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Keyif



Sales (beta)

Satış; insanların ihtiyaçlarından daha fazlasına sahip oldukları şeyi
sahip olmadıkları ihtiyaçları ile değiştirmeleri ile başlar. Zaman 
içinde para devreye girer.

Hollanda’lılar (Peter Minuit), Manhattan adasını yerlilerden
takılar ve kumaşlar (24$ değerindeki mal) karşılığında satın 
alırlar



Sales (beta)

Satış; insanların ihtiyaçlarından daha fazlasına sahip oldukları şeyi
sahip olmadıkları ihtiyaçları ile değiştirmeleri ile başlar. Zaman 
içinde para devreye girer.

Hollanda’lılar (Peter Minuit), Manhattan adasını yerlilerden
takılar ve kumaşlar (24$ değerindeki mal) karşılığında satın 
alırlar

Sonraları gezici satıcılar ürettiklerini (bir
çoğu sahte) abartarak satmaya
başladılar



Sales ver 0.9

Müşterinin güveni her şeyden önemlidir
1916 – 1. Dünya Satıcılar Kogresi Michigan, ABD

İnsanları etkileme ve ikna etme konusunda
kitaplar yayınlanmaya başlandı. 
1936 – How to Win Friends and Influence People –
Dale Carnegie  



Sales ver 1.0

Tüketim kapitalizmi 1950’lerde kapitalist ekonomiyi kurtarmak için
devreye girer. 

Satış yapacak olanlar tekrar kapıları çalmaya
başlarlar. Hızlı konuşurlar ve ısrarcıdırlar. 
Ürünlerinin özelliklerini anlatırlar. 

ÖZELLİK SATARLAR. 



Sales ver 1.5

1970’lerde müşteri yavaş yavaş devreye girer.  

Müşterinin gereksinimini anlamaya çalış, 
sonra gereksinime göre ürünleri
konumlandır

MÜŞTERİYE ÖZELLİK SAT 



Sales ver 2.0

1980’ler müşteriye odaklanma devridir. 

Müşterinin gereksinimini anla, sonra
ürünlerini gereksinime göre konumlandır, 
çözüm sağlamaya odaklan

MÜŞTERİYE ÇÖZÜM SAT 



Sales ver 2.5

1990’lar stratejiye ve müşteri ile iş ortaklığına odaklanma devridir. 

Müşterinin gereksinimini anla, sonra
ürünlerini müşteriye ve hatta müşterinin
müşterisine fayda sağlayacak şekilde
konumlandır. 

MÜŞTERİYE FAYDA SAĞLAYAN 
ÇÖZÜMLER SAT 



Sales ver 3.0

2000’ler elektronik ortamın – Internet’te – satışın devridir, artık gizli
hiçbir şey yoktur. Alıcılar bilgilenirler ve yeniden güçlenmeye başlarlar. 
Alıcılar yorumlarını paylaşırlar. Satıcılar güçlü imaj oluşturmaya ve bunu
korumaya çalışırlar.

Müşterinin gereksinimini anla, sonra
ürünlerini müşteriye ve hatta müşterinin
müşterisine fayda sağlayacak şekilde
konumlandır, müşterinin gözünde imajını
yükselt

MÜŞTERİYE FAYDA SAĞLAYAN, İMAJI OLAN 
ÇÖZÜMLER SAT 



Sales ver 3.1

2020 Covid19 ve Sonrası Satış 

klasik satış yolları ve yeni satış yolları

çevrim içi – Internet’ten – satış 



«Satıcı Giremez»

Tencere, Kitap ve Ansiklopedi 

… Temizlik Sistemi 

… Kredi Kartı



Kariyer olarak satış

Satış nedir?

Satmak iyi midir?

Satış yapana ne denir?

Satış iyi bir iş midir?

«iyi satıcı her yerde iyi 
satıcıdır»



Gelir ve Diğer Olanaklar

Ücret

Prim

Araç

Telefon

Sigorta

…



Adrenaline

Hiç tanımadığın müşteriler

Zorluk çıkaran rakipler

Her gün çözülmesi gereken 
yeni bir sorun

Kazanamama korkusu

Pazarlıklar



Keyif

Esnek koşullar

Gezmek, yeni yerler görmek

Yeni insanlar tanımak

Başkalarına yardım etmek



Neden satıcı olunmaz ?

Daha az risk almak için

Daha az stresle uğraşmak için

Daha az insan ile tanışmak için



Pazarlama ve Satış



Pazarlama
-1990

Reklam

Halkla İlişkiler

Fiyatlama

Satış

Dağıtım

Araştırma Geliştirme

Pazarlama

Satış

Fiyatlama

Halkla İlişkiler

Reklam

Dağıtım

Araştırma 
Geliştirme



Pazarlama
1990+

Ürün

Fiyat

Konum

Ortam

İnsan

Değerleme

İmaj



Pazarlama > Satış ?

Pazarlama 
satışın 

bir üst kümesi midir ?



Pazarlama < Satış ?

Pazarlama satışa destek olan bir faaliyet midir ?



Pazarlama + Satış ?

Pazarlama ve satış birbirini mi tamamlar ?



Pazarlama ve Satış
İletişim

Pazarlama genellikle alıcı ile birebir iletişim kurmaz

Satış ile alıcı ile birebir iletişim kurulabilir 



Pazarlama ve Satış
Maliyet

Pazarlamacı ekonomiktir (birim satılan başına)

Satıcı pahalıdır (birim alıcı başına)



Pazarlama ve Satış
Konumlandırma

Pazarlamacı 
alıcıya elindeki ürün ve hizmetleri anlatarak 
konumlandırır

Satıcı 
alıcının gereksinimi anlayarak ürün ve hizmetlerini 

konumlandırır



Pazarlama ve Satış
Bilinme

Pazarlama bilinirlik sağlar

Satış bilinenin siparişini toplar

$$$
$



Pazarlama ve Satış
Süreç

Pazarlama bir çok basit işlevin birleştiği bir süreçtir

Satış zor tek bir süreçten oluşur



Pazarlama ve Satış
Geri besleme

Satışın başarısı ve başarısızlığı az bir zahmetle öğrenilir

Pazarlamanın başarısı ve başarısızlığını öğrenmek için çok zahmet 
gerekir



Pazarlama ve Satış
Pazarlamacı: tank ve top

Satıcı: tüfek ve süngü



Örnek - Coca Cola



Örnek - Uludağ



Satış Süreci



Satış Kavramı

Doğru iletişim kurarak ve 
ilişkileri yöneterek alıcıya 
fayda sağlayacak şeyden fayda 
elde etmektir.

