir çok satış anım mevcuttur, bu iki proje benim açımdan aklımda kalan güzel başarı 
hikayeleridir. 

Satışta başarılı olmak için yaratıcı , pratik olmak , gerektiğinde risk ve inisiyatif almanız 
gerekmekte.. 21. yüzyılda ne bildiğinizden çok kimi bildiğiniz önemlidir. Takım olabilmek, 
firmanıza, iş arkadaşlarınıza, en önemlisi kendinize tam inancınız sizi başarıya götürecektir..

Hayırlı satışlar,

Taner ÖZDEŞ
Infonet Genel Müdürü
www.infonet.com.tr
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BİR BAYİ SATIŞ YÖNETİCİSİ NASIL OLMALIDIR?

Öncelikle bir Bayi Satış Yöneticisinin, Nasıl ve Ne şekilde olması gerektiği yönünde alt yapı 
fikirlerimizin oluşabilmesi için, bu kariyerdeki yönetici ve satıcı arkadaşlarımızın, kurumsal 
nitelikli özel şirketlerde var olma ve bulundurulma nedenlerini çok iyi bilmeliyiz ki, ondan 
sonra da nasıl ve ne şekilde olmaları gerektiğiyle ilgili rahatça yorumlar yapabilmeliyiz. 
Önce, bu var oluş nedenimizi çok iyi anlamalıyız…

Bayi Satış Yöneticisinin, temelde özel şirketler tarafından istihdam edilmesinin asıl ve en 
önemli gerekliliğinin başında, gerek dünya ve gerekse de ülkemiz genelinde üretilip, 
kullanmakta olduğumuz her tür sektöre ait ürün ve ambalajlarının, Fabrika deposu çıkışından 
itibaren, Bayi depolarına indirilebilmesi ve bölgesel dağıtım organizasyonları olan Bayi / 
Dist.’ler aracılığıyla da, biz tüketicilerin her tür günlük veya haftalık, aylık yıllık 
ihtiyaçlarımızı rahatça satın alma eylemini gerçekleştirdiğimiz satış noktalarından bizlere 
ulaştırılması süreçlerini, son derece bilinçli ve sağlıklı bir şekilde takip ve organize eden, 
yöneten, yönlendiren, anormal düzeyde çok yönlü, farklı iş yükümlülükleri olan, şirketlerin 
kilit konumda can damarları yöneticilerdir, Bayi Satış Yöneticilerimiz.. Bayi Satış 
Yöneticilerimizin nasıl olmalıdır yönünde, çok daha doğru bilgiye sahip olabilmemiz için, asıl 
biz tüketicilerden başlayarak, filmi tersten sarıp seyretmek, geriye fabrika üretim aşamasına 
doğru gitmekte yarar bulunmaktadır. Biz tüketiciler olarak satış noktalarından satın aldığımız 
ürünlerin bedelini öderken doğal olarak, ödediğimiz bedeli karşılayan ve tüketici haklarımıza 
evrensel boyutlarda hizmet edebilecek kaliteli ürünleri satın almak isteriz. 

Bundan daha doğal, hiçbir farklı konu olamaz. Satın aldığımız ürünlerden memnunsak hiç bir 
sorun olamaz. Kullandığımız ve fayda gördüğümüz ürünün nasıl ve ne şekilde üretildiği çok 
önemlidir, ancak bize nasıl ve ne şekilde ulaştırıldığı öyle çok fazla dikkatimizi çekmez, 
bizleri de yoğun çalışma tempomuzda hiç ilgilendirmez. Her birimizin, çok farklı karakteristik 
tüketici özellikleri vardır. Satın alabildiğimiz ürünlerden memnun kalırsak, tekrar-tekrar aynı 
ürünleri satın almaya devam eder, memnun kalmazsak da satın almayız, kusurluysa da satın 
aldığımız ürünleri geri iade eder, yasalara göre 15 gün içerisinde belgesini gösterip, bedelini 
geri alabiliriz.

Buraya kadar olan süreçte doğal olarak, ürünü ilk satın aldığımız satış noktasında, ilgili 
yöneticiye teslim ederiz ve sorunumuzu satış noktasında çözmeye çalışırız, bireysel olarak. 
Satış Noktası yetkilileri de bu iade ürünleri, her üretici firmanın normal iade prosedürleri 
doğrultusunda, ilgili üretici şirketin bölge Bayi / Dist. Satış Yöneticilerine teslim ederler veya 
Bayi / Dist. Yöneticisi ile birlikte sorunları çözmeye çalışırlar. Türkiye genelinde ürünlerimizi 
satın almakta olduğumuz her sektöre yönelik, küçük büyük, şehir merkezi veya küçük 
yerleşim birimlerindeki ticari kuruluşları şöyle bir gözlerimiz önüne getirelim. Bu satış 
noktalarının her birisi aslında birer nihai / son nokta dağıtım kanalıdırlar ve ülkemiz 
genelinde, milyonlarcası bulunmakta olup, her gün yüzlercesinin önlerinden geçmekte, 
günlük alışverişlerimizi yapmaktayız. Peki, bu satış noktalarına, kullandığımız tüm 
ürünlerimizi kimler ulaştırıyor size göre? Elbette ki, bizleri ilgilendirmeyen, farkında bile 
olmadığımız, Bayi / Dist. Dağıtım kuruluşlardır. Burası çok-çok önemlidir. Evet, büyük 
sanayi kuruluşları evimizde veya iş yerimizde kullandığımız, yine milyonlarca ürünlerden bir 
bölümünü sektör bazında üretiyorlar ama tüketici olarak Fabrikaya gidip de bir veya birkaç 
adet evimiz veya iş yerimiz için günlük kullanabileceğimiz ürünü hiçbir şekilde satın 
alamayız. Üretici fabrika kuruluşlarının satış ve pazarlama sistemlerinin buna müsait 
olamayacağı çok iyi bilinmektedir.

Bu durumda, üretici kuruluş fabrikaları ülke genelinde il veya ilçe bazında örgütlenmiş Bayi / 
Dist. Ağları oluştururlar ve bilindiği üzere, satış noktaları aracılığı ile biz tüketicilere direkt 
ürünlerinin ulaşımlarını sağlarlar. Burada asıl önemli olan, Bayi / Dist. Teşkilatlarının doğru 
konuşlandırılabilmesidir. Üretici firmaların piyasalardaki etkinliğini, gerçek gücünü ana ve 
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ana bayilere bağlı tali dağıtıcı Bayi / Dist. teşkilatları temsil ederler. Bayi teşkilatları her ne 
kadar da sözleşme şartları doğrultusunda üretici ana firmaya bağımlı olsalar da, aslında kendi 
bölgelerinde, kendi başlarına özerk, bağımsız birer ticari kuruluşladır ve kendi yönetim 
tarzlarını, tam anlamıyla işin başında patron yönetici olan bir kişi veya birkaç kişiden oluşan 
ortaklık yapısıyla yönetilmektedirler. Bu organizasyonların bünyesinde, bayi ofisi, deposu, 
servis araçları, sekretarya, muhasebe, satış ve dağıtım personelleriyle oldukça maliyetli bir 
şekilde yer almakta ve tam anlamıyla kendi bölgelerinde bıçak sırtında, sürekli risk altında 
ticaret yapılmaktadır. Her bir bayi bölgesinde binlerce satış noktası veya tüketici 
bulunmaktadır. Bayi / Dist. satış teşkilatları, satış noktalarına, günlük, haftalık veya aylık 
olarak uğranmakla, kendi satış temsilcileri arcılığıyla düzenli olarak ürünlerini satmaktadırlar. 
Veya başka bir şekilde, bu tür Bayi / Dist. teşkilatları ürünlerini biz tüketicilerine tanıttıkları 
özel tanıtım alanlarında, doğrudan gidip görerek, iş yerlerinde bulundurdukları satış 
temsilcilerinden kolayca kendimiz satın alabiliriz.

