
Yağ Satarım, Bal Satarım, 
Ustam Değil Ben Satarım 
Satış karmaşık bir süreçtir ve gerekli hazırlıkları yapmadan sahaya çıkan bir satıŞÇı, 
silahı olmayan bir askere benzetilebilir. Ona hem teknik hem de kaynaklarını 
kullanmasını saglayan bilgiler her seviyede aktarılmalı ve bunları kullarıması 
saglanmalıdır. Zira her içerikte oldugu gibi, temel amaç "müşteri yaratabilmekti(. 

Çoaıkken oynad'8Jm~ bir oyunda sOyIcnen bir şarkı idi 
bu. Eb< d'l'ndalOler yere daire şeldinde anı",r, bu söıleri 
sOy'erierdi.. Ebe ise clindeki mendili birinin arkasına 
bırakmaya çalışır ve bıraktıktan sonra farir. ed~inceye kadar 
aynı hızda dOnmeYe devam ederdi. Arkasına mendil 
konan çocuk hırir. ettıgı anda kalkıp koşmaya başlar ve 
ebe kendi yerine oturrrıadan yakalamaya çall$lrdı . 
Yakalayamazsa ebe olur ve oyun böylece devam edefdi. 

Strate,ı olarak ebe meneMi en yavaş W!fa en geç fark 
edecek olanın arkasına koymaya çalışır; oturanlar ise 
ebenin elini sOfeidi kontrol ederlerdi. Bu oyunu oynayan 
çoo.ıklar herhalde l'y1 satlO oIlllU$lardlr hayatlannda. Hem 
y.g ""bilen. hem bal ,,"bilen ve de ", .... ndan daha 
iyi sa"bilen kij<ler "bi, Lo '<yi sanw oIac.ıkia"ı... 

Sab$ ise çok karmaşık sOreçlerin iç içe geçtigi bir iletişim 
bOtOnOdOr. lhtryaç duyulan bir şeyın saDlması kotay iken, 
gerçek işlevi "mOşteri yaratmal( olan 5alı$91ar için 
"donanımır olmak çok önem kazanmaktadır. Donanımlı 

olmak .. sab$çrnn .hn,nde sa,Lıcak anJn hakkında bi~ 
ve OnJne duyulan gOvenin tam olması demektir. Sonrası 
ise biraz daha itarmaşdctır. Zira satışçı. OrOn hakkındaki 

bilgileri aktardıgı kişi içjn; iyi bir hatip, iyi bir iletişimd, iyi 
bir psikolog iyi bir dos1, iyi bir .rkodaş da olabilmelid". 

Geçmişte ok ve yayla savaşan birilerine makineli tOfek 
götürOp "bununla 5aV.l$I kazanırsınız" dediginizde, onlar 
ok ve yayla savaşmaya devam edecelderdir. zira ok ve 
yıryn og<enılmesi ve kul~rıd""", koiayd" ve ~nılmaya 
devam edilmektedir. Makineli tOfek ise yeni bilgilerin 
ogr~ gerel<liıecekıir. Bu ıı;ıgiIerin ogrenlmesinden 
sonra -antrenman- yapılması da gerekmekledir. 

Alıcının karar noktasına geldigi 

halde Satışçı'nın bunu fark 

edemeyip, satışa devam etmeye 

çalışması, satışın gerçekleşmesini 

engelleyebilmektedir. 

GOnOmOz koşul~nnda teknoloji h~~ gelişmekte; bu 
bOy(lk ~,kiar sagIa<1<en kendisine has enge11eri de 
Oretmektedir. Ornek ola", e-posta yoI~mak çok kolay. 
yazmak kolay degildir. Zira yazılı metinler birkaç defa 
_~ i9n deg;şik .nla~r O_mekted •. A"fOCi' 
gönderdiginiz e-postamn ok.unelugunu bılmeniz de 
momkOı degiIi<. zia çok sayıda Vi1LS ~lın okııımaz 
hale getirmektedir. cep teleforı~n da ileti$imde bOy(lk 
koIaytıklar 5aQlam~tır; ama cep telefonundan da sizi 
tanımayan birine ulaşmanız kolay degildir. 

BOtan bunlar iletişimin, YOZ yOze olan ileti$imin degerini 
ve Onemini artırmaktadıı. Zira YOZ: YQZe ileti$irnden sonra 
aradıgınııda telefonlanOlza cevap IJerilebilmekte, e
posta~nna kolayldd. okunmakıad". Ege< istedigıniz etkıy< 
bırakmışsana. yOı yOze iieti:şim sonraki iletişim sOrederini 
açan bir kapı nitelig; de taŞımaktadır. 

NLP hakkında kısaca ~ vemıek gerekirse şunlar ~ede 
edi1ebi1ir. NLP duyuiar, ô.ıyır.ı~r, ~Ian di ve ~r 
arasındaki ba&lantılan incelemektedir. NlP'de kullanılan 



-~ satt$ta 'o'e i:ııada ~ binen cJ,..,ay 1ekM:Jen yerine 
_.-kaynaidonn kUIanOnaS< _ ~ 

""'" "" ", .. ~ dow """""" ~ ~tl$ÇI·rwl i$nı çok~. 

