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Oğuz Saygın'dan 
OGS Şifreleriyle Satış Yöntemleri 
aynur şcno l 

ayn ur(gı kisiseİgcl isimdcrgis i:Com 

Kişisel Gelişim uzmanı Oğuz Saygın 
geliştirdiği OGS şifreleri ile kendi deyimiyle 
insanların zihinsel otoyollarına giriyor. 
Pazarlama stratejileri içinde bir marka olmaya 
aday dediği OGS şifreleriyle satış yöntemi 
sayesinde müşteriyi bilinçaltına verilen 
mesajlarla ikna edilebileceğini söyleyen Saygın, 
bu yolla direkt olarak verilen mesajlardan çok 
daha başarılı olacağını savunuyor. 

Köprü ve otoyollardan çok geçenler bilir OGS'nin 
ne anlama ge ldiğini. Otomatik Geçi ş Si temi olarak 
adlandtnlan OGS, nakit gişelerinde sıra beklemek 
yerine, zamanı daha verimli kullanmak ve beklemek 
i temeyenlerin kullandığı bir yöntemdir e a en. Oğuz 
aygın da bu yöntemden hareketle 'ikna teknikleri' 

açı ından en başarılı yöntem dediği OGS §ifrelerini 

ortaya atıyor. "Eğer insanların zihin el otoyollarında 
rahatlıkla geçebileceğiniz OGS şifre lerinize sahipseniz 
onu iknaya götürebileceğiniz birçok yol vardu" diyen 
Saygın , bu şifrelerin bilinçaltına hitap eden şifreler 
olduğunu vurguluyor. Zaten ona göre inanları ikna 
etmenin en önem li yollarından biri bilinçaltma hitap 
etmek. Saygın bu şifrelerin neden kullanılma ı gerektiğini 
şöy le özetliyor: 

" İnsanların bilinçli beyinlerini ikna etmek oldukça 
güç, çünkü genellikle bu yollar kapalt. Bunun temel 
sebebi de insanların kararlarını duygularıyla veriyor 
olmaları. Duygularla verilen kararlar daha orua mantık 
tarafindan onaylanıyor, daha doğrusu mantık duyguların 
verdiği kararların 'doğru' olduğuna inandırılıyor. Bu 
nedenle kesinlikle ve kesinlikle bilinçaltına göndenueler 
yapacak mız. Asla şunu yap ya da şunu yapma 



İkna bir sanattır. 

demeyec k iniz. İkna bir anattır. 
İnsanlar hiçbir zaman biri i i tedi 
diye kararlar almak, d !duruşa 
gelm ki temezler." 

Biz de "İkna tekniklerini çok iyi 
bildiğinizde herkese her eyi 
yaptırabilir iniz" diyen Oğuz aygın 
geliştirdiği y·· ntemlerini sorduk. 

G Li tirdiğin:iz ve bir marka 
olacak dediğiniz 0G i.frelerinden 
bahseder misiniz? Nedir bu ifreler? 

İn anların bilinçli beyinlerinin 
'hayır' diyeceği §Cylere, bilinçalandan 
girerek 'evet' J dirtebiLnektir 0G . 
Duygulara hitap eanektir. İnsanların 
duygulanna hitap edecek şifreleri 
yani m ajları iletebilmektir. 
insanların duygularına hitap edecek 
hemen her ey OG ifresidir 
diyebiliriz. 

Bilinçli b ynin hayır demesi 
d rken ... 

Mc ela herhangi bir ekiJde bir 

satı yapacak an ı z ve 'Ben bunu 
atmak · tiyorum" me ajmı direkt 

olarak verir eniz, insanların bilinçli 
yni comatik larak 'hayır, 

almayacağım' c vabı verir. Hiç kimse 
bir başka ının kendisini zorlamasıyla 
ya da direkt olarak yönlendim1c iyle 
bir şey almak istemez. Orada zıtlık 
öze lliği vardLT çünkü. Özellikle 
genç! rde görebiliriz bunu. Çünkü 
nl:ır anne, babalanmn istediklerini 

yapmak yerine, özellikle nların 
istemediklerini yapmak i terler. 
Burada da aynı etki öz konu u. 