Bayi Satış Teşkilatı yönetimlerini genel olarak değerlendirdiğimizde, öylesine riskli, öylesine 
rekabetçi bir ortamda ticaret yapmaktadırlar ki, anlatılamaz, ancak yaşanması gerekir. Bir 
kere, göbekten bağlı oldukları üretici ana firmalarına, günümüz koşullarında oldukça yüklü ve 
her an nakte çevrilebilir önemli ve çok yüksek maddi değeri olan Banka teminatlarını vermek 
zorundadırlar, aksi taktirde kesinlikle bayilik hakkını elde edemezler. Biz tüketicilerin her tür 
kaprislerini çekmek zorundadırlar. Mevcut üretici ana şirketlerinin isteklerini, yaptırımlarını, 
yine her tür uygulamalarını mükemmel düzeyde takip etmek, koşulsuz yerine getirmek, rakip 
firma ürünleri ve rakip firma bayileriyle aynı bölge sınırları içerisinde aşırı düzeylerde rekabet 
etmek zorundadırlar. Doğal olarak, kendi bölgelerinde; birebir direkt sorumlu olduğu üretici 
firması ve mevcut veya muhtemel tüketicileri arasında son derece stresli, yasal her tür ticari 
zorlukları yaşayarak, haftanın yedi günü mevcut ticari faaliyetlerini, temsil ettikleri şirketlerin 
imajına, prestijine ve saygınlığına uygun sürdürmek zorundadırlar.

Yukarıda belirtilen, Satış Noktası, Bayi / Dist. ve Üretici firmadan oluşan, Anadolu genelinde 
çok iyi bilinen, “üçlü sac ayağı” öylesine dengede olabilmeli ve öylesine uyumlu 
çalışabilmeli ki, altında sürekli yanmakta olan ateş üzerinde, sac ayağı kesinlikle devrilmeden 
veya sarsılmadan, istenen aş / yemek pişebilsin ve başta biz Tüketiciler olmak üzere, her üç 
özerk ticari kuruluş da bu yemekten, belirli bir sistem dahilinde, belirli oranlarda 
nemalaşabilsin… İşte tam bu aşamada, yukarıda adı geçen, üç ayrı özerk ticari kuruluşa 
hizmet üreten, hizmetin belirli bir sistem dahilinde biz tüketicilere ulaşmasını sağlayan Bayi 
Satış Yöneticileri, üç ayrı sac ayağının da tam anlamıyla dengede olmasını sağlayan, 
birbirlerinden ayrı üç ayrı ayak olarak bir araya gelmelerini sağlayan, birbirleriyle yıllar boyu, 
babadan oğluna hatta torunlara devirlerle uyumlu çalışılmasının organize olunmasını 
sağlayan, son derece stratejik konumda, özelliği çok yüksek olan Satış Yöneticileri, sac 
ayağında; üç ayrı ayağının üstündeki üçgen veya daire şeklindeki birleştirici bölüm 
olmalıdırlar.

Doğal olarak Bayi Satış Yöneticileri; Bayi Satış Şefi, Bayi Satış Müdür Yardımcısı, Bayi 
Satış Müdürü, Bayi Bölge Müdürü, Bayi Satış Direktörü v.b. kariyer seviyeleriyle, çalışmakta 
oldukları şirketlerinin İK departmanlıklarınca konumlandırılabilecek kariyerler akla 
gelebilmektedir. Belirtilen açıklamalar doğrultusunda bu kariyerlere sahip olan Bayi Satış 
Yöneticilerinin, şirketleri içerisinde her birisinin ayrı önemi ve değeri bulunmakla birlikte 
özellikle, Bayi yetkilileri ve Satış Noktası Yetkilileri ile sürekli temas halinde olan Bayi Satış 
Yöneticilerinin, şirketin en uç noktasında sürekli sahada / piyasada, mobil durumda olan 
yöneticileri olarak tam anlamıyla şirketin satış ve pazarlama atar damarları şeklinde, her tür 
sistemlerini besleyen çok özel konumları ve sorumlulukları bulunmaktadır.. Bayi Satış 
Yöneticilerinin, öncelikle,  çok iyi bir eğitim almış olmaları gerekir ve mutlaka şirket 
içerisinde bu göreve gelmeden önce, ya kendi şirketlerinde ya da başka bir kurumsal şirket 
bünyesinde Satış Temsilcisi olarak çalışmaları gerekir ki, bayi teşkilatı ve satış noktası 
yetkililerinin durumlarını çok iyi anlayabilsinler. En doğrusu, kendi şirketlerinin iç sistemleri 
gereği Satış Temsilcisi olarak çalışıp, Bayi Satış Yöneticisi olarak atanabilmeleridir.
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Bayi Satış Yöneticisi olarak atanan yönetici, mutlaka en az bir yıllık bir satış iş tecrübesine 
sahip olmalı ve şirketinin iç yapısını ve ürünlerini, ürün ve ambalajları bazında, diğer 
özellikleriyle birlikte iyi tanımalıdır. Çok iyi bir finans ve muhasebe bilgisine sahip olmalıdır. 
İletişimi o kadar iyi olmalıdır ki, Bayi Satış teşkilatı yöneticisine gerektiğinde terapi 
uygulayabilmeli, onun piyasa çalışmalarından oluşan mutsuz anlarında mutlu olabilmesini bir 
şekilde organize edebilmelidir. Organizasyon yeteneği çok güçlü olmalı ki, bir bölgede 
çalışırken veya her hangi bir Bayi satış Temsilcisi ile bireysel olarak birlikte satış 
yapabilirken, ona işi öğretirken, başka bir bölge bayi yetkilisinden veya şirket merkezinden, 
üst yöneticisinden, finans veya muhasebe, hatta Satış Direktöründen veya Genel Müdüründen 
bile direkt kendisine telefon gelebildiğinde, mevcut işini aksatmadan, kendinse sorulan her tür 
soruya veya istenen her tür bilgiye, anında aracının arkasında bulunan Bayi Dosyası 
üzerinden, gerekirse aracında her an hazır bulunan Bilgisayar verilerinden doğru yanıtlar 
verip, konuyu şirketinin lehine yönlendirip, tekrar kısa bir süre geçse de, yapmakta olduğu 
işinin başına dönüp, işini devam ettirebilecek kadar bilgi ve beceri düzeyine, organizasyon 
yeteneğine kesin sahip olabilmelidir.. Satış Noktası yöneticileriyle olan ilişkilerinde, onların 
talepleri doğrultusunda şirketinin sağlamış olduğu sabit kıymet yatırımlarını bayi deposunda 
temin etmek, onları denetlemek ve satış noktalarına emaneten verilen sabit kıymet 
yatırımlarını verimli çalıştırmaktan doğrudan sorumludur. Piyasa çalışmalarında şirketin 
imajını, saygınlığını ve prestijini en üst seviyede temsil edip, lokantada yemek yerken, otelde 
konaklarken, şehir içerisinde dolaşırken her konuda, hal ve hareketlerine dikkat etmek 
zorundadır. 

Bayi ofisinde, Bayi Satış Temsilcilerinin daha iyi Satış Yapabilmeleri yönünde onlara 
eğitimler verip, verimliklerini ve performanslarını takip etmek, bayiinin deposunda buluna 
tüm ürünlerin, istiflenmesini, önce bayi deposunda daha sonra da satış noktalarında her zaman 
ürün bulunabilirliğini, bayiinin ödeme dengelerini, bayi banka teminat limitlerini takip etmek, 
bayi toplantılarını düzenlemek, bayi bölgeleri arasında gecesi-gündüzü belli olmayan 
zamanlarda düzenli seyahatler etmek, bayi yetkilisi veya satış temsilcileri ile yemeğe çıkmak, 
bayi yetkilisinin hesaplarını ve günlük, haftalık, aylık satabildiği ürün bilgilerini takip edip, 
satış hedeflerinin aylık bazda tutturulmasını, şirket merkezinden ürün alınmasını, şirketin bayi 
bölgelerinde düzenleyeceği ulusal veya yerel kampanya ve promosyonları takip edip, 
yönlendirmek, P.O.P malzemelerini zamanında ulaştırmak, Pazar payı çalışma bilgilerini 
şirket merkezine iletmek, bayiler ve şirket iletişimlerini yazılı, çağın gereği Internet ortamında 
sağlamak ve tüm bu görevlerde kesinlikle başarılı olmak zorunda olan, olağan üstü 
organizasyon yeteneğine sahip bir yöneticiyi gözlerimiz önüne getirelim. 