Satıcı

Satış 
Kriteri

Alım 
Girdisi

Satış 
Çıktısı

Alıcı

Alım 
Kriteri

Alım 
Çıktısı

Satış 
Girdisi

Alım Süreci

Satış Süreci



Satış 
Bileşenleri



Satış Yöntemleri

Satışın Kapatılması

Sunum / Anlatım

Değerlendirmek

Bulmak

Satışı 
Kapatmak ve 

Güveni 
Korumak

Faydayı Anlatmak 
üzerine Sunum

Dinlemek ve Müşteri 
Gereksinimlerini Öğrenmek

Bulmak ve Güven Sağlamak



İlişkisel Satışın Süreci

Fırsatı Belirlemek; Bulmak, Edinmek, Yenilik, 

Strateji Geliştirmek; İnceleme, Bilgi Edinme, Analiz

Teması Sağlamak, Güven Oluşturmak; Randevu, Görüşme

Politika; Karar Vericiler için Detaylı Planlama 

Yaklaşım; Teklif, Sunum, Değer, Fayda

İtirazları Karşılamak; İkna, Pazarlık

Fırsatı Satışa Dönüştürmek; Kapatmak, Sipariş, Sözleşme

İlişkiye Süreklilik Kazandırmak



Fırsatı Belirlemek



Fırsatı Belirlemek
aramak ve bulmak

Birinci Halka - Mevcut Müşteriler
Yeni ihtiyaç, yeni ürün sunum

İkinci Halka – Müşterimizin Çevresi
Müşterilerin referansları
Müşterilerin müşterileri
Müşterilerin tedarikçileri

Üçüncü Halka - Potansiyel Müşteriler
Müşterilerin rakipleri
Sanal ortam ziyaretçileri
Fuar ziyaretçileri
Sosyal ve mesleki birlik üyeleri
…



Fırsatı Belirlemek

Çevrenizin Çevresinin Çevresi

Çevrenizin Çevresi

Çevreniz

Siz



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Bağlantı kurulacak kişiler ulaşılabilir mi? [Ulaşılabilir + / - Ulaşılmaz]
Müşteri kontak isimleri iletişim bilgileri var mı ve randevu alınması 
mümkün mü?



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Proje tanımlı mı? [Tanımlı + / - Tanımsız]
Müşteri adayının ihtiyaçları, sorunları, amaçları biliniyor mu veya daha 
önceden benzer bir çözüm kullanıma sunulmuş mu?



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Müşteri adayının profili belli mi? [Biliniyor + / - Bilinmiyor]
Pazarı, müşterileri, rakipleri, sundukları biliniyor mu?



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Müşteri adayının finansal durumu belli mi? [Güçlü + / - Zayıf]
Cirosu, geliri, kârı, birikimi, finansal geleceği konusunda netlik olumlu 
yönde mi?

Müşteri adayının parası var mı? [Evet + / - Hayır]
Ayırılmış parası, bütçe süreci konusunda bilgi, önceliği belli mi? 



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Müşterinin adayının mecburiyeti var mı? [Tanımlı + / - Tanımsız]
Alımın müşteri açısından acil yapılma gereksinimi, uymak zorunda olduğu 
bir süreç, gecikmenin getireceği sorunlar, zamanında tamamlanmasının 
getireceği dezvantaj, işine olan etkisi belli mi?



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Müşterinin adayının karar verme kriteri belli mi? [Tanımlı + / -
Tanımsız]

Satın alma süreci, satın alma için en önemli kriterler, karara kimlerin 
katkıda bulunacağı belli mi? 



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Çözümümüz uyumlu mu? [Uyumlu + / - Uyumsuz]
Çözüm etkin mi, referanslarımız var mı, müşteri beklentilerine yönelik mi, 
başka ek dış maliyet gerektiriyor mu?



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Müşteri adayı için çok özel bir faydanız var mı? [Güçlü + / - Zayıf]
Müşterinin değer olarak algılayacağı ölçülebilir faydanın büyüklüğü, 
müşterinin fayda konusunda bilgisi ve fikri, müşterinin kabul edeceği 
şekilde tanımlanmış fayda cümleleri, rakiplere oranla değerlerimiz belli mi?



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Ne kadar kaynak ayrılmalı? [Az + / - Çok]
Gerekli zaman, gerekli ek dış kaynak, tahmini satış maliyetleri, fırsat 
maliyeti belli mi?



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Müşteri adayı ile oluşmuş olan ilişki düzeyi? [Güçlü + / - Zayıf]
İlişkinin durumu, rakiplerin ilişki düzeyi değerlendirmesi yapıldı mı?



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Müşteri adayında iç bilgi kaynakları var mı? [Güçlü + / - Zayıf]
Tarafımızda olanların gücü, karşımızda olanların gücü, kazanmamız için 
yapabilecekleri belli mi?



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Müşteri adayının üst yönetiminin seviyesinin desteği? [Güçlü + / -
Zayıf]

Yöneticiler bu alımdan etkilenecekler mi, ilişki kuruldu mu, destekleri var 
mı?



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Müşteri adayının kültürü uyumlu mu? [Uyumsuz + / - Uyumlu]
Müşteri kültürü, sizinle ile uyumlu mu, müşterinin tedarikçilerine bakış 
açısı ve yaklaşımı uygun mu, uyumlu olabilir miyiz?



Fırsatı Belirlemek
fırsat gerçekten fırsat mıdır?

Kârlılık belli mi? [Yüksek + / - Düşük]
Yeterli mali büyüklükte bir iş mi, verilecek indirimler 
belli mi, gelecekte kârlılığı arttırmak mümkün mü?

Risk belli mi? [Düşük + / - Yüksek]
Başarısız olunca karşılaşılacak problemler tanımlı mı, müşteriye fayda 
sağlanırken oluşabilecek riskler tanımlı mı, risk faktörleri müşteriden mi 
kaynaklanıyor, kontrol edilebilir mi, başarısızlık durumunda iş hayatımızı ne 
kadar etkiler belli mi?

