
TÜKETİCİ 
DAVRANIŞLARI



Giriş

• Tüketici (Nihai Tüketici/Son Kullanıcı); kendisi ya da aile bireyleri 
için satın almada bulunan gerçek kişilerdir. 

• Müşteri/Örgütsel Müşteri: Bir mal ya da hizmeti üretmek ya da bir 
başkasına satmak amacıyla satın almada bulunan tüzel kişilerdir. 



Giriş
• Tüketici davranışları; bireylerin neyi satın aldığı, niçin satın aldığı, ne

zaman satın aldığı, nereden satın aldığı, hangi sıklıklarla satın aldığı
ve kullandığı ile ilgilenen dinamik ve uygulamalı bir alandır. Her ne
kadar herkesin kolayca gözlemleyip, anlayabileceği örneklerle dolu bir
alan olarak gözükse de, tüketici davranışları oldukça geniş ve
karmaşık bir araştırma konusudur.

• Jisana (2014)’ın tüketici davranış modellerini incelediği kavramsal
çalışmasında belirttiği üzere, tüketici davranışlarını anlamak ve
tüketicileri öğrenmek basit bir süreç ile ifade edilememektedir.

• Bu; belirli bir durumda tüketicilerin nasıl davranacağını doğru bir
şekilde tahmin etmenin her zaman mümkün olamayacağı anlamına
gelmektedir.



Teorik Kapsam

• Tüketici Davranış Teorileri
• Araştırmacılar tüketici davranışlarını geliştirdikleri çeşitli modeller aracılığı ile

açıklamaya çalışmış olup, bu modeller literatürde klasik ve modern teoriler olmak
üzere iki başlık altında ele alınmaktadır. Klasik modeller temelde tüketici
davranışlarını açıklama amaçlı geliştirilmiş modeller olmayıp, daha çok insan
davranışını açıklamaya yönelik modellerdir. Ancak tüketici davranışları
alanındaki teorisyenler bu modelleri tüketici davranışlarına adapte etmişlerdir
(İslamoğlu ve Altunışık, 2010).

Bu kapsamda klasik modeller aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
• İhtiyaç-Güdülenme Modeli
• Ekonomik Model
• Öğrenme Modeli 
• Psikoanalitik Model
• Sosyolojik Model



İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi

• İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi’nin teorik temelleri Amerikalı psikolog 
Abraham Maslow’un insan psikolojisi ile ilgili çalışmalarına dayanmakta 
olup, bu modelde bir ihtiyaçlar hiyerarşisi sunularak bireylerin en alttaki 
ihtiyaçlarını karşılamasının ardından bir üstteki ihtiyaçlar kategorisine doğru 
yöneldikleri ileri sürülmektedir. 

• Maslow’un beş temel kategoride incelediği ihtiyaçlar; fizyolojik (yeme, içme, 
barınma, hava, uyku ve cinsellik), güvenlik (kendini güven ve emniyet içinde 
tehlikeden uzak hissetme, korunma ihtiyaçları, kaygı ve kargaşadan uzak 
yaşama ihtiyacı, yapılanmış, düzenli, kurallı, ilkeli, sınırların belirli olduğu bir 
ortam ihtiyacı vs.), ait olma ve sevgi (sevme, sevilme, bir gruba mensup olma, 
başkaları ile ilişki kurmak, kabul edilmek, yardımseverlik ve şefkat türünden 
ihtiyaçlar), saygı (tanınma, kendine değer verme, sosyal statü ya da 
prestij/itibar sahibi olma, başarı elde etme, takdir edilme gibi ihtiyaçlar) ve 
kendini gerçekleştirme (kişisel tatmin, yaratıcılık, gelişim, kişisel başarı ve 
bilimsel buluşlar vs.) ihtiyaçlarıdır. 



…devam
• İslamoğlu (2008) ihtiyaçlar arasındaki bu katı sıralamanın her koşulda 

geçerli olmadığını ve kişi, belirli ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, bazı 
ihtiyaç sıralarını atlayarak daha üst düzeydeki ihtiyaçlara 
yönelebileceğini ifade etmektedir. Bu yönelme dış dünyadan gelen 
uyarıcıların gücüne, kişinin kendi sosyal pozisyonuna ve kendini 
tanımlamasına bağlıdır. 

• Örneğin, orta gelir grubunda bulunan bir tüketici önce bir ev sahibi 
olmak yerine toplum içindeki konumunu güçlendirmek için güvenlik 
ihtiyacını erteleyerek bir otomobil satın alabilmektedir Nitekim bir 
ildeki 250 otomobil sahibi üzerinde yapılan bir araştırmada, otomobil 
sahiplerinin %30’unun kendilerine ait bir konutu olmadığı ortaya 
çıkmıştır (İslamoğlu, 1993).



Ekonomik Model
• Ekonomik Model’in teorik temelleri klasik iktisat bilimine uzanmakta olup; 

en az maliyetle en fazla faydayı sağlama fikrini temel alan tüketici satın 
alma davranışını ifade etmektedir (Jisana, 2014). 