Haftanın 7 gün boyunca, kesinlikle mesai saatleri olmadan, günün her saatinde telefon 
edilebilen veya telefon edip çalışmalarını yönlendirebilen bir yönetim sitili veya süreci… 
Elbette ki, bu çok yoğun tempoya bir veya iki yıl dayanabilen, mükemmel derecede kendisini 
bu işe adayan Bayi Satış Yöneticisi arkadaşlar, Müdür Yardımcısı, Müdür ve Satış 
Direktörlüğü seviyelerine, en az 5-10 sene sonunda gelebilmektedirler. Aksi taktirde, bir ayda 
olabildiği gibi, 3-5 ay içerisinde de çok rahatlıkla, çalışma yöntemlerine uyum 
sağlayamadıkları için, kendiliğinden istifa edip, ya başka bir özel sektör bayi teşkilatına, ya da 
tamamen farklı bir sektördeki satış ağırlıklı şirkete geçip, şirketlerinden tecrübe ve arşiv bilgi 
birikimleriyle birlikte ayrılabilmektedirler.

Bayi Satış Yöneticileri her zaman ateşten gömlek giymiş birer yolcudurlar. Bayi / Dist. 
teşkilatı yöneticileri ise, tam anlamıyla hancıdırlar. Üretici şirketlerce, yolcular gelir ve 
giderler mantığında olaylara bakıldığında, her defasında gerek bayi teşkilatları ve gerekse de 
üreticici firmalar, kendi sektörlerinde inanılmaz ölçülerde, maddi ve manevi yönde, 
onarılması çok uzun süreler alabilecek, satış ve prestij kayıplarına uğrarlar. Bu durum, 
ülkemiz ekonomisine, özellikle de üretici firmalar bazında büyük ölçülerde maddi kayıplara 
sebep olabilmektedir. Bayi Satış Yöneticilerinin önemleri, üretim, satış ve pazarlama 
boyutlarında, olağan üstü boyutlarda ortaya çıktığından, kendilerinin son derece yetkin 
olmaları ve mutlaka bulundukları şirketlerinde uzun süreli çalışıp, başarılarıyla çalışabilmeleri 
ve düzenli terfi edebilmeleri gerekir. 
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Terfi etmeden önce de, yerlerine atanabilecek Bayi Satış Yöneticilerini, tüm Bayi bölgelerini 
gezdirip, bilgi sahibi yaparak devir işlemlerini tamamlamaları gerekir. Sahip oldukları, şirket 
merkezi, piyasa, bayi, satış noktası, ürün ve ambalaj, finans, yönetim sitilleri rakip 
firmalar ve ürünleri hakkındaki çok yönlü, detaylı arşiv bilgi birikimlerini, yıllar boyu 
üst yönetimlerine taşıyabilmelidirler. Ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim süreçleri yönünden 
gerekli motivasyon ortamları oluşturulmalı ve kolaylıkla her kademedeki Bayi Satış 
Yöneticilerinin şirketlerinden ayrılmalarına müsaade edilmemeli veya kendileri kolayca 
ayrılamamalı, geliştirilmeleri yönünde çalışma koşullarının iyileştirilmesine gidilerek, işin 
maddi kayıplarının da ötesinde, yıllar boyu elde edilmiş, kendilerine yatırımlar yapılarak 
donatılmış bilgi birikimlerinin, çok pahalı iş tecrübelerinin, çok ucuza başka şirketlere 
kolayca devredilebilmesinin bir şekilde önüne geçilebilecek yönetici olmalıdır, Bayi / Dist. 
satış yöneticileri… 

Yaşar EREN
Bayi, Dist., Franchising, Network Marketing 
Business Development Finance Director 
www.bayiyonetimi.com
yasareren@isnet.net.tr
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BARIŞ’LA BİRLİKTE KONYA / ÇUMRA’DA…

18.08.2000 tarihinde, Konya’nın Çumra ilçesinde Road Show – Müşteri Eğitim Kervanı 
programı doğrultusunda, ilçe merkezi hükümet binası önüne eğitim Tır’ımızı sabah saat 9:30 
civarında park ettik ve hiç ara vermeden, Tır’ın iç kısmını bakkal ve market esnafına eğitim 
verebilecek hale getirmek üzere, Bayi Satış Şefi arkadaşımız Barış Bey ve Çumra bayi 
elemanlarımızdan oluşan 7-8 kişilik bir kadroyla, çok acele bir şekilde bilinen rutin 
çalışmalarımızı başlattık.

Tır’ın içerisinde son derece hareketli ve sistematik bir koşuşturma devam ederken, arka 
merdivenlerden, mümkün olduğunca biriken kalabalıktan da kimseyi içeri almamaya 
çalışıyorduk… Bir ara orta yaşın üzerinde, son derece kibar, güler yüzlü ve resmi giyimli bir 
bey merdivenlerde yükselmeye başladı. Bu arada, Konya ilçelerinden sorumlu Şef 
arkadaşımız Barış bey ani bir atak ve heyecanla, davetsiz misafirimizi karşılamaya yöneldi... 
Herhalde bir yakınıdır diye düşündüm.

“-Buyurun Müdür bey, hoş geldiniz! Nasılsınız?” diyerek, beklenmedik çok sıcak bir 
ilgi gösterdi…

Barış bey aynı anda, gayrı ihtiyari benimle de göz temasını sağlayıp, ara vermeden;
“-Yaşar Bey, beyefendi karşıdaki Emlak Kredi Bankası Müdürümüz Sn. Kenan 

bey!… Sizinle kendisini tanıştırmak isterim.” dedi ve ben de doğal olarak ilgilenmek zorunda 
kalıp,

“-Memnun oldum Kenan Bey…Hoş geldiniz!” dedim ve ayaküstü o kargaşanın içinde 
olabildiğince, klasik hatır sormalarla sohbet etmeye başladık. Barış bey bu arada, yine son 
derece kibar bir tavrıyla, sohbetin arasına girip,

“-Yaşar bey izninizle araya girmek istiyorum… İşte bizlere vermiş olduğunuz eğitimin 
sonucu…” diyerek, heyecanlı bir çıkış yaptı. Ara vermeden;

“-…Çumra bayilik bölgemiz bir yıldır boştu ve sizin verdiğiniz eğitim sonucunda, 
yeni bayi adayı arayışlarında banka müdürleriyle görüşmemizi önermiştiniz, hatırlıyor 
musunuz?…”Kısa  bir sessizlikten sonra, Barış bey yine heyecanlı haliyle;

“-…Ben de buradaki banka müdürleriyle ayrı, ayrı görüştüm ve en son birçok adayın 
arasından, Kenan bey’in önerdiği sağlam ve güvenilir Bayi adayını beğendik ve şu anda 
birlikte çalışıyoruz. Bayiimizden de çok memnunuz…” konuşmalarımızı bayi elemanları da 
duymaktalar… Barış bey biraz daha bu samimi ortam içerisinde coştu…

“…İnanın Yaşar bey!… Bayi arayışında ve bayi adaylarıyla görüşmelerim sırasında, 
işleri sonuçlandırıncaya kadar, eğitim sonunda verdiğiniz kitabınızı hiç yanımdan 
ayıramadım. Sürekli kullandım, her defasında yararlanmaya çalıştım…”