Stratejik değeri belli mi? [Evet + / - Hayır]
Gelir ve kâr dışında değer taşıyor mu, iş planlarını ne yönde etkiliyor, bu 
alım diğer alanlara etki yapar mı, bu alım diğer çözümlerimizi etkiler mi?



Fırsatı Belirlemekten Stratejiye Geçiş 
karar

Fırsat belirleme tablosunda oluşan değer 
önceden belirlenmiş «satış projesi ilgilenme 
sınırını» geçerse

Fırsatı Değerlendirmek
Tarih

166 50 26

Biz Rakip1 Rakip2

 (+3 / -3) (+3 / -3) (+3 / -3)

Fırsat Sorgulaması

8 Bağlantı kurulacak kişiler ulaşılabilir mi? 

[Ulaşılabilir + / - Ulaşılmaz]

3 1 1

5 Proje tanımlı mı? [Tanımlı + / - Tanımsız] 1 -3 1

5 Müşteri veya potansiyel müşteri profili belli mi? 

[Biliniyor + / - Bilinmiyor]

2 0 1

7 Müşterinin veya potansiyel müşterinin finansal 

durumu belli mi? [Güçlü + / - Zayıf]

1 1 0

8 Müşterinin veya potansiyel müşterinin parası var 

mı? [Evet + / - Hayır]

1 1 0

7 Müşterinin veya potansiyel müşterinin mecburiyeti 

var mı? [Tanımlı + / - Tanımsız]

1 1 0

Rekabet Edebilirlik Sorgulaması

5 Müşterinin veya potansiyel müşterinin karar verme 

kriteri belli mi? [Tanımlı + / - Tanımsız]

3 0 0

8 Çözümümüz uyumlu mu? [Uyumlu + / - Uyumsuz] 2 -2 1

8 Ne kadar kaynak ayrılmalı? [Az + / - Çok] -2 0 0

7 Müşteri veya potansiyel müşteri ile var olan ilişki 

düzeyi? [Güçlü + / - Zayıf]

2 0 0

10 Müşteri veya potansiyel müşteri için çok özel bir 

faydamız var mı? [Güçlü + / - Zayıf]

3 1 0

Kazanabilirlik Sorrgulaması

4 Müşteride veya potansiyel müşteride iç bilgi 

kaynakları var mı? [Güçlü + / - Zayıf]

1 0 0

4 Müşteri veya potansiyel müşteri yönetim 

seviyesinin desteği? [Güçlü + / - Zayıf]

-1 0 0

8 Müşteri veya potansiyel müşteri kültürü uyumlu 

mu? [Uyumsuz + / - Uyumlu]

2 0 0

Buna Değer mi Sorgulaması

5 Projenin getireceği gelir belli mi? [Yüksek + / - 

Düşük]

2 2 0

7 Projenin gelecekte getireceği gelir ve kârlılığı belli 

mi? [Yüksek + / - Düşük]

3 3 0

5 Projenin getireceği kâr belli mi? [Yüksek + / - 

Düşük]

1 2 0

9 Projenin getireceği risk belli mi? [Düşük + / - 

Yüksek]

-3 0 0

7 Projenin stratejik değeri var mı? [Evet + / - Hayır] 3 0 0

166 50 26

Önem       

(1-10)

-20 -10 0 10 20 30

Biz

Rakip1

Rakip2

-20 -10 0 10 20 30

Biz

Rakip1

Rakip2

-5 0 5 10 15 20

Biz

Rakip1

Rakip2

-30 -20 -10 0 10 20 30

Biz

Rakip1

Rakip2



Fırsatı Belirlemekten Stratejiye Geçiş 
karar

Çalışanın yapılması için yeterli kaynak (kişi, zaman, araç) hazırsa ve 
boşta duruyorsa

Diğer işlerle birlikte arka planda ilerletilebilecekse



Fırsatı Belirlemekten Stratejiye Geçiş 
karar

Stratejik olarak önemliyse veya yönetimsel olarak karar alınmışsa



Fırsatı Belirlemekten Stratejiye Geçiş 
karar

Rekabetle büyük fark yaratılmışsa



Strateji

İleri yönelik planlama

Hedefler başkaları tarafından
kopyalanabilir ancak stratejiler …

Sürdürülebilir bir pazar avantajı
sağlar

Kaynakların verimli bir yöntemle
kullanılmasını sağlar

Organizasyonun enerjisini
hedeflere doğru odaklamayı sağlar



Satış için Strateji Geliştirmek
Kazanmak için etkin planlama yapmak

Hedef koymak
Amaçlar, tarihler ve süreler, görevler

Bilgi toplamak
Müşterinin detaylı bilgileri, faaliyet raporları, bilgi kaynaklarından gelen
bilgiler, karar vericiler ve özellikleri

Satış takımı oluşturmak
Ortak amaçlar, birliktelik, bilgi toplama noktaları, karar verme noktaları

Stratejiyi yazılı hale getirmek
Kalıcılık



Teması Sağlamak ve Güven 
Oluşturmak



Teması Sağlamak

Randevu almak
Kimden? : karar verme konusunda en üst makam – olabildiğince

Kullanıcı - K
Etkileyici - E
Değerlendirici - D
Karar Verici - KV
Parayı Ödeyici- PÖ
İşin/Projenin Sahibi - PS
Firmanın Sahibi - FS

Tüm önemli noktalara erişim gereklidir

Sekreterleri ve asistanları aşmak 
isimlerini öğrenin, onlara fayda sunumu yapmayın

Üst Yönetici [KV]

Proje Yöneticisi

[PS]

Kullanıcı

[K]

Kullanıcı

[K, E]

Satın Alma 
Müdürü

[PÖ, D] 

Teknik Müdür

[KV, D]

Mühendis

İnsan Kaynakları 
Müdürü

Finans Müdürü

Muhasebeci



Teması Sağlamak

Üst Yönetici [KV]

Proje Yöneticisi

[PS]

Kullanıcı

[K]

Kullanıcı

[K, E]

Satın Alma 
Müdürü

[PÖ, D] 

Teknik Müdür

[KV, D]

Mühendis

İnsan Kaynakları 
Müdürü

Finans Müdürü

Muhasebeci

Temas sağlandıkça ilerlemeyi kaydetmek



Teması Sağlamak

İlk izlenimin olumlu olması için çaba sarfetmek

Doğru imaj oluşturmak

İlk görüşme stresini yenmek



İlk İzlenim
Gülümseyin … bulaştırın



İlk İzlenim ve İmaj Oluşturma
Samimiyet, Duruş, Giyiniş, Beden Dili … 



Profesyonel İmajı Zedeleyenler

Düzensizlik
Sürekli zamanlama sorunu yaşamak
Ukalalık / çok iyi bilmek
Dinlememek / başka şeylerle ilgilenmek
Özensizlik
Başkalarını yermek
Gereksiz şık
Paspal

ve Yalan



Müşteri



Satış 
Bileşenleri



Müşteri Kavramı 

Bildiği veya 
bilemediği 
gereksinimlerini 
karşılamak için satıcı 
ile iletişimde 
bulunan birey ve 
kurum/kuruluş.