• İktisat teorisyenleri bireylerin satın alma kararlarında rasyonel davranan bir 
varlık olduğunu öne sürerler. Dolayısıyla ekonomik modelde tüketiciler 
maksimum faydayı sağlayacak harcamalar yapma noktasında bilinçlidirler. 
Bu alanda en ünlü çalışmalardan birini Alman istatistikçisi Ernst Engel aile 
gelirleri üzerinde gerçekleştirmiş ve Engel Kanunları adıyla anılan 
bulgularını 1857’de yayınlamıştır. Bu bulgulara göre, aile geliri yüzde 
olarak arttıkça (Mucuk, 1994);

• Yiyecek maddelerine yapılan harcamalar yüzde olarak azalır.
• Giyim giderleri ve diğer zorunlu harcamalar yüzde olarak pek değişmez.
• Zorunlu olmayan (lüks) maddelere yapılan harcamalar yüzde olarak artar.



…devam
• Klasiklerin bu yaklaşımına Marshall “marjinal fayda” boyutunu getirmiştir. 

Bu kapsamda Marshall ekonomik düşünceyi temel alan davranışlarla ilgili 
bazı önemli varsayımlar ortaya koymaktadır:

• Bir malın fiyatı düşürüldükçe, satışı yükselmektedir.
• İkame malların fiyatı düşürüldükçe, satışı da düşmektedir.
• Tamamlayıcı malların fiyatı düşürüldükçe, satışı yükselmektedir.
• Gerçek gelirler yükseldikçe, mamullerin satışı da yükselmektedir. 
• Satışı artırmaya yönelik giderler yükseldikçe, satışlar da yükselmektedir
• Marjinal fayda yaklaşımına alternatif olarak 1930’larda Allen ve Hicks 

tarafından Mikro Ekonomik Yaklaşımı öne sürülmüştür. Bu yaklaşımda 
farksızlık eğrileri aracılığıyla tüketicinin dengeye nasıl geldiği 
açıklanmaktadır. Ancak, modelin ekonomik hesapların dışında hiçbir faktörü 
dikkate almıyor olması eleştiri konusu olmuştur (Muller, 2010).



Öğrenme Modeli
• Öğrenme Model’inin teorik temelleri deneysel öğrenme çalışmalarına uzanmakta

olup, tüketicilerin davranışlarının temel ve öğrenilmiş ihtiyaçlarını karşılama
güdüsü tarafından yönetildiği fikrine dayanmaktadır (Jisana, 2014). Solomon
(2014) öğrenme modellerini klasik ve edimsel şartlanma olmak üzere iki grupta
ele almaktadır.

• Klasik şartlanma Rus fizyolog Ivan P. Pavlov'un köpekler üzerinde yaptığı
deneyler sonucunda ortaya çıkan bir kuramdır. Deneyin ilk aşamasında Pavlov
tarafından köpeklere belirli aralıklarla zil çalınmış fakat köpekler zile tepkisiz
kalmıştır. Daha sonra yiyecek verilmeye başlandığında köpekler salya
salgılamaya başlamıştır. Bir süre sonra bu sefer zil çalınmasının ardından
yiyecek verildiğinde köpeklerin yine salya salgıladığı görülmüştür. Hatta daha
sonra yemek getirilmese bile zil sesini duyduğunda köpeklerin salya salgıladığı
görülmüştür. Bu anlamda köpek zil sesi ile yemek arasında bir ilişki kurarak
koşullanmış ve bir şey öğrenmiştir. Pavlov, yiyecek ile salya salgılama arasındaki
ilişki doğal ve otomatik olduğu için yiyeceğe koşulsuz uyarıcı, salyaya ise
koşulsuz tepki demiştir. Uyarıcı durumundaki zil sesi ise, doğal olarak köpeğin
salya salgılamasına neden olmadığı için koşullu uyarıcı, zil karşısında gösterilen
salya salgılama davranışına ise koşullu tepki adını vermiştir.



…devam
• Bu kuramın temel özellikleri pazarlama alanında birtakım uygulamalar için temel 

oluşturmaktadır. Çünkü klasik şartlanmada koşullanma otomatik olarak olmakta 
ve çoğu zaman tüketiciler uyarıcıyı bile fark etmeden şartlanmış olarak beklenen 
davranışları sergilemektedirler.

• Klasik şartlanmanın temel boyutları ve pazarlama alanındaki uygulamaları 
aşağıdaki gösterilmektedir (Solomon, 2014):

• Yineleme; koşullanmanın gerçekleşmesi ve unutma sürecinin yavaşlatılmasında 
önemli etkiye sahip olup, pazarlama stratejileri kapsamında özellikle reklam 
mesajlarında çağrışımı güçlendirmek ve marka farkındalığı yaratmak amacıyla 
kullanılmaktadır. Örnek olarak bilinmeyen numaralar servislerinin telefon 
numaralarını tekrarlama yoluyla tüketicilerin zihnine yerleştirmeye çalışması ve 
bunu yaparken çeşitli melodi ve ritimleri kullanması verilebilmektedir.