…Tabi ki, Banka Müdürü Kenan bey de bu tür olumlu bir hava içerisinde kendisine 
gösterilen ilgiden dolayı oldukça memnun kalmıştı…

Sohbet, ayaküstü yaklaşık 10 dakika kadar sürdü ve işimizin yoğunluğunu görence, bizi çay 
içmeye davet ederek, müsaade istedi ve yanımızdan ayrıldı. Biz işimizin başına döndük ve o 
günlük planlanan normal eğitimlerimizi başarıyla tamamladık. Bir süre sonra ara 
verdiğimizde, Barış bey’le aynı konu üzerinde biraz daha birlikte yorum yaptık. Anladım ki, 
Barış bey gerçekten konu üzerinde tecrübe sahibi değildi ve ilk kez işini geliştirmeye yönelik 
almış olduğu bu eğitimi sonucunda öğrendiklerini ve hatırlayamadıklarını eğitim kitabının 
yardımıyla da benzer şekillerde uygulamış ve sonuç almıştı. Açıkçası, aldığı eğitimi pratiğe 
dönüştürerek, iyi bir tecrübe sahibi olmuştu… İnanınız, 20 Yıldır satışın içinde olan bir 
kimse olarak ve son bir yılını da eğitimci kimliğimle devam ettirdiğim çalışma yaşantımda, 
hiçbir başarı, beni bu kadar büyük oranda mutlu etmemiştir. Bir ara, gözlerim yaşardı, hatta 
Barış’tan utanmasaydım, çok rahatlıkla mutluluktan ağlayabilirdim de… Öylesine, tarif 
edilemez bir mutluluk yaşadım, öylesine bir haz aldım ki bu olaydan, mutluluğumu 
kelimelerle tarif etmekte güçlük çekiyorum…
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Bu olay sonucunda, varmak istediğim asıl sonuç; gerçek ihtiyacımıza bağlı olarak Bayi Satış 
Teşkilatı yöneticilerimizin de katkıları ve danışmanlığı doğrultusunda hazırlanan bu 
eğitimden biri veya birileri, belki kısa, belki de uzun vadede yine yararlanacaklardır... Hatta 
bu başlangıcı, biri veya birileri çok daha mükemmel hale de getirebilirler, geliştirebilirler. 
Önemli olan; hazırlanan bu programın soyut kalmaması, yerinde saymaması, kitaplıklarda süs 
eşyası olarak yer kaplamaması, aynı veya benzer şekillerde, canlı olarak, ticari uygulamalarda 
kullanılabilmesiydi…

Eminim ki, başka arkadaşlar da bu kitabımı kullandılar ve belki de bu günlerde kullanmak 
üzereler. Mutlaka ihtiyaçları olduklarında kullanacaklarına olan inancım da tam. Önemli olan, 
bire bir kullanılması da değil, hiç olmazsa kitabın içeriğinde bulunan olaylardan biraz olsun 
esinlenerek, verilen uygulamalı fikirlerden yararlanabilmeleri, kendi çalışmalarını çok daha 
verimli hale getirebilmeleridir. En zor anlarında, bir danışman olarak yararlanabilmeleridir.
Bu kitabım, sürekli el altında taşınacak ve hiç yanınızdan ayıramayacağınız kadar da acil 
ihtiyaç duyulacak bir kaynak değil. Ancak, bir bayi teşkilatının, ileriye yönelik sorunlar 
yaşanmadan iptal edilebilmesi aşamasında ve aynı anda da iptal edilen bayi teşkilatının 
yerine, hiç ara vermeden, en önemlisi de boşluk yaratmadan yeni bir bayi teşkilatı kurabilme 
çalışmalarında, kabus dolu günler geçirebilecek Bayi Satış Şefi’nin, en güvenilir yardımcısı 
ve yakın arkadaşı olabileceğinden, kuşkusuz çok eminim.  Yaklaşık bir yıl boyunca 
hazırlanan bu oluşumdan, yönetici arkadaşlarımızın ihtiyaç duyduklarında yararlanıp, mevcut 
iş tecrübelerine artı bir değer katabilmeleri, bana tarifi mümkün olamayacak mutluluklar 
vereceği kesindir. İşte o zaman, harcadığım zamanın ve emeğin karşılığını manevi olarak 
almış olurum...

Bayi teşkilatı çalışmalarının iptal edilebilmesi ve yerine yeni bir bayi teşkilatı kurulabilmesi 
çalışmaları aşamalarında geçen yaklaşık bir aylık süreci defalarca yaşayan eski ve tecrübeli 
bir Bayi Satış Şefi olarak, eski veya yeni Bayi Satış Şefi arkadaşlarıma, bu eğitimin tam bir 
kılavuz, iyi bir yol gösterici olabilmesini diliyorum.

Yaşar EREN
Bayi, Dist., Franchising, Network Marketing 
Business Development Finance Director 
www.bayiyonetimi.com
yasareren@isnet.net.tr
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SATIŞ VE PAZARLAMA ARASINDAKİ FARK

Satış ve Pazarlama arasındaki farkı göstermek adına, ekibimle bir çalışma yapmaya karar 
vermiştim. Ve onlara bir teklif sundum; 

Elimizde o dönemde aynı sektör ve aynı aplikasyona hitap eden neredeyse aynı iki bant vardı. 
Biri 10.-€ diğeri ise 12.-€ seklinde fiyatlanmıştı. 

Her ikisi de aynı saha çalışmasında yan yana iki ayrı yere, iki ayrı kişi tarafından 
çalışılacaktı.

Pazarlama stratejisi olarak, bu neredeyse aynı iki üründe bir fiyat farklılığı oluşturarak 
sahadaki ekibe hareket yeteneği kazandırmaktı amacım. Beklentim ise müşteriye demo 
yapılırken, talebi tahrik edip edemeyeceklerini görmekti.

Ne yazık ki bir arkadaşımız iki ürünün de fiyatını vererek, geri plana çekilmiş ve  kararı 
müşteriye bırakmıştı. Doğal olarak bu durum marjinal anlamda pahalı olan bandı satıl-a-maz
hale getirmişti. Diğer kişi ise göreceli olarak ucuz olan ürünü satmaya çalışmış ve diğer bant 
pahalı algılamada hemen görülmüştü.

Hiçbiri pazarlamanın ellerine sunduğu kozları kullanmadan direkt sunuş yaparak, yalnızca 
müşterinin ihtiyaç duyduğu kadar satış yapmaya çalışmıştı.

Oysa ki beklediğim sürpriz , bir satış manevrası, pahalı olan bandı öncelikle çıkartıp, ucuz 
olan bandı hiç göstermemeleriydi ve tabi ki sipariş almaya çalışmalarıydı. Gerek gördüğünde 
manevra olarak ise 12.-€ ‘ luk bantdan 200 adet sipariş verdiği takdirde aldığı her ürün için 
diğer ürünü 10.-€ ‘dan verebileceğini ifade edebilecek olmasıydı.Ve belki de işin promosyon 
– teşvik edici – boyutuna girerek 200 adet sipariş için bana dönüp ucuz olan bantdan bir 
miktar ücretsiz bırakmak istediklerini açıklamalarıydı.

Her zaman unutulmamalıdır ki “ Müşteri sattığımız kadar değil, ihtiyacı kadar alır.”

İhtiyaca her zaman müdahale edebilen ise İYİ BİR SATICIDIR.