Müşteri Devrimi



Müşteri Merkezli Yaklaşım

Bireysel ve ilişki yönetimine 
dayanan satış yaklaşımı müşterileri 
herşeyin merkezine yerleştirir, bu 
yaklaşım önce müşterinin 
anlaşılması gerekliliğinin ve 
müşterinin gereksinimlerinin 
karşılanmasının esas olduğunun 
altını çizmektedir.  

Bu yaklaşım satış sorumlusuna 
değer katar, bu şekilde, satış işini 
ürün ve hizmetlerin ön plana 
çıkarılarak satışının zorlanması 
yerine, ilişkileri kurmaya, iletişimi 
geliştirmeye ve problem çözmeye 
dayandırır.

Bu yaklaşım aynı zamanda satış 
yapmakta olan organizasyonlara da 
değer katar, bu şekilde uzun süreli 
ve karlı işbirlikleri geliştirilebilir



Müşterilerin Beklentileri

Gereksinim ve sorunlar için cevap verebilme, geri 
bildirimde bulunma

Ürün ve hizmetler konusunda ve müşterinin 
uygulamaları konusunda yeterli bilgi

Müşterinin haklarının korunması

Müşteriyi sürekli olarak güncel tutma

Kaliteli ürün ve servis



Müşterilerin Beklentileri

Teknik destek veya teknik desteğin nasıl alanabileceği 
ile ilgili bilgi

Yerel ve kolaylıkla erişilebilir yetkili

Toplam çözüm sunabilme yeteneği

Müşterinin işinden anlamak

Rekabetçi fiyatlama



Müşterinin Satıcıdan Beklentileri

İyi bir dinleyici, iyi bir konuşmacı ve iyi bir sunumcu

Takipçilik özelliği

Değişen gereksinimlere ürün ve hizmetleri ile cevap 
verebilmek için yeterli istek ve yetenek

Düzenli, kişisel planlama yapmayı bilen ve zaman 
yönetimi konusunda altyapı 

Müşterinin kuruluşundaki tüm seviyelerdeki kişilerler 
kolaylıkla iletişime geçebilme yeteneği

İtirazları düzgün bir üslupla cevaplayabilmek



Müşterinin Yapısı

Karar Verici

Etkileyici

Yönetici

Mali

İdari

Teknik

…

Kullanıcı

Diğer

Üst Yönetici [KV]

Proje Yöneticisi

[PS]

Kullanıcı

[K]

Kullanıcı

[K, E]

Satın Alma 
Müdürü

[PÖ, D] 

Teknik Müdür

[KV, D]

Mühendis

İnsan Kaynakları 
Müdürü

Finans Müdürü

Muhasebeci



Müşterinizde “karar 
verici” ile iletişime
geçin

Zaman 
kaybetmezsiniz
Sizi sizden iyi kimse 
anlatamaz



müşterinin
müşterisinin
kim olduğunu 
öğrenin
sunmakta 
olduğunuzürün
veya hizmet
ona fayda
sağlıyorsa hiç 
beklemeyin 
anlatın



Temel İletişim Sistemi

NEREDE, NEZAMAN, 
NASIL: Medya / Kanal,

İlişkiler Bağlantısı,
Kodlama Yapısı

KİM: Gönderici NE: Mesaj KİME: Alıcı

Etki

İletişim Modeli
«Lineer» : Lasswell 1948

«Anlamsal» : Jacobson 1960



İletişimin Basit Kuralı

Kim / Kime

Ne

Ne zaman

Nerede

Nasıl

Neden

Dinle

Sor

Sus

5N1K2S1D



Nasıl Algılıyoruz / Algılanıyoruz ?

Ne gördüğümüz

•Video, fotoğraf

•Demo

•Tablo, grafik

•Giyiniş 

•Beden dili 

•Duruş

•Tavır

•Yüz ifadesi

•Göz kontağı

Nasıl duyduğumuz

•Ses tonu

•Ses açıklığı

•Sözel ifade

Ne duyduğumuz
•Kelimeler

38%

7%

55%

Algılama



Algılama kanalları

Ne demek istiyorsanız onu söyleyin

Mesajınızı basitleştirin

Anlaşılmayı sağlayın

Söylediğinizin arkasında durun

Nasıl söylediğiniz, ne 
söylediğinizden önemlidir

Ne söylediğimiz Nasıl Söylediğimiz



Satıcı



Ürünlerimizi, 
hizmetlerimizi, 
fikirlerimizi veya 
emeğimizi sattığımız 
için varız. 

Her satışın 
karşılığında bir 
şeyler alırız: para, 
sevgi, taraftar, ...

Profesyonel satıcı 
kendisininkinin 
yanında başkalarının 
ürünlerini, 
hizmetlerini, 
fikirlerini ve emeğini 
satar.



Satıcı iş yaratır 

Satış olmaksızın, gelir elde etmek 
mümkün değildir, gelir olmaksızın 
üretenlere ücret verilemez, kaynak 
yaratılamaz... 

Satış olmaksızın firmalar 
yaşayamaz. 

İlerlemek isteyen firmalarda satış 
ancak profesyonel satıcılar ile 
yapılır. 

Satıcı, başkaları için iş yaratır.



Satıcılık bir çok şapka demektir

Büyükelçi : kendi ülkesi ile 
görevli olarak bulunduğu ülke 
arasındaki sorunları ütüler, 
ancak kendi ülkesinin – yanlış 
olsa bile – savunmalıdır.