Pazarlamada OG şifre lerinin 
çok i e yarayacağı görüşünd iniz. 
Pazarlamada na ıJ · e yarar bu 
ifreler? 

G ifrelerindeki temel nokta 
karşı tarafm iz orular rma mı 
·ağlamak. B··ylece bilinçaltına bir 
takım me ajlar g·· ndererek 
ürününüzü ada hizmetinizi 
" arn1ak" yerine mü terinin alm mı 

ağlar ınız. Bu yöntemlerle tal p ilk 
olarak müşteriden geliyor. Kı aca ı 
müşt riyi anı a rmaya 
yönlen ir rek ürünü an latmak ve 
onu rmak. 

Nasıl orular bunlar peki? 
Bir ··rnekle açıkl ayayım bunu. 

Me ela bir kitap fuann<la, kitabımın 
olduğu tandı in eleyen kızlar 
gördüm. Onlara yak l aşarak, "Bu 
kitap benim hayatımı değiştirdi." 
dedim, na u yani dediler. Çünkü o 
kita ı ben yazdım J dim. Herke 
kitabı aan aldı. "Bu kitabı yazdım 
ve atıy rum, alm." de eydim aynı 
etkiyi gö tem1ezdi. 

Uyum yoksa ikna da yoktur satı~ 
da 

OG şifrelerini kullan bilmek için 
olmaz a olmazın kar ı tarafla 
ağlanması gereken uyum e ahenk 
olduğuna dikkat çeken aygın, 



ancak bundan sonra ki inin 
bilinçaltına hicap edebileceğimizi 
anl atıyor. Nerede uyum ve ahenk 
ağl amalıyız dediğimizde de "Beden 

dilinde, konuşma hızında, se 
tonunda, nefes a lış,veri§te, 
kullanılan kelimelerde, değer ve 
inançlarda." c vabım al ıyoruz 
Saygııı'dan. 

Bahsettiğiniz ahengin sağlanması 
için yani kişinin beden dili, 
konu ması özellikle de inanç ve 
değerleri nokta ında iyi bir analiz 
ve gözlem gerekli. Bu na ıl 
yapLlabilir? Analizin ba arılı olma 
şansı nedir? 

Bazı sorular orarak bu uyum 
sağlanabilir. Neye bakacağınıza 
bilir eniz bulursunuz. Kişinin 
söylediklerind n ya da 
davranışlanndan bunu an l arsınız. 
Ya da hangi cevabı alacağmm 
bildi~iniz onıları orarak da bunu 
sağlayabilirsiniz. 

Ki inin değerlerinden 
bah ettiniz. Sahip olunan değerler 
paıarlamada ne şekilde 
kullanılabilir? 

Kişinin değerlerini iyi 
gözlemlemek gerek. Me ela ağlığa 
nu önem veriy r, zaman ağlıkta 
ilgili ürünleri ona atma ola ıLğınız 
yük ektir. Ya da sağlığına ··nem 
vermiy r, ama aile ine önem veriyor. 
O zaman ailesinin sağlığıy la a lakalı 
göndermeler yapabilir iniz. Ve 
böylece kendi ağlığını düşünmese 
de ırf ailesinin sağlığı için bir ağlık 
ürününü saan alabilir. Değerler 
sıra lamas ı çok önemli, onun hangi 
değerlere sah ip olduğunu bilm k 
burada çok işe yarar. 

Ortak noktalar da yakalamak 
önemli sanırım. 