• Uyarıcı genelleştirme; bir uyarıcıya verilen tepkinin benzer uyarıcı için de 
gösterilmesini ifade etmekte olup (zil sesi-anahtar sesi); pazarlama stratejileri 
kapsamında aile markası (family branding) yaratma, ürün hattı, kategorisi ve 
marka genişletme, lisanslama ve benzer ambalajlama faaliyetlerinde 
kullanılmaktadır. Örneğin; maskulen ve maceracı kimliğe sahip Harley 
Davidson’ın bu tarz ile kışlık botlar piyasaya sürmesi verilebilmektedir.



…devam
• Uyarıcının Farklılaşması; genellemenin tam karşıtı olarak benzer uyarıcılardan

bir tanesini seçmeyi ifade etmektedir. Tüketicilerin benzer uyarıcılar arasından
farklı olanı seçme yeteneği özellikle pazarlamada konumlandırma stratejisi için
bir fırsat yaratmaktadır. Konumlandırma, tüketici zihninde farklı bir yer elde
etmektir. Markanın tercih edilmesi, benzerlerinden sıyrılması, rekabet üstünlüğü
elde etmesi ve satın almanın gerçekleşmesi markanın tüketici hafızasında
edindiği konum ile doğru orantılı olarak ortaya çıkmaktadır (Gürel ve Alem
2005).

• Öğrenme Modeli’ndeki bir diğer kuram “Skinner'in kutusu” adıyla bilinen
deneye dayanan edimsel (araçsal) şartlanma kuramıdır. Amerikalı psikolog
Frederic Skinner bir fareyi içinde manivela ve yiyecek olan kutuya
yerleştirmiştir. Önceleri tok olan fare, kutu içinde gezinirken acıktığında kutuyu
araştırmaya başlamış ve manivelaya bastığında yiyeceğe ulaşınca, her
acıktığında bu davranışı tekrarlayarak karnını doyurmayı öğrenmiştir.

• Daha sonra Skinner bu öğrenme modelini, güvercinlere dans etmeyi ve masa
tenisi oynamayı öğreterek desteklemiştir. Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme,
tepkisel koşullanmaya benzer şekilde uyarıcı-tepki arasındaki ilişkiye dayanır.
Ancak edimsel koşullanmada önemli olan, sonuçtur. Davranışlar, sonuçta
kazanılan ödüllere bağlı olarak deneme-yanılma yoluyla gerçekleşmekte ve
sonuç tatmin yaratıyorsa davranış öğrenilmektedir (Odabaşı ve Barış, 2002).



Psikoanalitik Model
• Psikoanalitik Model’inin teorik temelleri Freud’un kişilik ile ilgili çalışmalarına

dayanmakta olup; kuramda alt benlik (id), benlik (ego) ve üst benlik (süper ego)
unsurlarının kişiliğin ana sistemini oluşturduğu bu nedenle davranışların
bilinçaltından etkilendiği ifade edilmektedir (Solomon, 2014). İd, bilinçaltıdır.
Kalıtsal olarak gelir ve doğuştan var olan psikolojik güçlerin tümüdür. Aynı
zamanda enerji kaynağı da olan id, diğer iki sistemin çalışmasına katkıda
bulunmaktadır. Ego veya benlik denilen kişiliğin ikinci kısmı, organizmanın
gerçek nesnel dünya ile ilişki kurmasını ve gizli kalmış içgüdülerin ortaya
çıkarılmasını sağlamaktadır. Süper ego (üst benlik) ise kişiliğin üçüncü kısmını
oluşturmaktadır ve kişiliğin ahlaksal yönünü yansıtmaktadır. Bireyler süper
egonun etkisi ile davranışlarında toplumun onayladığı ahlaksal ölçütlere göre
davranış göstermektedir.

• Freud’un yaptığı bu psikolojik çözümlemenin pazarlama bilimine sağladığı en
önemli yarar tüketici araştırmalarının güdü araştırmalarına dayandırılması
gerektiğini göstermesi ve tüketici davranışlarının bu yolla tahmin edilmesi
gerektiğini ortaya koymasıdır. Bu anlamda Freud'un modeline göre tüketiciler
ekonomik faktörler kadar sembolik faktörlerle de satın alma davranışına
yönelebilmektedirler.



• İlkel benlik insana ne yapmak istediğini üst benlik ise ne yapması 
gerektiğini gösterir 



…devam
• Bu nedenle, tüketici davranışları açısından bu kuramın önemi tüketici araştırmaları yerine,

tüketicilerin bilinçaltına ulaşıcı, onların umutlarını, korkularını, sevgilerini ve nefretlerini
içine alan özel dünyalarını yönetecek uyarıcıları bulmaya yönelik güdü araştırmalarına
ağırlık verilmesinin vurgulanmasıdır. Bu modelin en zayıf yönü ise tüketici davranışlarını
tam, anlaşılabilir ve tahmin edilebilir bir yapıya kavuşturmamış olması ve araştırmada
kullanılabilecek ölçeklerin zayıf olmasıdır (Sahney, 2015).