M. Yenal KOCABAŞ
mykocabas@gmx.net
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SİZİN GERÇEK RAKİBİNİZ KİM?

Philip Kotler’in “10 Ölümcül Pazarlama Günahı” kitabını yayınlamasının üzerinden 
neredeyse 5 sene geçti. Bu kitapta, bir işletmenin yapabileceği en büyük pazarlama hataları 
şöyle sıralanır;

- Şirketiniz yeterince pazar odaklı ve müşteri merkezli değil,
- Şirketiniz hedef müşterilerini tam olarak anlamıyor,
- Şirketinizin rakipleri daha iyi tanımlaması ve izlemesi gerek,
- Şirketiniz hissedarları ile ilişkisini gereğince yönetemiyor,
- Şirketiniz yeni fırsatlar bulmakta başarılı değil,
- Şirketinizin pazarlama planlama süreci kusurlu,
- Şirketinizin ürün ve hizmet politikalarının sıkılaştırılması gerekiyor,
- Şirketinizin marka geliştirme ve iletişim becerileri zayıf,
- Şirketiniz verimli ve etkili planlama gerçekleştirecek kadar iyi organize edilmemiş,
- Şirketiniz teknolojiden yararlanmıyor.

Bu pazarlama hatalarından bence en sık yapılanı (ve en ölümcül olanı) rakiplerin 
tanımlanamaması. Konuyu biraz açmak gerekirse; şirketler tüm pazarlama planlarını 
hazırlarken, pazarlama karmasını oluştururken, rakiplere göre planlama yapmak zorundalar. 
İşte tam bu aşamada, öncelikli olarak rakiplerin belirlenmesi en önemli konu olarak karşımıza 
çıkıyor. Şirketler, ne yazık ki çoğu zaman gerçek rakiplerini belirleyemiyorlar.

En basit örnekler;

McDonald’s zincirlerinin rakipleri kimlerdir? Akla ilk gelen cevap Burger King, Arby’s gibi 
diğer zincirler. Ama aslında McDonald’s zincirlerinin rakipleri sedece diğer zincirler değil, 
pideciler, dönerciler, kokareççiler, büfeler. Çünkü dışarıda yemek için karar veren tüketiciler, 
McDonald’s ile Burger King arasında seçim yapmak yerine, yiyecek üzerinde bir seçim 
yapıyorlar yani burger mi, pizza mı, pide mi yoksa döner mi yiyeceklerine karar veriyorlar. 
Yani McDonald’s zincirlerinin tüm pazarlama planlarını sadece diğer zincirlere göre 
düzenlemesi çok büyük bir hata olacaktı.

Antalya’da Lara Plajında yan yana kurulu oteller birbirlerinin rakipleri mi? Cevap kesinlikle 
hayır. Aslında bu otellerin rakipleri, kilometrelerce uzaktaki, İspanya sahillerinde bulunan 
oteller. Çünkü bu otelleri dolduran müşteriler acenteler vasıtasıyla yurt dışından geliyorlar ve 
seçimlerini Türkiye’de tatil veya İspanya’da tatil olarak yapıyorlar. Yani bu otellerin 
birbirleriyle rekabet etmeleri çok anlamsızdı. Bunun yerine birleşip, yurt dışındaki turistlerin 
tatillerini Türkiye’de geçirmelerini sağlayacak tutundurma faaliyetleri üzerine çalışmaları çok 
daha mantıklı olacaktır.

Benzer bir olayı, 3 sene evvel Anadolu’da yaşadım. İsmini vermeyeceğim iki firma, aynı 
bölgede rekabet içerisinde, demir-çelik ürünlerini şekillendirerek satıyorlardı. Her iki firma da 
hammaddeyi aynı yerden tedarik ediyorlar ve neredeyse iki kuşaktır kıran kırana bir Pazar 
rekabeti içerisinde büyütmeye çalışıyorlardı. Rekabet o kadar kızışmıştı ki, karlılık neredeyse 
yok seviyelere düşmüş, vadeler ise, müşterileri rakipten çalabilmek için 8-10 aylara çıkmıştı. 
Her iki firma da sürekli olarak birbirlerinin müşterilerine odaklanıyor, birbirlerinden eleman 
transfer ediyor kısacası birbirlerini yiyorlardı.

İlk tepkim, birleşin oldu. Ama rekabet o kadar kızışmıştı ki, firma sahipleri değil birleşmek, 
bir araya gelmeye bile yanaşmıyorlardı. Bunun üzerine bir müşteri araştırması yaptık ve şu 
sonuca vardık; “Ne kadar fiyat indirilirse indirilsin, vadeler ne kadar uzatılırsa uzatılsın, 
firmaların toplan satış miktarları değişmiyordu”. Yani, her iki firma da, sadece birbirlerinden 
müşteri çalıyorlardı, yeni müşterilere ulaşamıyorlardı. Üstelik her iki firmanın da en büyük 
müşterileri otomotiv sektörüydü. Sektörü biraz daha derinlemesine inceleyince, burada da
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taleple ilgili büyük değişimlerin yaşandığını gördük. Artık sektör, demir – çelik ürünleri 
yerine, daha ucuz ve dayanıklı olan plastik ürünlerini tercih etmeye başlamıştı. 

Bunun üzerine bir çekim merkezi analizi yaptık ve rekabet etmek yerine, plastik ürünlerini 
üretmeye yönelik bir yatırım yapmaya karar verdik. Bu sayede işletme, hem karsız ve yoğun 
rekabet olan bölgeden çıkmış olacak hem de büyüme fırsatı yakalayacaktı.

İşletme, bu yatırımı kısa sürede gerçekleştirdi ve yeni bir pazarda büyümenin keyfini 
çıkartıyor.

İşte şimdi can alıcı soru geliyor; “Sizin firmanızın gerçek rakibi kim?”. Bu soruyu doğru 
olarak cevaplamadan pazarlama ile ilgili hiçbir şeye elinizi sürmeyin.

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ
www.yuksekbilgili.com
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YAZARLAR FİHRİSTİ:  

Abdullah BOZGEYİK:
Anadolu üniversitesi sonrası bankacılık (MT) eğitimi alan Bozgeyik 11 yıl bir kamu 
bankasında çalıştı. Bankadan kendi isteği ile ayrılması sonrası 1998’den beri danışmanlık 
yapıyor. Danışmanlığa paralel olarak 2001’den beri öğretim görevlisi olarak üniversitelerin 
(Yeditepe 2001-2003, sonrası ise Bilgi MBA, Preston, Portsmouth ve Brayer State gibi) MBA 
ve uzaktan eğitim programlarında dersler veriyor. Dönemsel olarak üst düzey yöneticilik de 
yapıyor. Çeşitli konularda danışmanlık firmaları adına eğitimler veriyor. Sosyal sorumluluk 
projeleri yapıyor. Yayınlanmış çok sayıda makalesi ve “Krizleri fırsata dönüştürmek”, 
“Girişimcilere yol haritası”, “Rekabet avantajı için Müşteri İlişkileri Yönetimi”, “Plazalar 
vadisi”, “Aynadaki yüz”, “Umutlar başka bahara”, “Mutluluk üretimi A.Ş.” ve “Krizlerden 
yükselerek çıkın” isimli kitapları vardır. 2009 Haziran itibarı ile de “Satış ve Pazarlama 
Öyküleri” isimli kitabı ise çoklu yazarlı olarak e-kitap olarak yayına başlamıştır. Kitap 
çalışmalarına devam etmektedir.

Aşağıda linkleri verilen ve 2001 yılından beri faal olan açık platform Yahoo gruplarının 
üyeliği konuya ilgi duyanlara açıktır; 

Müşteri İlişkileri Yönetimi dersi ile ilgili:
http://groups.yahoo.com/group/CRMclass/
Girişimcilik ve KOBİ’ler dersi ile ilgili:
http://finance.groups.yahoo.com/group/EntrepreneurshipSBAclass/
Kriz Yönetimi dersi ile ilgili:
http://groups.yahoo.com/group/CrisisManagementClass/

Bozgeyik, Gaziantep doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.
-*-*-*-

Aylin ÇEVİK:
İçkin Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Merkezi’nin (www.ickin.com) kurucusu 
ve sorumlusudur. Danışman Psikolog ve organizasyonlarda uzman eğitimci olarak 10 yıldır 
çalışmaktadır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Psikolojisi anabilim dalındaki 
master programında tez aşamasının sonlarındadır. Ayrıca Marmara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Sinema bölümünde yüksek lisansa devam etmektedir. 