Kişiyle ortak evilen bir şey 
mutlaka vardır. Ya da ortak bir 
düşman vardır. Vergiler ya da zamlar 
ortak düşman olabilir mesela ya da 
aynı takınu tutuyor unuzdur. Burada 
ortak yanı bulabilmek izi onuca 
g"türür. iz karşı tarafa eğitiminizle, 
kariyerinizle, deneyiminizle ilgili 
mesaj vermek i tecliğinizde bunu 
direkt olarak verirseniz yine bir 
karşıtlık oluşur. O nedenle kendirıizi 
övmek yerine, belirli n ktaların 

İknaya bir örnek: 

NLP'ııin kıınıcııları 
Riclıard Bımdler, John 
Grinder çok ba§arılı olem 
insanlarla göriişüp 
konu§lllak istiyorlar. Bıı 
insanlar nasıl b«§anlı 
oluyorlar bımıı anlwnaya 
çall§ıyorlar. Bilinçaltı 
kıırgıılcımalan en iyi 
kullaııaıı ki§i Milton 
Erikson ile göriişmek 
istiyorlar, ona ulaşıp, "Sizin 
fikirlerinizi alıp, insanlom 
yayııuık istiyonız." cliyorlcır. 
Milton Erikson bu teklifi 
kabul etmiyor, ı•aktim yok 
diyur, fcırklı balıaneler 
buluyor. Bıınım iizeriııdc 
London ve Griıulcr, Miltm1 : '' 
Eı-iksoıı'uıı metotlarını ·· ·1-
inceliyorlar ı ·e onıın j,f 
kııllaııdığı dil lwlıplannı • .~ 
arnşıınyorlm·. , 
Arn§tınııalan sonııcundcı · 
Eriksoıı'ım hiç kimseye emir: 
kipi kullcmmadığmı fark ,· , 
edivorlar. Dalıu sonra da' 
on~ telefon edip, "Bay ~ 
Eliks<m bih-iik dahiler kendi 
fikirleriııd~n diğer inscııılcı,.; • 
da yararlaııdınr." di)·cırlcır. · 
Bıı onım kııllaıulığı ınetod, 
telefon Eriksoıı 'ım elimle 
lwlı)·or 'lıe ertesi g_iin geliıı, 
görii§eliın diyor. lşte NLP ~ 
bö:yle doğııyor. 

önemine dikkat çeker eniz başanlı 
olursunuz. Küçük hikayeler 
anlaonak da bilinçaltına me aj 

m aj gönderilir. 
Ne gibi hikayeler? 
Danı§manltk hizm ti almak için 

çocuklarııu getirenler oluyor. Ancak 
bazen bakıyorum ki, ç cuk yerine 
anne, babaya danı§manltk yapmak 
gerekiyor. Onlara hikayeler 
anlatıyorum ve onların m aj 
almasını sağlıyorum. Korumacı anne 
babalar için an l atnğım bir hikaye 
vardır mesela: Bir baba-oğul 
çifti iklerinin bahçesindeyken, 
çitlerin ara ından içeriy giren 
ahip iz bir at görüyorlar. Atı 
ahibine götürmeye karar veriyorlar. 

Küçük çocuk bunu na ıl 
yapacakl arını merak ederken, atı 
alıp yola çtkıyorlar. At su içmek ya 
da yol kenarlannda bir şeyler yemek 
için yoldan her çıktığında onu tekrar 
yola koyuyorlar. Bir süre sonra at yol 
üzerinde bir çiftlikten içeriye giriyor. 
Sahibi atı görünce oldukça şaşınyor: 
"Bu atın benim lduğunu nereden 
anladınız.'' diyor. Onlar da biz sadece 
yolda tuttuk, o k ndisi geldi" diyorlar. 
Onlara "çocuğunuzu 
İkna ve satı ta etik değ rlerden 

bahsedersek, bize neler anlatırsınız? 
İkna ve satı§ ~irbiriyle çok 

bağlantılı §eyler, lkna satış demektir. 
Bunu etik değerler içinde yapmak 
gerekir. Gücü tik olarak kullanmak 
gerekir. Böyle yapılmad ığı takdirde 
bir defa o ürünü atabili.r iniz. 
"Kazan-kazan" ili§kisi olması gerekli. 
Eğer kar§ı tarafın ürüne gerçekten 
ihtiyacı yoksa ve o ürünün faydasını 
görmeyecek e, bir defalık anş olur 

Satış yapan kişinin dı gonınll§u, 
hal ve hareketleri de bir etkidir 
mutlaka satış konusunda, öyle 
değil mi? 