• Ancak özellikle pazar bölümlendirme faaliyetlerinde psikanalizden faydalanılmaktadır.
Süperego’ya öncelik veren tüketiciler için danışma grupları ve aile önemli olabilmektedir.
Bu kişilikteki bireylerin tutumlarının gelişiminde toplumsal unsurlar önemli bir yere
sahiptir ve karar verme süreçleri, bireysel tatminden çok dış talepleri karşılama esasına
dayalıdır. Mesela, Tom Cruise’un Top Gun filminde alevler içinde kalan avcı uçağından
üzerinde hava kuvvetlerinin deri ceketi ve Aviator Ray-Ban’ıyla kurtulduğu sahnesiyle
Rayban gelirlerini % 40 yükseltmiştir. Çünkü Tom Cruise’un filmde canlandırdığı cool,
özgüvenli ve karizmatik savaş pilotu karakteri bu özelliklerini güneş gözlüğüne de
aktarmıştır. Dolayısıyla tüketiciler Rayban güneş gözlüğüne sahip olduklarında bu
karakteristik özelliklere de sahip olacağını düşünerek satın alma davranışı
gerçekleştirmiştir. İd yönü ağır basan tüketiciler ise kendi isteklerine ve dürtülerine ağırlık
vermektedir. Mesela, Nike’ın “just do it” sloganı id’e hitap etmektedir.



Sosyolojik Model
• Sosyolojik Model’in ise teorik temelleri ise sosyal psikoloji

çalışmalarına uzanmakta olup, modelin kurucusu Veblen “gösteriş
amaçlı tüketim” kavramını ilk kullanan kişi olarak tarihte yerini
almıştır. Veblen, insanı, içinde yasadığı grup ve kültürlerin standart ve
normlarına uyarak hareket eden bir varlık olarak nitelemektedir.

• Veblen’e göre tüketicilerin ihtiyaçları ve istekleri, bağlı bulunduğu
grup ve kültür tarafından belirlenmektedir. Bu düşünceye göre,
tüketici; ait olduğu grupta ünlenmek ya da kendi grubunun aksine
referans aldığı grubun değerlerine ve standartlarına ulaşmak için satın
alma davranışında bulunmaktadır. Bu kapsamda tüketicilerin satın
alma davranışları kültür, sosyal sınıf, danışma grubu ve aile tarafından
oldukça yönlendirilmektedir.



Modern teoriler

• Modern teoriler ise tüketicilerin satın alma kararını nasıl verdiklerini
ve bu kararların hangi faktörlerden nasıl ve ne yönde etkilendikleri
sorularına odaklanmaktadır. Bu çerçevede modern teorilerin ortak
özelliği; tüketici satın alma davranışlarını bir sorun çözme süreci
olarak ele almaları ve tüketiciyi bir sorun çözücü olarak görmeleridir:

• Engel-Kollat-Blackwell Modeli

• Howard-Sheth modeli

• Nicosia modeli



Engel-Kollat-Blackwell Modeli

• Engel-Kollat-Blackwell Modeli tüketici davranışlarındaki öğrenme 
kavramından yola çıkarak 1968 yılında oluşturulmuştur. 

• Model; tüketicilerin bilgi arama ve değerlendirme sürecini daha iyi 
tanımlamak amacıyla oluşturulmuş olup; karar verme bileşenlerini ve bu 
bileşenler arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri göstermektedir (Şekil 1) 
(Jayachandran, 2004).



Engel-Kollat-Blackwell Modeli



Howard-Sheth Modeli

• Howard-Sheth Modeli,1963’te ABD’de Columbia Üniversitesi’nde Lohn Howard
tarafından öne sürülmüş olup, daha sonra Howard ve Sheth (1969) ve Howard ve
Ostlund (1973) tarafından geliştirilmiştir. Bu model öğrenme kuramının sistematik bir
uygulaması olup marka seçimi davranışını incelemektedir. Yani modelde marka
seçiminin tesadüfi olmadığı, sistematik bir süreç olduğu kabul edilmektedir. Tüketici
akılcı kararlar almaya çalışır, ancak karar alma öğrenme ve biliş kapasiteleri ile sınırlı
bilgilerin etkisindedir. Buna göre modelde bağımsız değişken olarak öğrenme,
bağımlı değişken olarak davranış arasındaki ilişkiler incelenmektedir (Howard ve
Lyman, 1973).