Psikodrama, transaksiyonel analiz ve kognitif ağırlıklı eğitimler almış; yurtdışında bu 
alanlarda eğitim ve çalışmalarını sürdürmektedir. Satış ve pazarlama (özellikle CRM) 
konusunda da 2 yıldır yoğun çalışma ve araştırma yapmakta ve eğitim programları 
geliştirmektedir
-*-*-*-

Emrah ALTUNTECİM:
“Kendini Arama Kurtarma” adlı kitabın yazarıdır. Varlık Yayınlarından çıkan “Kendini Arama 
Kurtarma”, 2008 Frankfurt Kitap Fuarı’nda “Self Search And Rescue” adı ile kişisel gelişim ve 
psikoloji yazınında tüm dünyada tanınmıştır. ”Kendini Arama Kurtarma”, “kişisel gelişim, 
değişim ve hayat kurtarma” felsefesi üzerine kurulan aktif bir kişisel gelişim yaklaşımı olarak 
dünya’da ilktir. Altuntecim A.B.D.’nin Florida Eyaletinde kitabı hakkında bir seminer 
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vermiştir. “Kendini Arama Kurtarma” 2009 yılı sonunda ”Self Search And Rescue” adıyla 
İngilizce olarak tüm dünyada okurlarla buluşacaktır.

Altuntecim, 1978’de İstanbul’da doğdu. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesi’ni bitirdikten 
sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında yüksek lisans 
çalışmasını Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Bölümü’ nde 
gerçekleştirdi. Vatani görevini Hakkâri Dağ Komando Tugayı’nda tamamlayan Altuntecim, 
üniversite yıllarından itibaren sektöründe zirvede olan markalaşmış şirketlerin reklâm, 
kurumsal iletişim, pazarlama ve satış departmanlarında yer aldı. Altuntecim “Sıra Dışı Yaşam 
Becerileri Öğrenme Rehberi” dir. Sıra Dışı Yaşam Derneği ve Avrupalı Girişimciler Derneği 
kurucu üyesidir. Kişi ve kurumlara eğitmenlik, koçluk ve danışmanlık yapmaktadır. 
-*-*-*-

Erim HISIM:
1962 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi İstatistik lisans ve İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Yüksek lisans dereceleri sahibidir. Başbakanlık bünyesinde başladığı iş yaşamına 
araştırma sektöründe devam etmiş ve çeşitli kuruluşlarda ar-ge, ik ve benzeri bölümlerde 
görevler üstlenmiştir. Araştırmacılar derneğinin kuruluş çalışmalarında yer almış, 
İstatistikçiler derneğinde üç dönem başkanlık üstlenmiş, Türkiye Genç İşadamları derneğinde 
yönetimde yer almıştır. Halen PERYÖN üyesidir. Akademik çalışmalarına, öğretim görevlisi 
olarak yer aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde, İstanbul Ticaret 
Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans programlarında devam etmektedir. 

Birçok kuruluşa eğitmen ve yönetim danışmanı olarak ve birçok bireye de psikolojik 
danışman ve koç olarak destek olmaktadır. Bugüne kadar on binlerce kişiye ve yüzlerce 
kuruma eğitim vermiş, beş yüz büyük kuruluş listesinde yer alan kurumların % 60’ ına 
danışman, eğitmen ve koç olarak hizmet vermiştir. Takımdaşlık analizi kitabının yazarı olan 
HISIM ayrıca birçok yayımlanmış makaleye ve çeşitli bilimsel kongrelerde sunulmuş 
tebliğlere imza atmıştır. Ayrıca KEFE analizi KEYS kişilik envanteri ve Kariyer Tamamlama 
testlerinin hayata geçmesini de sağlamıştır. Dünyada sıfır yaşından itibaren kariyer planlaması 
yapılan ilk erkek çocuk babasıdır 
-*-*-*-

EVRİM KURAN:
Başkentte doğmuştur. Yaz çocuğudur; sıcağı sever.  Gazi Anadolu Lisesi, Hacettepe 
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Marmara Üniversitesi HR Management & 
Development bölümlerinde eğitim görmüştür. Halen Sabancı Üniversitesi'nde Executive 
MBA programına devam etmektedir. Yeditepe Üniversitesi, Deniz Lisesi Komutanlığı ve çok 
çeşitli özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmıştır. Diplomasında "filolog" yazsa da satışa 
"aşk"la bağlanmıştır. Kot pantolondan, kimyevi gübreye, sigortadan antika eşyaya, pek çok 
ürün satmıştır. Satış & pazarlama profesyonellerine yönelik eğitimlerine, kurucu ortağı 
olduğu ve Amembal & Associates Türkiye temsilcisi olan Dinamo Eğitim bünyesinde devam 
etmektedir.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Key Account Yönetimi, Satış 
profesyonellerinde etkin davranış geliştirme, Organizasyonel adanma, Peak 
performans, Çoklu Zeka, Kuantum Düşünce ve 21. yüzyıl iş modelleri üzerine çalışmayı 
sever. "Farklılıkçı"dır; "ortalama vasatlık" karşıtıdır. Okurdur ve de yazardır. Elma Yayınevi 
yayın kurulu üyesidir; yazı yazma eylemini, günlüğünde, web sitesinde, çeşitli süreli 
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yayınlarda ve portallarda sürdürür. İzlemeye, düşünmeye, üretmeye, öğrenmeye devam eder. 
Evlidir ve Ali'nin annesidir.
-*-*-*-

Fuat YALÇIN: 
1953’de İstanbul’da doğdu.  1972 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1977 
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden makine mühendisi olarak mezun oldu. 1980 yılında 
Liverpool Üniversitesi’nden master derecesi aldı.1981’de girdiği Mercedes Benz Türk A.Ş’de 
Eğitim,  Dış Hizmetler Müdürlüğü, Yedek Parça Lojistik müdürlüğü ve Yedek Parça 
Müdürlüğü görevlerinde bulundu.  1995 –1996 yıllarında da Elf Madeni yağlar Türkiye Satış 
Koordinatörlüğü görevinde bulundu. 1996 Nisan -2003 Ekim tarihleri arasında Xerox  
Avrasya Servis Operasyonları Direktörü görevini sürdürdü. 2004 yılından bu yana Yönetici 
Koçluğu ve  Eğitmenlik yapmaktadır. Buna ek olarak 2007-2008; 2008 2009 dönemlerinde 
Bahçeşehir Üniversitesi  MBA sınıfında “LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKA”  dersleri 
vermektedir.

Yalçın 1998 yılında İnsan ve Başka İnsan adlı ilk kitabını yayınlamıştır. 2000 yılında Altın 
Kitaplar tarafından yayınlanan Eşsiz Düşler Kütüphanesi adlı kitabında iş hayatındaki 
insanların yaşadıkları ikilemleri ve iş yaşamının insanlar üzerindeki etkilerini anlatan öyküler 
bulunmaktadır. 2002 yılında Arıtan yayınevi tarafından basılan Patron Daima Haklıdır adlı 
kitabı Müşteri ilişkileri, Satış, Pazarlama ve Müşteri Memnuniyeti konularındaki denemelerini 
içermektedir. Ayrıca 2003 yılında Işıklı Zamanda Buluşma adlı bir romanı yayınlanmıştır. 
2006 yılında kişisel gelişim hakkındaki denemelerini içeren Geminizin Kaptanı Kim adlı 6. 
kitabı yayınlanmıştır.
-*-*-*-

Gürkan PLATİN:
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1994-
1996 yılları arasında Ankara’da gıda sektöründe orta ölçekli bir firmada ekmek satarak iş 
yaşamına girdi.1996 yılında kredi kartı satmak üzere Citibank Türkiye için çalışmaya başladı 
ve aynı grupta sırasıyla Satış Yetkilisi, Satış Takım Lideri ve Satış Ekipleri Eğitim Yöneticisi 
olarak görev aldı.