Başhkta oldugu SÖ fiIin geniş uman ....... kUlana .. k 
• .......,. <iyebien bi< id$< bt.ru kOIa)LOkIa 8"çeIdeştioebi<. 

0nCeIiIı:Je ifade edilmesı gereken nokıa ISe satıŞ. larbnda 
_ kontrol _ bo SO<eç degiId<. Sa"",'"" 

.... _ """'" ı.;ıg;ıe.. ha!om ol,""" .. ıne olan 
~ ile w~ kdf .. nukiasına getırebiiec.ek ve karaı ie 
~oIan-"'nıam_"" 
b.ıuı kaCIaf r.oeri5ı t.encisnı dege. _. faıtnda ctnası 

8"-. ""'" """" Mo OIn>aCI$ "" ~ 
bir 0r0n0 ba$kaSN sa~ tabi ki zot o&acaittır. 

i~ kuıa.nılln NLP teknikleri satışta N 
kulllnılabUir. 

· een""." 
· Temsil SISteIııleııoın fon ~ 
' MmIemek (~, .y-
' '''aınokıası. 
· Saoon~ 
• Gde<rlde ilgili mesaııar. 

Dıkkatli bakıldıgında salIŞ. organızasyonun her 
~~n~~~br~. Ost 
__ ......, .... ,.,.. çaioaniaon yen hedefte< 

oon ham1ari<en. """,en ie YOL yOl. ~ .. ", 
,.".,... __ ıopolIanda_~. 

---giboyen .......... poyasaya~ 
yapı i9nde SatıKı "mO$Ien varatma~ zorundadır. Bu ise 

SlJlı$I bıraz daha zodaştırmalaadır. MO$Ien 
Yi,,"mak; hwneon ~ id$<ye 

OrOnO anlatıııak. sonrasrıda btnJn 
~"Yaç OIdU8UnO ,kna etme!<. daha 
sonra SlJtıŞ soretini baştatıp satıŞ 

y""",,, gibo çok boyutlu ı,;ı" '" 
dow_ <emıel<te<fi,. 

sogoota topla eg;ı,m gibo geiea>ge y.pdon 
bır yatınmd.r. TOrkiye'de ise geçmısıe 

y.,..,.., knzIe<den ~ ııele<el< _ 
olarak belirti de8ıklir. Bıtkaç gOnlolc. veya 

.,ok ııeIe«1On boöre,.ı;ıen bw ......,.. bwkaç 
yılı k4psayan bır sıgorta poIiçesıni a"",k 
osı..".. kolay oInıayac.akıır. Sab$Q. ı,;ı" 
.- ı,;ı" .kıard~ ı.,m geiea!go" 
beioieyebiimeo "'" de çaba _ . zaman 
o-wn -..........",. _ POIiçeSO 
de uzayan ZM'\an çızgısi Oıerıne 
~. 8uda .. ıııon 
8"-"""" .niamna goImektedo. 

SatıŞ bır iletişim süreci tSe, bilsı almak ve biJgI 
.ıa."",k gereiecekıı,. 8iIgı ab"""" gOL 

Iwekedennden dow_, kuouion dLmIeIerden 
~ SCırUIK.ak sorulara ve a'1flbCak ~rIa 
mOmkOn olabilmektedir. Duyusal haSSaSiYe1Ie bo1ikte 
k~ btJ ı,;ı"ıer yeıerI~;ı. dık..,.., göre 
algılanabılmelte, zihn:le l$Ienmekte ve 
_.Venig;nUNtP .... ~ 
temel amacı da bu hassasiyet ve yeterliligın 

kaıaniaiıiknesn "" de bii&ir"n """"""' • .....--. 
sagiay.ııbı"nektetlıı. 

Bor i>ucu _~......;hoyw """"" _ SOOUIOOdan 
kaçınılmasıdır. "Bu poiiçeyı almak ıstıyor musunuzr 
"""""" - hayw """"" __ koia)<>klo 
kopoo_e<ir 

Bır satışonın crone aıt teknık ve operasyonel bıIgiIen 
~_ Tiırl",'~ oy; kıA.ınrrıOSrOı ne """' ...... 
hale geIdi8On; """ .... deyondogom bOI<>ıı _ 
sanıyorum. FaOOnda OIrMdan '*tantan bir dinle satışın 
8"0!ide0"., .. ~ __ _ 

bır c:ılr"n&e 5atıŞW'l ~ eııgele:,ebilııııekıedir. 

son olarak satışıakı en onern&ı anlardan biri, alıcwwl karar 
_ geıag, halde Saoı9'''''' bunu ları edemeyop, 
.. ..,. devam __ """'~ 
~edir . ...... >lI09'" btJ.......,. fao'< 
ed;> _.."._ .. geIeceIfe;tg;f; mesajian do 

""'ka"" ;,ı.,ı.m "'" ola"" YeMe 8<" __ . 
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