• İlk olarak tüketiciye çeşitli bilgi kaynakları ve uyarıcılar tarafından girdiler
sağlanmaktadır. Tüketiciler hem sosyal (aile, referans grupları, sosyal sınıf…) hem de
pazarlama çevresinden (fiyat, kalite, imaj, uygunluk vs.) gelen bu girdilerle
kendilerinde oluşan ihtiyaç güdüleri sonucunda bir algılama ve öğrenme süreci
geçirmektedir. Eğer tüketici gerçekleştirdiği satın alma eyleminden olumlu
deneyimler elde etmiş ise belirli bir markayı seçme olasılığı ve satın almanın
tekrarlama olasılığı artar. Sonuçta davranış tekrarlandıkça öğrenme gerçekleşir ve
tüketici aynı tür ihtiyacı baş gösterdiği durumlarda otomatik olarak o ürün ya da
markayı seçer.



Nicosia Modeli

• Nicosia Modeli Francesso M. Nicosia tarafından geliştirilmiş olup;
markaların tüketicileriyle olan iletişimlerinde mesajlarını aktarabilme
(reklam) ve tüketicilerin satın alma davranışları aracılığıyla markalarla olan
iletişimlerinden yola çıkmaktadır. Böylece model, firmaların tüketiciyi
etkileme çabası ile tüketicilerin (satın alma davranışlarıyla) firmayı
etkilemesi olarak, birbiriyle bağlantılı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Model dört ana alandan oluşmaktadır (Nicosia, 1966).:

• Mesajlara maruz kalan tüketici tutumu, 
• Tüketicinin ürünü araştırması ve değerlendirmesi, 
• Satın alma davranışı,
• Hem firma hem de tüketiciye yönelik, tüketici tecrübesine dayalı geri 

besleme.



…devam
• Alan 1 = Firmadan Giden Mesajlar Doğrultusunda Tüketici Tutumu 
• Bu alan iki alt alana ayrılmaktadır. Birincisi, firmanın içinde bulunduğu hedef pazara yönelik, 

ürün nitelikleri, tutundurma aktiviteleri, rekabet çevresi gibi tüketicisini etkilemeyi hedef alan tüm 
pazarlama çevresi ve iletişim çabalarını içeren firma nitelikleri alanıdır. İkincisi ise, firmanın 
mesajları doğrultusunda tüketicinin karakteristik özelliklerini içeren tüketici nitelikleri alanıdır. 
Alan-1'in çıktısı; mesajın tüketici yorumuna göre oluşan tutum olmaktadır.

• Alan 2 = Araştırma ve Değerlendirme 
• Bu alanda, ürün ve markaya yönelik tüm bilgiler araştırılır ve firmanın markası alternatif 

markalarla karşılaştırılarak değerlendirilir. Alan-2'nin çıktısı, firmanın markasını satın almaya 
yönelik güdünün oluşmasıdır.

• Alan 3 = Satın alma Eylemi 
• Bu alanda satın alma güdüsünün yaratılması sonucunda, markaya doğru satın alma eyleminin 

olduğu alandır. 
• Alan 4 = Geri Besleme 
• Son alan, satın alma tecrübesinden gelen geri beslemenin iki önemli biçiminin olduğu alandır. 

Birincisi, satış verisi olarak firmaya geri dönen bilgi, ikincisi ise tüketicinin tatmin olma ya da 
olmama durumuyla ilişkilendirilen tecrübe faktörüdür. Tüketici tecrübesi, ürüne yönelik 
tüketicinin tutumunu ve firmanın gelecekteki mesajını etkileyecektir.



Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Kültürel 
Faktörler

Solomon (2014) tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen 
sosyo-kültürel, psikolojik ve kişisel faktörleri, referans grupları, sosyal sınıf 
ve yaşam tarzı, roller ve aile, kültür ve alt kültür olmak üzere dört başlık 
altında ele almaktadır. 



Referans Grupları

• Referans grubu, bir tüketicinin duygusal ve bilişsel tepkiler ya da 
davranışlarda bulunurken referans noktası olarak kullandığı bir veya birden 
fazla kişileri içermektedir. Diğer bir ifadeyle referans grupları bir bireyin 
değerlendirmeleri, niyetleri ve davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olduğu düşünülen gerçek veya hayali birey ve grupları ifade etmektedir. 
Fikir liderleri, pazar eksperleri ve vekil tüketiciler gibi tekil kişiler 
olabildikleri gibi marka toplulukları ve tüketici kabileleri, üyelik gerektiren 
ve özenilen gruplar gibi topluluklar da referans grubu olabilmektedir. İster 
tekil kişiler ister gruplar olsun tüketiciler bilgilendirici, faydacı ve değer 
ifade etme etkisinden yararlanmak üzere referans kişi ve gruplardan 
etkilenmektedir. Tüketiciler bağımsız uzman gruplardan veya uzman 
derneklerinden çeşitli markalar hakkında bilgi isteyebilirler. Aynı zamanda 
spesifik bir ürünle ilgili olarak bizzat bilgi sahibi olmuş olan bir uzmandan 
bilgi edinmek isteyebilirler. 