2000 yılında Demirbank Ankara Direkt Satış Organizasyonu’nun kuruluşunu Satış Yönetmeni 
olarak gerçekleştirdikten sonra aynı yılın sonunda Garanti Ödeme Sistemleri için Direkt Satış 
Yönetmeni olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında doğrudan yönettiği 17 kişilik bir satış 
gücüyle ve sadece Direkt Satış Ekibi ile başlayan kart satışı sorumluluğu, Telesatış Ekiplerini 
kurması, Garanti Bankası şubelerinin kart satış geliştirme sorumluluğu, üye işyerlerinin kart 
satış projelerinin yönetimi ve portfolio satış faaliyetlerinin yürütülmesi ile 350 kişiyi aşan bir 
satış organizasyonunu yönetti. Son olarak Garanti Ödeme Sistemleri’nde tüm kart satış 
kanallarından sorumlu birim müdürü olarak görev yapmaktayken, Garanti Bankası’ndan 
mezun olarak şu anda kuruluşunu gerçekleştirdiği TELEGAMİ Satış Hizmetleri’nin Genel 
Müdürü ve PULSE Consulting Clinic kurucu ortağı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 
Dilek PLATİN’in eşi ve Tuna PLATİN’in de babasıdır...
-*-*-*-

İlhan  ÜRKMEZ:
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü`n den 
mezun olan İlhan Ürkmez, lisansüstü eğitimini yine ODTÜ Yönetim ve Siyaset Bilimi 
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Anabilim Dalı` n da tamamladı. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 
Türkiye`nin ve Dünya`nın önde gelen yerli ve yabancı şirketlerinde (Koç Holding, Sabancı 
Holding, Coca-Cola, Opel, Baltaş&Baltaş Yönetim ve Danışmanlık, Turkuaz Şirketler Grubu) 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Uzmanlığı, Satış Eğitim Koordinatörlüğü, İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü, Eğitim Program Yöneticiliği ve Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Direktörlüğü 
görevlerinde bulundu.

Yönetim ve Liderlik, Satış ve Satış Yönetimi, Ekip Çalışması ve Yönetimi, İletişim ve İnsan 
İlişkileri, Değişim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kişisel Gelişim konularında 
eğitimler geliştirerek bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bir çok şirketten binlerce 
katılımcıya eğitim veren İlhan Ürkmez`in çoğunluğu satış konusunda yayınlanmış 16 kitabı 
mevcuttur. Evli ve iki çocuk babası olan İlhan Ürkmez stratejik insan kaynakları yönetimi, 
satış organizasyonlarının güçlendirilmesi ve satış ekiplerinin etkin yönetilmesi, şirketlerin 
kurumsallaşması ve şirket yönetiminde  yönetsel verimliliğin sağlanması ve arttırılması 
konularında çalışmalarda bulunmakta, şirketlere danışmanlık yapmakta ve uzman olduğu 
konularda eğitimler vermektedir.
-*-*-*-

Mehmet Akif ÇAKIRER:
4 Mart 1977 tarihinde dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise eğitimini Bolvadin’de tamamladı. Üni-
versite öğrenimini, Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bö-
lümünde 1999 yılında tamamladı. 1999 Yılının temmuz ayında Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ser-
best Bölgeler Genel Müdürlüğü’nde, 1999 yılı Ağustos ve Eylül ayında İstanbul Menkul Kıy-
metler Borsası Eğitim Müdürlüğü’nde staj yaptı. 2002 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon bölümünde yüksek 
lisans yaptı. Askerlik hizmetini, kısa dönem olarak Tatvan’da 16 Ekim 2004 tarihinde tamam-
ladı. 2003 yılından itibaren Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Meslek Yüksek Okulu’n-
da öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Yazarın Lider Girişimcinin Yol Haritası (Beyaz 
Yayınları) ve İşletme Yönetimi Ders Notları (Kendi Yayını) olmak üzere yayınlanmış iki kita-
bı mevcuttur. Bunun yanında Lisans Yayınlarından Elektronik Ticaret kitabının editörlüğünü 
yapmıştır. Yine Lisans Yayınlarından İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon 
ve Genel İşletme kitaplarının bölüm yazarıdır.  Ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek doğrudan satış 
dergisi Network Marketing dergisinde yazıları yayınlanmaktadır. Makalelerini kendisine ait 
www.lidergirisimci.com isimli web sitesinde yayınlamaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan 
yazarın  ilgi alanı ve vermiş olduğu eğitimler şunlardır: Kariyer Yönetimi, İş Bulma Sanatı, 
Lider Yöneticilik, Lider Girişimcilik ve Eğiticilerin Liderlik Eğitimi.
-*-*-*-

Necmi ERFİDAN:
1963 yılında Bandırma'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Malatya, İstanbul, Eskişehir'de 
tamamladı. 1981'de Maçka Teknik Lisesi Elektronik, 1985'de Marmara Üniversitesi 
Elektronik Öğretmenliği bölümünü, 1987'de Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü'nde Elektrik-Elektronik Yüksek Lisans'ını tamamladı. 1985-1995 yılları arasında 
Uluslararası Lions Kulüpleri çatısı altında Bakırköy Leo ve Bakırköy Lions 
kulüplerinde çeşitli toplumsal dayanışma ve liderlik projelerinde görev aldı. Uluslararası 
Lions Kulüpleri Birliği tarafından "Yılın Danışmanı" seçildi. 

1988-2002 yılları arasında IBM Türk Limited Şirketi'nde 12 senesi Hizmetler Satış 
organizasyonunda olmak Satış Uzmanı / Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 1994 yılında IBM 
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EMEA tarafından "Customer Excellence Award - Müşterilere Hizmette Üstün Başarı Ödülü" 
almıştır. 2002 yılı sonunda özel bir emeklilik sistemi ile IBM'den ayrılmıştır. 2002-2004 
yılları arasında çeşitli Bilgisayar Firmalarında üst düzey yöneticilik yapan Necmi Erfidan, 
2004 yılından Sigortacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. 2004 yılından beri 
Maxihaber.net portalında satış, pazarlama ağırlıklı yazılar yazmakta, Satış ve İletişim 
Teknikleri eğitimleri vermektedir. İngilizce bilen Necmi Erfidan, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
-*-*-*-

Oğuz C. GEL:
İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan 
Oğuz C. Gel, İstanbul Üniversitesi İktisat Yüksek Lisans programı derslerini de bitirdi. 
AT&T/NCR'da 15 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu. Kısa bir sure Digital Platform ve 
Siemens Business Services'de çalışan Oğuz C. Gel, 2001 yılında deneyimini müşterileriyle 
paylaşma kararını vererek serbest danışmanlık ve eğitmenlik yapmaya başladı.

Birçok konferans, konvansiyon ve benzeri etkinlikte gerek kurul ve jüri üyesi, gerekse 
konuşmacı-katılımcı olarak görev yaptı. 200 civarında makale ve röportajının yanı sıra toplam 
dört kitabı da yayımlanan Oğuz C. Gel, 2003 yılı başından beri Boğaziçi Üniversitesi'nde 
yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.
-*-*-*-

Osman Arslan TUNÇELLİ:
Lisans üstü eğitimini İ.Ü. İşl. Fak. İşl. İkt. Enstitüsü işletme yönetimi 13.ncü dönem ihtisas 
MASTER(MBA) olarak tamamlamıştır. Profesyonel olarak iş yönetimi yaşamında büyük bir 
bankanın genel müdürlük  orta vadeli krediler sorumlusu,T.Teknik Holding ve Alarko 
Holding gibi kuruluşlarda grup müdürü,genel koordinatör yardımcısı,Yönetim Kurulu başkan 
yardımcısı olarak çalışmıştır.Genel yönetim, kobi’ler ve reel sektörle ilgili stratejik 
planlama,mali planlama,bütçe,bütçe kontrol,finansman yönetimi,e-ticaret/B2B, kobi 
sorunları,ileri finansman teknikleri,toplam kalite,aile şirketleri,yol haritası/iş planı ve 
kurumsallaşma,kriz yönetimi,Basel II v.b.gibi kurumsal yönetişim konularında 5510 saatin
üzerinde konferans,seminer ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmuş  olup tecrübelerini 
MAVİ-Eğitim bünyesinde ve diğer eğitim ve danışmanlık kuruluşlarında verdiği seminer ve 
danışmanlıklar ile paylaşmaktadır.