Pazarlıkçı : alıcıdan yüzü 
gülerek ayrıldığında alıcının 
tüm isteklerinin karşılandığını 
düşünüyor olmasını 
sağlamalıdır.



Satıcılık bir çok şapka demektir

Halkla İlişkiler Sorumlusu : 
ziyaret ettiğinde alıcının 
kendi firması hakkında daha 
olumlu düşünmesini ve given
duymasını sağlamalıdır.

Avukat : davasını hakime –
alıcıya – en sağlam kanıtlarla 
sunmalıdır.



Satıcılık bir çok şapka demektir

Danışman : alıcının bildiği 
veya bilemediği ihtiyaçlarını 
tespit etmeli, hem kendi 
firması hem de alıcı için en 
doğru şekilde ihtiyaçlarını 
karşılamalıdır.

Planlamacı : mutlaka 
müşterisi ile karşılaştığında ne 
söyleyeceğini biliyor, 
hazırlıklarını buna göre 
tamamlamış olmalıdır. 



Satıcılık bir çok şapka demektir

Ekonomist : şirketinin gözü 
ile finansdan anlamalı, nakit 
akışını, butçelemeyi, gerçek 
manada karı, neden bazen 
firmasının sadece finansal 
nedenlerle kararlar verdiğini 
bilmeli ve müşterisine 
anlatabilmelidir.



Satıcılık bir çok şapka demektir

Araştırmacı : sürekli kendisi, 
firması ve müşterisi için en 
uygun çözümü bulabildiği her 
kaynaktan araştırmalıdır.

Üst düzey yönetici : geleceğe 
yönelik yatırımları 
düşünmeli, zaman 
planlaması yapmalı, adaletli 
olmalı, istemeyi bilmeli, 
hedefler koymalıdır.



Satıcının Görevleri

Temsil etmek
kendini
firmasını

Satılacak olanı 
yeteri kadar 
tanımak

teknik
idari

Alıcıyı tanımak, 
ihtiyacını anlamak
Hedeflere ulaşmak

kendi
firma

Rakipleri tanımak
teknik
idari

İlişki kurmak ve 
süreklilik sağlamak

Organizasyonlar 
yapmak

sunumlar
tanıtımlar
geziler
teknik 
bilgilendirme

Teklif hazırlamak

Pazarlık yapmak

Sözleşme yapmak

Sipariş almak

İletişim kurmak
alıcı ile
yöneticileri ile
diğer satıcılar ile
tüm firma 
çalışanları ile

Kendini geliştirmek



Ürün ve Hizmetler



Satış 
Bileşenleri



Şirket Afrika’ya iki satıcı 
gönderir

1. Satıcı;
“Burada bizim için fırsat yok;
kimse ayakkabı giymiyor”

2. Satıcı;
“Burada bizim için inanılmaz 
fırsatlar var; kimsenin ayakkabısı 
yok”

İyi yada kötü yoktur, düşünce 
onu biçimlendirir



Starbucks ne satar?
Kahve ?



Starbucks ne satar?
Sıcak bir ortam

Güleryüz

Hizmet

Internet 

Koltuk

Koku

ve belki kahve de



Satılan Nedir?

OMO

Bonus

Türk Hava Yolları

Volvo

Deterjan

Kredi Kartı

Uçak Bileti

Otomobil

Ürün / Hizmet / Marka Karşılığı



Satılan Nedir?

OMO

Bonus

Türk Hava Yolları

Volvo

TEMİZLİK

TAKSİT

KONFOR

GÜVENLİK

Ürün / Hizmet / Marka Karşılığı 



Örnek – Berber ve Kuaför



Bilmek

Satıcı ürün ve hizmetini detaylı olarak bilmek zorundadır
Detay = Müşterinin Gereksinimi Kadar

Detay = Müşterisini İkna Edecek Kadar

Bilinmeyen öğrenilmeli ve cevaplanmalıdır



Ürünler ve Hizmetler Hakkında

Özellikler

İçindekiler

Avantajlar

Kullanım Alanları

Üretilme / Sunulma Şekli ve Süresi

Ödeme Koşulları

Dezavantajlar

Yan Etkileri

Benzer Ürün ve Hizmetler

Faydalar : neden ve nasıl

Kullananlar : nasıl ve neden

Bilinmesi Gerekenler Anlatılması Gerekenler



Rakipler



Rakibi Tanımak

Sadece rakip ürün veya hizmetleri değil rakip firmaları da yakından 
tanımak gerekir

Rakip firmaların organizasyon yapıları, güçlü ve zayıf yönleri takip 
edilmelidir



Rakip Hakkında

Yersiz veya abartılı 
karalama yapılmaz

Zaman zaman rakibin 
ürünlerinin olumlu 
yönlerinden de 
bahsetmek güvenilirliği 
arttıracaktır



Rakibin Müşterilerini Tanımak

Rakibin en iyi müşterilerini bilmek ve yapılacak görüşmelerle 
onlardan bilgi edinmek faydalı olacaktır

Rakibin müşterilerinin neden rakibinizi tercih ettiğini bilmek elinizi 
güçlendirir



Çevre



İyi bir satıcı çevresi ile sürekli 
temasda olan ve bilgi toplayan 
kişidir

Satışlarını etkileyecek 
gelişmeleri takip eder ve yönünü 
bu gelişmeleri göz önüne alarak 
belirler.



Çevredekiler

Diğer satıcılar

Başka bölümlerde çalışan aynı iş yerindeki arkadaşları

Müşterisinin karar ve etkileme kademeleri dışında çalışan personeli

Benzer işlerde çalışanlar

Müşterilerin birlikte çalıştığı kişiler ve firmalar

Kar amacı gütmeyen kurumlar

Sosyal birliktelikler



Analiz ve Soru Sorma



Satış Yöntemleri

Satışın Kapatılması

Sunum / Anlatım

Değerlendirmek

Bulmak

Satışı 
Kapatmak ve 

Güveni 
Korumak

Faydayı Anlatmak 
üzerine Sunum

Dinlemek ve Müşteri 
Gereksinimlerini Öğrenmek

Bulmak ve Güven Sağlamak

Za
m

an



Anlamak
Tanımadığınız birine ancak klişeler ile satış yaparsınız. İyi satıcı müşterisini, 
müşterisinin işini/yaptıklarını, müşterisinin müşterisini tanıyan kişidir.