…devam
• Hatta çoğu zaman markalar hakkında güvenilir bilgiye sahip olduğunu düşündükleri

insanlardan (arkadaşlar, akrabalar, iş arkadaşları) marka ile ilgili bilgi ve
deneyimlerini öğrenmeye çalışırlar. Bu durum referans grubunun bilgilendirici
etkisini ifade etmektedir (Solomon, 2014). Elidor şampuan markasının farklı
yapılardaki saçlar için ayrı ayrı uzmanlarla birlikte şampuan üretmesi ve bunu
reklamlarında vurgulaması referans grubunun bilgilendirici etkisinin altını çizmek
istemesinden kaynaklanmaktadır.

• Faydacı etki ise bireylerin başkalarının beklentilerini tatmin etme arzusuyla satın
alma davranışlarında bulunmasını ifade etmektedir (Odabaşı ve Barış, 2002).
Tüketicilerin alışverişlerinde organik ürünleri tercih etmesi faydacı etkiye örnek
verilebilmektedir. Değer ifade etme (kimliklendirici) etkisinde ise tüketiciler belirli
bir markayı satın alarak veya kullanarak (Solomon, 2014);

• bu markayı kullanan veya satın alanların sahip olduğu özellikleri kendinde hisseder.
• reklamlarda markayı kullandığı gösterilen kişi gibi olacağını hisseder.
• başkalarının kendisine hayranlık duyacağını ya da saygı göstereceğini hisseder.
• imajlarının etkileneceğini hissederler.
• olmak istedikleri kimliklere bürüneceğini hissederler (örneğin bir atlet, başarılı bir iş

adamı/kadını, iyi ebeveyn…).



Sosyal sınıf

• Sosyal sınıf; sosyal hiyerarşi içinde kişilerin derecelenmesi işlemi olup, 
meslek, gelir seviyesi, gelirin kaynağı, eğitim, yaşanılan evin tipi ve çevrenin 
yapısı gibi bileşenleri içermektedir (Odabaşı ve Barış, 2002). 

• Yaşam biçimi ise, bireyin boş zamanını nasıl geçirdiği, etrafında önem 
verdiği şeylerin neler olduğu, dünyadaki olaylar ve kendisi hakkında neler 
düşündüğünün bir modelidir. Kısacası bireyin faaliyetleri, ilgi alanları ve 
fikirleridir.  



Şekil 2. VALS2 yaşam tarzları (Solomon, 2014)



Kültür
• Kültür; belirli bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve aktarılan davranış 

sonuçları ile öğrenilen davranışlar bütünüdür (Linton, 1981). Ana kültürler kadar 
alt kültürler de tüketici davranışları açısından çok önemlidir. Örneğin Japonya gibi 
ülkelerde etnik yapı dominant kültürle eşanlamlıdır çünkü çoğu Japon aynı kültürel 
bağları paylaşmaktadır. 

• Ancak Amerika’da Afro-amerikanlar, Latin Amerikalılar ve Asya asıllı 
Amerikanlar olmak üzere 3 büyük etnik alt grup vardır. Bu alt kültürler yemek 
tercihlerini, politik davranışları ve yeni ürünleri deneme istekliliğini 
etkilemektedir. Etnik alt kültür dışında din ve yaş alt kültürlerinden de bahsetmek 
mümkündür. Din alt kültürünün kişilik, cinselliğe karşı tutum, doğum oranları ve 
hane halkı oluşumu, gelir ve politik tutumlar gibi tüketici değişkenleri üzerinde 
etkisi bulunmaktadır. İnanç tabanlı pazarlama bu alt kültürün dikkate alınmasıyla 
ön plana çıkmıştır. Yaş alt kültürü ise özellikle benlik üzerinde çok önemli bir 
etkiye sahiptir.  Benzer deneyimlere sahip benzer yaş grubundaki insanların 
oluşturduğu gruplar kültür ikonları, önemli tarihsel olaylar vb. şeylerle ilgili ortak 
anıları paylaşmakta ve benzer davranışları gerçekleştirmektedir (Solomon, 2014).



Aile ve roller

• Aile ve roller; kan bağı ve evlilik gibi etmenler neticesinde birlikte
oturan iki ya da daha fazla kişinin oluşturduğu toplumsal bir grup
olarak tanımlanıp, tüketim davranışları üzerinde önemli bir etkiye
sahiptir (Odabaşı ve Barış, 2002). Aile karar alma modeli Şekil 3’de
gösterilmektedir (Assael, 2015).



Ailede Karar Verme Modeli



Michigan üniversitesi yapılan çalışmaya göre aile yaşam eğrisi ve 
satın alma davranışları belirlenmiştir. Buna göre (Solomon, 2014):



Kişisel Faktörler

• Çevre

• Algılama

• Öğrenme

• Davranış



Algılama

Duyular yardımıyla ile tanımlama ve öğrenmenin temeli

Algılamanın gücü ; uyarıcının bazı özelliklerine ve kişinin tatmin 
edilmemiş ihtiyaçlarının şiddetine bağlıdır.