Evet, burada özellikle 
gülümsemenin çok büyük etkisi var. 
Bu etkileri 4 tane olarak 
açıklayabiliriz. Mesela gülümsemek 
karşı tarafın kabul edildiği anlamına 
gelir. Bu atışta oldukça önemlidir. 
Bir diğer özelliği özgüven belirtisidir, 

Bir takım göndermeler yapıp, yorumu. kendine güvenen ki§i karşısında da 
ki§iye bırakarak bCl§anlı bir pazarlama güven yaratır. Gülüm eyen kişi 

mutluluğunu yansıtır. Bu da başka 
sağlanabilir. bir etkidir. Sonuncusu da enerji ve 
göndermenin en güzel yoludur. coşku belirti idir. 
Hikayelerin içindeki ayrıntıları 
kullanarak, çeş itli imalar yapılır ve 



OGS en çok rekldmcılıkta kullanılıyor. "Yoksa siz hala 
annenizin margarinini mi kullanıyorsumız!" sloganında 
olduğu gibi. 

İkna Etmede "6 İ kuralı'' 
Oğuz Saygın bir kişiyi ikna etmek için olması gereken 

6 İ'den bahsediyor. Bunlar olmadan insanları ikna 
etmeye çall§maym! Bir kişiye üriin ya da hizmet 
satacaksınız veya danışmanlık yapacaksınız, bunları 
başarıyla o kişiye pazarlamanız için bu 6 İ'nin olması 
gerekiyor. 

l. İhtiyaç: Kişinin iiriine gerçekten ihtiyacı var mı? 
Eğer ihtiyacı yoksa bir defalık bir sat!§ olur bu ve 
başar~ız bir_pazarlamadır. 

2. Istek: Uriinii almak için istek duyuyor mu? 
3. İtimat: İtimat duyuyor mıı? İnsanlar iiriinleri 

satın almazlar, sizi satın alırlar. Yani sizin şahsiyetinizle 
ilgili olan kısma verirler o parayı. Neden o i~riinü 
başkasından değil de sizden alıyorlar? Demek ki burada 
önde olan sizin şahsiyetiniz, üriin değil. 

4. İnanç: Üriin ya da hivnetin kendisine olumlu 
katkılar sağlayacağına inanıyor mıı? Kişilerin hayal 
etmesini sağlamak önemli o nedenle bazı göri~ntüleri 
onların gö_zii önünde canlandırmak, pazarlamada 
başarıyı sağlayan başka bir etkendir. 

5. İradesini: İradesini kullanmaya hazır mı? Herhangi 
bir şekilde bir yardım ya da danl§ınOnlık sağladınız. 
O bunun devamını getirebilecek mi? 

6. İltifat: Kişi alacağı hizmet ya da üriin konusunda 
maddi ya da manevi karşılık verecek mi? İnsanlar bedel 
ödedikleri şeyin değerini biliyorlar. Mesela ücretsiz 
dağıtılan gazeteler çoğıı zaman çöpe giderken, para 
verilip alınan gazeteler bırakılamaz. 

Giivenilirliği artımıanın 7 yolu 
Satış yapan bir kişi için olmazsa olmazlardan bir 

tanesi 'güven' vermek. Oğuz Saygın güvenilirliği 
artırmanın 7 yolu oldıığımu söylüyor, ancak tek 
şartla bütün bu kuralları yerinde, zamanında ve 
dozunda kullanılmalı. 

l. Kariyerinizi, eğitiminizi ve deneyiminizi 
vurgulayın. Dolaylı yollardan anlatmak önemli 
burada ... 