Anlamak için araştırın, sorun, öğrenin, doğrulayın.



Araştırmak 

Internet
Müşterinizi

Karar vericileri

Etkileyicileri

Pazar dinamikleri

Ekonomik koşullar



Araştırmak 

Tüzel kişilik mi, özel şahıs mı ?

Tüzel kişilikse sahip ve yöneticileri kim ?

Neler yapmakta, geçmişteki ve 
bugünkü durumu nasıl ?

Sorumlu olduğu, yönettiği kişi sayısı 
nedir? 

İtibarı nasıldır? 

Faaliyet sınırları nelerdir?

Satınalma konusunda hangi sistemler ve işlemler uygulanmaktadır ?

Tek kaynaktan mı yoksa çeşitli kaynaklardan mı alım yapmaktadır?

Ödeme yetkisi kimlerin veya kimin elinde ?

Alım kararını tek bir kişi mi, yoksa bir grup mu veriyor?

Ödeme yapmaya yetkili olan kim?

….



Sormak 

Müşteri tanımak için açık uçlu sorular hazırlayın
Müşterinin özgürce konuşmasını teşvik eder

Uzun cevaplar alınabilir

Kapalı uçlu soruları karar aşamasında sorun
Tek kelimeyle veya kısaca yanıtlanır

Detay yakalama ve onaylama içindir



Sormak

Soru sorun kendiniz cevap vermeyin, sorduktan sonra sessizce 
cevabı bekleyin

Sorular arası boşluklar verin, sorgulama yapıyormuş durumunu 
ortadan kaşdırın

Yönlendirici sorulardan olabildiğince kaçının bilgi toplamak için 
sorun



Öğütler

Öğüt vermeyin. 

Kimse birşeyin satılmasından hoşlanmaz ama satın almaya bayılır

Sizden tavsiye istemelerini sağlayın



Müşteriyi tanımayan sadece ürün ve hizmetini 
anlatır, satması rakiplerinin başarısızlığına 
bağlıdır



Değerlendirme 
ve Fayda



Satış Yöntemleri

Satışın Kapatılması

Sunum / Anlatım

Değerlendirmek

Bulmak

Satışı 
Kapatmak ve 

Güveni 
Korumak

Faydayı Anlatmak 
üzerine Sunum

Dinlemek ve Müşteri 
Gereksinimlerini Öğrenmek

Bulmak ve Güven Sağlamak

Za
m

an



Değerlendirme

Satış görüşmesi sonrası edinilen bilgiler değerlendirilir.

Bunun için daha deneyimlilerden veya satış yöneticilerinden destek 
alınabilir



Fayda

Müşteriye ürün ve 
hizmetlerin faydasının 
belirlenmesi gerekir

Bir beyin fırtınası işe 
yarayabilir. Deneyimli 
satıcılar bunu doğal ve 
hızlı bir şekilde tespit 
ederler.



Bir veya İki Fayda Mesajı 

Çok sayıda fayda mesajı sunmak akıl karıştırıcı olabilir.

En çok iki veya üç fayda mesajı sunulmalıdır.



Satılan Nedir?

OMO

Bonus

Türk Hava Yolları

Volvo

TEMİZLİK

TAKSİT

KONFOR

GÜVENLİK

Ürün / Hizmet / Marka Karşılığı 



Mihalıççık Peynirinin Hikayesi



Satılan Nedir?

OMO

Bonus

Türk Hava Yolları

Volvo

Ürün / Hizmet / Marka Fayda 



Satılan Nedir?

OMO

Bonus

Türk Hava Yolları

Volvo

Bırakın çocuğunuz
resim yapsın, mutlu
olsun

Çantanızda ayna 
taşımanız 
gerekmeyecek

Dünyanın heryerine 
uçak değiştirmeden 
ulaşabilmek

En ölümcül kazalardan 
bile burnu kanamadan 
çıkabilmek

Ürün / Hizmet / Marka Fayda 



Sunum - Teklif



Satış Yöntemleri

Satışın Kapatılması

Sunum / Anlatım

Değerlendirmek

Bulmak

Satışı 
Kapatmak ve 

Güveni 
Korumak

Faydayı Anlatmak 
üzerine Sunum

Dinlemek ve Müşteri 
Gereksinimlerini Öğrenmek

Bulmak ve Güven Sağlamak

Za
m

an



Etkili sunumun adımları

Açılış
Etkileyici başlangıç

Giriş bilgilendirmesi

Gelişme
Ara derlemeler ve gerçek hayattan örnekler ile  aktarım

Kapanış
Kapanış bilgilendirmesi

Olumlu, motive edici mesaj



Etkili sunumun grafiği

Vasat Sunum

Etkili Sunum

Ara  derleme
Ara derleme

Kapanış , 
Tekrar bilgilendirmesi

Açılış, 
Giriş bilgilendirmesi



Sunumun Adımları

Planlanma
bir amaç belirlemek

neden sunum yapıyorum ?

ne bekliyorum ?

ana fikri en tepeye koyun

izleyicileri araştırmak anlamak
neden izleyecekler ?

ne bekliyorlar ?

neye gereksinimleri var ?



Sunumun Adımları

Planlanma
fikir haritaları yapmak

her fikri kaydedin

serbestçe düşünün – açık fikirli olun

seçim yapmak
amaçlarınıza uygun olan fikirleri seçin

birçok fikir yerine sadece iki veya üç tanesini 
seçin



Sunumun Adımları

 Hazırlanma
▪ Giriş / Açılış

▪Dikkat çekin
▪ soru sorun

▪ anektod anlatın

▪ şok açılış yapın

▪ güven verin

▪ alıntı yapın (basma kalıp sözlerden 
uzak durun)

▪ şaşırtıcı bir gerçek

▪ tahminde bulunun

▪ tarihsel bir öykü

▪ nükteli bir öykü



Sunumun Adımları

 Hazırlanma
▪ Gelişme

▪Bir çerçeve verin
▪Bir yapı seçin
▪ problem – çözüm
▪ kronolojik 
▪ başlıksal 
▪ teori – pratik

▪İstatistikler verin
▪Gerçeklere dayanın
▪Alıntılar ekleyin
▪Kişisel anektodlar kullanın
▪Her noktadan sonra toparlayın