Tüketiciye faydası:

• Korku ve kaygı yaratan güdülerden korunmayı

• Karmaşık ve başka algılardan korunmayı

• Satın alma sonucunda tatminsizlik yaşamaktan korunmayı



Tutum



Öğrenme

Bir marka talep yaratırken iki farklı satın alma durumuna göre

hareket eder

Birincisi; tüketicinin bir mala ilişkin verdiği satın alma kararında enine

boyuna düşünme ,mal ve markalarla ilgili bilgi toplama ve alternatifleri

değerlendirme yatar.

İkincisi; bu birinci durumun tersine kararı otomatik olarak verir. 
Pazarlama bu durumdaki tüketiciyi kedi markasına çekmek için seçici 
davranmaya yöneltir bunu da markasını tüketiciye öğreterek yapar.



Motivasyon



Kişilik



Davranış

Algılama, öğrenme, tatmin ya da tatminsizlik sonucu insanın gösterdiği 
tepkidir. 

Bazen doğrudan bazen de dolaylı olabilir. 

Kültür normları, yeni toplumsal trendler etkindir.



PAZARLAMA VE SATIŞ

BÖLÜM:  1



Birbirinden Ayrılmaz İki Kavram
PAZARLAMA VE SATIŞ

 Pazarlama ve satış birbirini tamamlayan iki
kavramdır. Ancak aralarında önemli farklılıklar
vardır.

Pazarlama ve Satış Farklı Kavramlardır

Pazarlamada amaç müşteri tatmini iken satışta amaç satmaya
odaklıdır.

Pazarlamada başlangıç noktası hedef pazar (tüketici ihtiyaç ve
istekleri) iken satışta fabrikadır.

Pazarlamada odak noktası tüketici ihtiyaçları iken, satışta ürünlerdir.
Kullanılan araçlar açısından bakıldığında pazarlama bütünleşik

pazarlama odaklanırken, satışta reklam ve tutundurma baskındır.
Kaynak: T. Levitt, ‘’Marketing            Myopia, HBR, p. 50



Pazarlama Yönetimi Süreci



Pazarlamanın Amaçları

Hedef pazar seçimi

Seçilen hedef pazarın ihtiyaç ve isteklerini
karşılayan pazarlama karması hazırlamak



Tablo 1-1: Pazarlama Anlayışının Evrimsel Aşamaları 

Üretim Anlayışı 

(1930 öncesi) 

Üretim kıt, talep yüksek, maliyet için verimli üretim yeterli. Mal mutlaka satılır 
ve üretimi elde tutmak kâr için yeterli 

Satış Anlayışı 

(1930-1950) 

Rekabetin artması nedeniyle verimli üretmek ve reklam yapmak gerekirdi. 
Bunlar yapılması sonucunda kâr elde edilirdi 

Pazarlama 
Anlayışı 

(1950-1970) 

Ne satılacağının değil, nelerin satın alınabileceğinin düşünüldüğü dönem. 
Tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerine göre üretim yapmak. Tek başına reklamın 
değil, pazarlama bileşenlerinin tümünün( mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma) 
uygulanması ile tüketici tatmini yaratılırsa kârın ortaya çıkabileceğinin kabul 
edildiği aşama 

Sosyal Pazarlama 

(1970-1980) 

Tüketici tatmin ve refahı yanında toplumsal tatmin ve refahın gerekliliğinin 
ortaya çıkması ile birlikte, pazarlama bileşenleri yanında Mega Marketing 
uygulamaları ile toplumsal tatminin sağlanabileceği ve bunun da toplum 
tatmininden doğan kârları yaratacağının kabul edildiği dönem.  

Global Pazarlama 

(1980 sonrası) 

Dünya tüketicilerinin tatmin ve refahının dikkate alındığı, pazarlama 
bileşenleri ve Mega Marketing uygulamaları yanında, her türlü iletişim ve lobi 
faaliyetleri ile dünya tüketicilerinin etkilenmesinin gerekliliğine inanılan 
dönem. 

 



Pazarlama Anlayışının Temelleri

Bütünleşik 
Pazarlama

Sistematik
Planlama

Müşteri 
Tatmini

Tüketici 
Yönelik Tutum

Pazarlama
Anlayışı



Tüketiciye Yönelik Tutum

Tüketici 
Araştırması

Üstünlük 
Stratejisi

Ürün 
Farklılaştırma

Hedef 
Pazarın 
Tanımı

İhtiyaç 
Tanımı

Tüketiciye
Yönelik
Tutum



Pazarlama Yönetimi Süreci

Pazarlama
Amaçları

Pazarlama 
Stratejileri Uygulama Kontrol



Pazarlama Karması

Kalite, Performans, Kolaylık, 
Tasarım, Garanti, Estetik, Marka, 
Renk, …

ÜRÜN

Reklam, Halkla ilişkiler, Kişisel 
Satış, Satış geliştirme, … 

Maliyetler, Uygun fiyat, Doğru 
fiyat, Ödeme kolaylıkları, …

Satış noktası özellikleri, Aracılar, 
Paketleme, Teslim Hızı, Stok 

Yönetimi

FİYAT

TUTUNDURMA DAĞITIM



Pazarlamada Yeni Bakış Açıları

 Niş pazarlama

 Yeşil pazarlama

 Destinasyon (şehir) 
pazarlaması

 Gerillla pazarlaması

 Doğrudan pazarlama

 İnternette pazarlama

 İzinli (Permission) pazarlama

 Kulaktan-Kulağa
Pazarlama (WOM)

 Mobil pazarlama

 Viral pazarlama

 Deneyimsel pazarlama

 Değer Temelli Pazarlama

 İlişkisel pazarlama

 Postmodern pazarlama



Teşekkürler…



SATIŞ VE SATIŞÇILIK MESLEĞİ



SATIŞIN TANIMI ?