2. Konuşmalarmıv akıcı bir şekilde yapm. Çok 
fazla duraksamaym koml§lnamzda. Öyle oldıığıı 
dunımlarda konuyu bilmiyorsunuz havası 
yaratabilirsiniz. 

3 . Konuşma hızınıza dikkat edin. En ideal 
konuşma hızı normalin biraz üzeridir. 

4. Kanıtlara değinin. Üriinlerle ya da hizmetlerle 
alakalı belli bilgilere yer verin. Belli başarılarınıza 
göndenneler yapın. 

5. Karşı tez/erden bahsedin. Hiçbir şey dört dörtlük 
değildir. Bazı olumsıız ya da eksik yönleri de olabilir. 
Bunlardan da aşırıya kaçmamak şartıyla bav 
göndermeler yapılabilir. 

6. Karivnatik ve sempatik olun. Biz nedense 
karizmatik olan birisinin, sempatik olamayacağım 
düşünüyoruz. Aslında öyle değil. Mesela Cem Yılmaz 
Türkiye'nin en karizmatik insanlarından birisi. 

7. Küçiik hikayeler anlatın ve mizahı kullanın. 



NLP ACADEMY TURKEY
NLP Eğitim & Araştırma Enstitüsü

SİTE HARİTASI

NLP
HAKKINDA

NLP NEDİR?

NLP NASIL ÖĞRENİLİR?

NLP LİNKLERİ

NLP ARŞİVİ

NLP
EĞİTİMİ

SERTİFİKA EĞİTİMLERİ

KURUMSAL  EĞİTİMLER

NLP EĞİTİM TAKVİMİ

NLP EĞİTİM ÜCRETLERİ

ÖN KAYIT FORMU

ÜCRETSİZ
NLP

NLP e-POSTA EĞİTİMİ

NLP TANIŞMA WEBİNARI

NLP GELİŞİM ÇEMBERİ

GÜNCEL
NLP

NLP DUYURULARI

EĞİTİM PROGRAMI

NLP HABERLERİ

NLP MAKALE

NLP
ARŞİVİ

NLP BASIN ARŞİVİ

NLP BİLİM ARŞİVİ

NLP TEZ ARŞİVİ

NLP
AKADEMİ

NLPAT HAKKINDA

BİREYSEL NLP SEANS

FOTOĞRAF GALERİSİ

İLETİŞİM

ANASAYFAYA DÖN

TIKLANABİLİR
SİTE HARİTASI

https://nlpat.com/nlp-nedir.html
https://nlpat.com/nlp-nasil.html
https://nlpat.com/nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/kurumsal-nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/nlp-egitim-takvimi.html
https://nlpat.com/nlp-ucretleri.html
https://nlpat.com/nlpegitimi-onkayit.html
https://nlpat.com/ucretsiz-nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/ucretsiz-nlp-seminer.html
https://nlpat.com/ucretsiz-nlp-gelisim.html
https://nlpat.com/nlp-duyurular.html
https://nlpat.com/nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/nlp-haber.html
https://nlpat.com/nlp-makaleler.html
https://nlpat.com/basinda-nlp.html
https://nlpat.com/nlp-bilimsel-arastirma.html
https://nlpat.com/nlp-tez.html
https://nlpat.com/nlpacademyturkey.html
https://nlpat.com/nlp-seans.html
https://nlpat.com/nlp-fotograflari.html
https://nlpat.com/nlp-iletisim.html
https://nlpat.com/
https://nlpat.com/nlp-linkleri.html
https://nlpat.com/nlp-arsivi.html

	OGUZ SAYGIN'DAN OGS SIFRELERIYLE SATIS YÖNTEMLERI_img_0
	OGUZ SAYGIN'DAN OGS SIFRELERIYLE SATIS YÖNTEMLERI_img_1
	OGUZ SAYGIN'DAN OGS SIFRELERIYLE SATIS YÖNTEMLERI_img_2
	OGUZ SAYGIN'DAN OGS SIFRELERIYLE SATIS YÖNTEMLERI_img_3