Sunumun Adımları

Hazırlanma 
Sonuç / Kapanış

Birdenbire bitirmeyin

Yeni bir noktadan bahsetmeyin

Pozitif bir nokta ile bitirin



Sunumun Adımları

Aktarma
Bir yol seçin

okumak 
göz kontağı kuramazsınız

beden diliniz ortadan kalkar

doğallıktan uzak olur ve güven 
kaybedersiniz

ezberlemek 
mekanik olursunuz

bir yeri unutursanız tüm sunumu 
kaybedersiniz

doğaçtan (içine doğduğu gibi) 
unutmaya karşı “güven kartları” 
hazırlayın



Sunumun Adımları

Bedeni ve mekanı kullanma
gülümseyin

“burada olmaktan dolayı mutluyum”

göz kontağı kurun
herkese bakın

otorite ve güven sağlayın



Sunumun Adımları

Sesi kullanma
duyulun

bağırmayın

sesiniz renkli olsun
sesinizi alçaltıp yükseltin

konuşma hızını değiştirin

duraksayın
konu değiştirmek için

dikkat çekmek için



Sunumun Adımları

Görseller kullanma
Algılamayı arttırır

Zaman kazandırır

Bilgisayar olsa da olmasa da tahta / flipchart kullanın (sorulara böyle cevap 
verebilirsiniz)

Renkleri doğru seçin
Kurum renkleri

Pastel renkler

Tezat ve güçlü renkler



Teklif 

Teklifiniz kurumsal kimliğinizi yansıtmalıdır.

Her seferinde aynı şablona sahip olmalıdır.

Teklife dahil olan ve olmayanlar açıkça belirtilmelidir.

Teklif etkili olduğunu düşündüğünüz fayda mesajlarını içermelidir. 
Teklifinizi daha önce sunum yapma şansınız olmayan kişilerin de 
göreceğini düşünerek hazırlayınız.

Teklifin bir geçerlilik süresi olmalıdır.

Teklif kabul edildiği andan itibaren bir akiddir.



Opsiyonel Ürün ve Hizmetler

Sunumunuzda yer almayan, müşteriniz tarafından talep edilmemiş 
olan, eklenebilir ve opsiyonel ürün ve hizmetlerinizi teklifiniz 
onaylanana kadar bekletin. Ancak bundan sonra müşterinizle 
paylaşın



Takip 



Takipçilik

Teklifinizi verdikten, sunumunuzu yaptıktan, önerilerini aktardıktan 
sonra gelişmeleri takip etmelisiniz

Memnun kalındı mı?

Yeterli mi?

Eksikleri var mı?

Tamamlanması bekleniyor mu?

Cevaplanmamış soru var mı?

Bunaltmadan!



Takip Etme : Kaybet

Müşterilerin yarıdan fazlası teklifler, yapılanlar, sunumlar, 
görüşmeler takip edilmediğinden kaybedilmektedir. 



İlişikiyi Devam Ettirmek

Teklifinizi verdikten sonra istekli olduğunuzu göstermelisiniz.
Uzun süredir görüşemediğinizi bahane edip bir ziyaret daha talep 
edebilirsiniz

Ancak bunun hayatınızın tek gayesi olmadığını da müşteriniz 
bilmeli.

Ankara’dan İzmir’e taşınan bir doktorun hikayesi
Her arayanı kaydedin

Ancak sakın abartmayın



Ekstra Bilgi Edinmek

Müşterinizden bilgi edinebileceğiniz kaynaklarınızı 
Müşterinizin sekreteri

Kapıcı

Müşterinizin iş yaptığı müşterileriniz

v.b.

kullanın.



İkna – Müzakere - Pazarlık



Satış Yöntemleri

Satışın Kapatılması

Sunum / Anlatım

Değerlendirmek

Bulmak

Satışı 
Kapatmak ve 

Güveni 
Korumak

Faydayı Anlatmak 
üzerine Sunum

Dinlemek ve Müşteri 
Gereksinimlerini Öğrenmek

Bulmak ve Güven Sağlamak

Za
m

an



İtiraz ve Satışın Kapanması

Müşterinin mantıklı itirazı, satış kapama işleminin başlagıcını 
gösterir ve olumlu olarak algılanmalıdır.

İyi bir satıcı bu sinyali hemen algılar ve stresini kontrol ederek 
yönetir. 



Müzakere Kavramı

Müzakere, iki veya daha çok taraf arasında, belirli konular 
üzerinde, taraflarca kabul edilebilir bir anlaşmaya varmak 
üzere, yapılan görüşmelerdir. 



Müzakerenin İlkeleri 

İnsanlar
Sorunlar ve insanlar farklı şeylerdir

İlgi Alanları
İlgi alanlarına odaklamak amaç olmalıdır

Seçenekler
Tüm olasılıklar üzerine çalışmak esastır

Kriterler
Objektif standartlara göre hareket etmek gereklidir



İlkeli Müzakere
Taraflar problem çözücülerdir

Hedef etkin ve dostça bir sonuca varmaktır

Sorunlar ve insanlar farklı şeylerdir
İnsanlara yumuşak, sorunlara sert

Güvenden bağımsız hareket edilmelidir

İlgi alanlarına odaklamak amaç olmalıdır
İlgi alanları bulunup çıkarılmalıdır

En son gelinebilecek bir yer tanımlanmaz

Tarafların lehine olacak olasılıklar üzerine çalışmak esastır

Birçok alternatif üzerine çalışmak esastır, sonra birine karar verilir

Objektif kriterler kullanmak konusunda ısrarlı olunmalıdır

Sonuç çıkarılır, sebelere açık olunur ve prensiplere boyun eğilir



İlkeli Müzakerenin Üç Adımı

Analiz etmek
Bilgileri bir araya getirmek
Bilgileri organize etmek
Bunlar hakkında düşünmek

Planlamak
Ne yapılacağına karar vermek
Kendinizin ve karşı tarafın ilgi alanlarını çıkartmak
Gerçekçi hedefler koymak

Görüşmek/Müzakere Etmek
Birlikte alternatifler çıkartmak
Objektif standartlara göre bir anlaşma aramak