TBD+İMED+TOSYÖV+BİSTRAP+TBGD başta olmak üzere birçok dernek merkezinde, 
şubelerinde, platform vakıf ve çalışma gruplarının üyesi, editörü, başkanı veya denetçisi 
olarak da hizmet vermektedir.
-*-*-*-

Doç.Dr. Serdar PİRTİNİ:
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olan 
Doç.Dr.Serdar Pirtini, 1993’de Yüksek Lisans ve 1998 yılında doktora eğitimini Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama 
Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Serdar Pirtini’nin pazarlama konusunda kitapları, ulusal ve 
uluslararası bildirileri, çeşitli hakemli dergilerde, editörlü kitaplarda ve gazetelerde 
yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. 
-*-*-*-
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Taner ÖZDEŞ:
1963’te doğan Taner Özdeş 1983’te Avusturya Lisesi’nden, 1986’da ABD’deki University of 
Miami, Pazarlama bölümünden mezun oldu. İlk görevine 1986 yılında İktisat Bankası’nda 
yatırım ve pazarlama analisti olarak başladı. Özdeş, 1989 – 1990 arasında Lever’de marka 
müdürlüğü, 1990 – 1991 yıllarında Pars/Mc Cann Erickson’da senior müşteri temsilciliği 
görevlerinde bulundu. 1 Eylül 2000’den beri InfoNet Bilgi teknolojilerinin Genel 
Müdürlüğünü yürütüyor. Yönetim, pazarlama ve satış odaklı çok sayıda eğitim program ve 
seminerine katılan Özdeş Almanca ve İngilizce biliyor. Tenis, yüzme, kayak yapan, seyahat 
etmekten, kitap okumaktan hoşlanan ve yoğun bir şekilde sosyal kulüp faaliyetlerinde 
bulunan Özdeş Junior Chamber International’ın ve Genç Yönetici ve İş Adamları (GYİAD) 
derneklerinin aktif bir üyesi.

Kariyer.net, Yenirbiris.com, Maxihaber.net, Pazarlama Dünyası, Ekonomi Türkiye, 
Turklider.org‘da aylık makaleleri yayınlanmaktadır. Ocak 2007’de, “Satışın 10 Altın 
Kuralı“ adlı ilk kitabı piyasaya çıkmıştır. 2008 yılında bir ilke imza atarak Uzmantv 
Akademi bünyesinde Internet üzerinden online Satış ve Duygusal Zeka eğitimlerini 2009 
yılından itibaren vermeye başlamıştır. Özdeş, tenis konusunda başarılı bir kariye sahiptir. 
Türkiye Tenis federasyonu ve BÜMED bünyesinde gerçekleştirilen turnuvalarda birçok 
başarıya imza atmıştır. 
-*-*-*-

Yaşar EREN:
05-01-1958 doğumlu olan Yaşar EREN, ANKARA Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alt 
Yapı İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1980 yılında bitirdikten sonra, kendisini farklı bir 
sektörde geliştirmeye karar vermiştir. Türkiye geneli İller bazında özel ve genel araştırma 
bilgilerine sahip, uzman bir saha satış yöneticisidir. Türkiye geneli Bayi / Distribütör 
Teşkilatlarının örgütlenmesi, Swot analiz yönetimi, üst düzey yönetim, satış ve pazarlama 
teknikleri, satış yöneticiliği eğitimi, satış personel istihdamı ve eğitimleri, finans ve karlılık 
yönetimi, tahsilat takibi, K / A depolama ve stok yönetimi, rut organizasyonu, penetrasyon, 
tanzim ve teşhir, raporlama yöntemleri, ulusal ve yerel hipermarket / zincir mağazalar 
yönetimi, reklam ve tanıtım; Yaşar EREN’ in aralıksız 35 yılını vererek kendisinde 
profesyonellik yarattığı önemli konulardır. Uygulamalı Bayi Ve Distribütör Satış Yönetimi 
Ve Uygulamalı Bayi Ve Distribütör Satış Temsilcileri Eğitimi konulu 2 ayrı kitabı vardır. 

Yaşar EREN; analitik düşünebilen, seri kararlar verebilen, çözümler üretebilen, performans ve 
gelişim yönetimini gerçekleştirebilen, bilgiyi sürekli  paylaşabilen, zamanı doğru yönetebilen, 
değişimi her zaman destekleyen, girişimci ve takım ruhunu oluşturabilen, hiçbir zaman 
kendisiyle yetinmeyip, hep daha iyiye gitmek için kendini aşmaya çalışan bir kişilik yapısına 
sahip olarak, çalışma yaşamını bu özelliklerinin üzerine inşa etmeye devam etmektedir.
-*-*-*-

M. Yenal KOCABAŞ:
Cargill firmasında koordinatördür. Çeşitli sektörel derneklere üyedir. Sektörde 14 yıllık satış 
başta olmak üzere yöneticilik deneyimi vardır.
-*-*-*-

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ:
1974 yılında doğdu, Özel Eyüboğlu Koleji’ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra University 
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of Pennsylvania, Wharton School'da MBA ve Heriots University'de İşletme Yönetimi / E-
Ticaret dalında doktorasını bitirdi. Kariyerine ASTEM'de satış sorumlusu olarak başladı ve 
sırasıyla PTS'de önce Satış Müdürlüğü, daha sonra Satış ve Pazarlama Müdürlüğü, Irak'ta 
Albir International'da Pazarlama Müdürlüğü, kendi firması olan Büşra’da Pazarlamadan 
Sorumlu Şirket Ortağı ve Tet Makina'da Genel Müdür olarak görev yaptı.Pazarlama 
konusunda, en yeni trendleri Türkiye’ye uyarlama konusunda çalışmalar yaptı, bu bağlamda 
Yeni Pazarlama (Pazarlama 2.0), Gerilla Pazarlama ve Virüslü Pazarlama konularında 
Türkiye’deki ilk kurumsal eğitimleri tasarladı ve sundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve 
İstanbul Aydın Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak görev yapan, Pazarlama Mucize 
Değildir ve Pazarlama Canavarı kitaplarının yazarı Zeki Yüksekbilgili, kariyerine yeni 
pazarlama üzerine eğitimler vererek ve danışmanlık yaparak devam etmektedir.

-*-*-

***İLK DOSYA***  İLK YAYIN TARİHİ: 15 HAZİRAN 2009

Bu e-kitap çoklu yazarlı olarak sizlere ulaşıyor. E-kitaba ait yahoo grubu: 
http://finance.groups.yahoo.com/group/SatisVePazarlamaOykuleri

Kitabımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi okumalar dilerim.

Abdullah BOZGEYİK

****Bu dosya e-kitabın  ilk bölümünü içermektedir.

Bu e-kitabın diğer bölümleri de belirli aralıklarla yayınlanacaktır.****

***Yayınlanacak tüm bölümlere e-kitabın yahoo grubu files bölümünden ulaşılabilir.***

YENİ BÖLÜMLERİN DE OLACAĞI BİR SONRAKİ DOSYA TEMMUZ AYINDA 
YAYINLANACAKTIR.

Abdullah BOZGEYİK

Satış ve Pazarlama 
Öyküleri

Kalmasın