Müşterilerin “biraz kirli” 
Müzakere Taktikleri

Aşırı başlangıç talebi taktiği 

Bütçemiz kısıtlı taktiği

Daha iyi fiyat verebilirsin taktiği 

Fazla zamanımız yok taktiği 

İster kabul et, ister etme taktiği 

Teklifinizi onaylatmam gerekiyor taktiği 

İyi polis – kötü polis taktiği 

Tehditle sonuç alma taktiği 

Ek istemler ya da ‘’çöplenme‘’ taktiği 

Görüşmecileri değiştirme taktiği 

Satıcıyı ‘’hafife alma‘’ taktiği 



İkna Yöntemleri

Fiyat yüksekse kalite de yüksektir
Menüdeki ilk şarap ucuzdur, son şarap gösteriş içindir, listenin ortasından 
sipariş etmek iyi bir tercih olacaktır

Çok iyi tanınan biri söylüyorsa / yapmışsa bu durumda siz de 
yapabilirsiniz



İkna Yöntemleri

Birbiri ardına gösterdikleriniz etkileyecektir, önce fazla olan 
konusunda ikna edin, daha az olan konusunda daha kolay ikna 
edeceksiniz

Önce takım elbise için ikna edin, kazak konusunda daha çabuk ikna 
olacaktır

Birbiri ardına gösterdikleriniz etkileyecektir, önce beğenilmeyecek 
olanı anlatın, beğenilmesi daha uygun olan konusunda daha kolay 
ikna edeceksiniz

Önce işe yaramayacak evleri gösterin, sonra isteklerine uygun bir ev; en 
son gösterdiğinizi alacakladır



İkna Yöntemleri

Bir hediye verin, isteğinizi gerçekleştirmek için mecburiyet yaratın
Test sürüşü için aracı bir günlüğüne verin

Ödün verin ödün isteyin, istediğiniz ödün satışı kapatmanızı sağlar

Yüksek ama mantıklı ilk teklifden sonra gerçekten işi almak 
istediğiniz teklifinizi verin



İkna Yöntemleri

Teklifinizi iştahla kabul eden şakşakçılar koyun, bir şeyi kabul eden 
sayısı arttıkça kişiler onun doğru olduğuna inanacaklardır

Yazılı olarak beyanlarını alın, kendi el yazıları ile durumu 
özetlemelerini sağlayın



İkna Yöntemleri

Bir şeyden az kaldığını veya o şeyin azalacağını söylemek 
Fiyatın kısa bir süre için indirildiğini belirtmek

Bir süre için bu eldekilerin son kalan ürünler olduğunu belirtmek



Satışı Kapatma



Satış Kapatma

Satışı kapatma girişimi ikna olduğunu düşündüğünüz müşteri veya 
itirazları kalmamış olanlarda otomatik olarak gerçekleşir

Nazikçe (çekiştirmeden) ödeme veya sipariş işlemleri için davet 
etmek ile müşterinin durumu kontrol edilir

Olumlu yanıt durumunda başka alternatif sunmadan kapatma işlemi 
tamamlanır

Olumsuz yanıt veya tereddüt henüz sonuçlanma aşamasına geçilemediğini 
gösterir



Kontrol Cümleleri

...Tek renk mi istersiniz, renkleri karıştıralım mı ? 

...Poliçeyi evinize mi, iş adresinize mi gönderelim ? 

...Ödemeleriniz için ayın başını mı, sonunu mu tercih edelim?



Satış Kapatma Sinyaller

Müşterinin
Ayrıntılar konusunda karar verme aşamasına gelmesi

Nasıl kullanılacağı ile ilgili yorumlarda bulunması

Beden dili ile onaylama veya teslim olma işaretlerini vermesi

satış kapatma için başlangıç kabul edilmelidir



Yapılmaması Gerekenler

Kapatma aşamasında 
Zorlamak (ikna etmeye engel değildir)

Çok konuşmak (soru sormaya engel değildir)

Yeni seçenekler sunmak (alınma olasılığı olanı daha hoş kılacak küçük 
parçacıkları eklemeye engel değildir)

Rakiplerden bahsetmek veya başka bir ürünü (özellikle de müşterinizin 
kullanmakta olduğu) yermek

yapılmaması gerekenler arasında yer alır



Sessizlik Kuralı

Yeteri kadar iyi bir kapatma girişim yapılmışsa ve müşteri kapatma 
aşamasında gerekli sinyalleri veriyorsa

Sessizce beklemek çok etkili bir yöntemdir. (bu aşamada 
gülümseyerek <güven>, göz kontağını devam ettirmek gerekir 
<istek>)



Başarısız Kapatma Sonrası

Her satış kapatma denemesi başarı ile sonçlanmaz
Müşteri henüz kapatma aşaması gelmemiştir

Müşteri vazgeçmiştir

Müşteri başka bir ürün/hizmeti daha uygun bulmuştur

Böyle bir durumda son iki hamle daha kullanılabilir
Terazi Yöntemi

Hatam Nerede Yöntemi



Satışın Gerçekleşmemesi

Her müşterisi adayına satış yapan satıcı yoktur

Müşteri adaylarının 
%20’sine satış yapan vasat 

%30’una satış yapan iyi

%50’sine satış yapan çok iyi

%75’ine satış yapan mucizevi

bir satıcıdır

(tesadüflere dayananlar, rakiplerin hatasından kaynaklananlar, sadece fiyata işler 
hariç)



Satılamayan Müşteriden Öğrenmek

Başarısızlık zihninizi berraklaştırır



İlişkiyi Sürdürme



İlişkinin Devamlılığı

Satış süreci, sözleşme veya siparişin alınması ile tamamlanmaz. 

Sipariş bir sonraki adım için başlangıçtır
Güvenin korunması

Memnuniyetin arttırılması

Yeni referanslar edinilmesi



İlişkiyi Sürdürmek

Müşteriye yeni bir şey satılmayacak bile olsa ilişkiyi aynı sıcaklıkta 
devam ettirmek iyi satıcılık gereğidir.

Memnun kalmış, güven duyan bir müşteri diğer müşterilerin 
edinilmesi için en güçlü araçtır.



Sadık Müşteri ve 
Satıcı Müşteri Yaratmak

Satış biter, ilişki güçlenir 

İletişime daha güçlü şekilde devam etmek gerekir 

Sorunlara dahil olmak gerekir

…



Sonuç ve Kapanış



Teşekkürler

Serdar Bilecen
serdar.bilecen@gmail.com