Müşterilerle İletişimin Yapısı

M
al

iy
et

Bedelli

Bedelsiz Halkla İlişkiler

Kişisel Satış

Ağızdan Ağıza Pazarlama

Kişisellik Düşük Kişisellik Yüksek

Reklam

Satışın Tanımı Ve Pazarlamadaki Yeri…



Satış

Pazarlama

Firma

Hedefler
ROI’de %20 artış

Strateji
Pazar Payını %10 

Artırmak

Hedefler
Pazar Payını %10 

Artırmak

Strateji
Müşteri Satışlarını 

Artırmak
Strateji

Uzun Vade Müşteri 
İlişkileri Kurmak

Hedefler
Müşteri Satışlarını 

Artırmak

Taktikler
Satış takımları oluşturma

Promosyon yapma
Loyalty Programları

İşletmede Değişik Seviyelerdeki Strateji 
Uyumluluğu



İşletme İçin Satışı Önemli Kılan Sebepler…

• Kişisel satış bir işletmenin pazarlama bütçesinin büyük 
bir kısmını oluşturmaktadır.

• Satışçı bir işletmenin müşteriyle olan bağlantısıdır.
• Satış elemanları bir işletmenin sahip olduğu en pahalı 

sermaye olarak değerlendirilir.
• Satışçılık mesleği belirli nitelikleri (kalifikasyonları) 

gerektiren ve özellikle de sosyal beceriler açısından 
donatılmış özel bir grubu teşkil etmektedir.



İşletme İçin Satışı Önemli Kılan Sebepler…

• Satış elemanı, tüketiciye mesaj iletirken tüketicinin 
özelliklerine göre sunuşta uygun gördüğü 
değişiklikleri yapma esnekliğine sahiptir.

• Satışçılık mesleği çeşitli fonksiyonları içeren oldukça 
karmaşık ve insan ilişkilerinin önemli olduğu bir 
meslektir.

• Satışçılık mesleği, eleştiriye açık mesleklerden biridir. 



Satışçılık Mesleğini Farklı Kılan Özellikler…

Satışçı,

çoğunlukla firmanın pazarlama stratejini sahada 
uygulayan kişidir.
bir elçidir, firmasını müşteriye takdim etmektedir.
müşteri bulma ajanıdır ve müşterilerini firmasına tanıtır.
sanki bir danışmanmış gibi çalışmak durumundadır.
çoğunlukla yalnız çalışmak durumundadır. 



Satışçılık Mesleğini Farklı Kılan Özellikler…

√ diğer personele kıyasla daha disiplinli ve sosyal 
bilgiye ihtiyaç duyar.

√ işletme kaynaklarını harcama yetkisine sahip az 
sayıda elemanlar arasında yer alırlar.

√ çoğu zaman evden ve aileden uzak kalmayı 
gerektirdiğinden çok özveri isteyen bir meslektir. 

√ işletme için gelir üretmekten sorumludur .



Satış Elemanını Zamanını Nasıl Kullanır?

Telefonda 
satış
16%

Yüzyüze 
satış
33%

Seyahat
20%

Bölüm 
toplantıları

5%

İdari işler
10%

Müşteri 
hizmetleri 

16%



Tipik Bir Satış Elemanının Görevleri…



Tipik Bir Satış Elemanının Görevleri…

• Yeni müşteriler arama, 
• Firma ile müşteriler arasında iletişim sağlama, 
• Fiili anlamda satış faaliyetleri (müşteriye yaklaşma, 

sunum, itirazları ele alma ve satış kapama), 
• Danışmanlık ve teknik hizmet sunma, 



Tipik Bir Satış Elemanının Görevleri…

• Dağıtımın ve lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi gibi 
hizmetleri sunma, 

• Pazar araştırması ve sektör izleme, 
• Satış tahminleri ve raporlama gibi araştırma ve destek 

hizmetleri sunmak 
• İşletmenin satış bağlamındaki bütçesinin 

oluşturulmasına katkı sağlamak 



Satış elemanı (satışçı) sadece ürünleri satın almaya
ikna etmeye çalışan kişi olmayıp, müşteri
ihtiyaçlarını izleyen, müşterilerin bilinçlendirilmesi
ve müşteri sorunlarının çözümünde danışmanlık
görevi gören ve işletme ile müşteri arasında köprü
görevi üstlenen kişidir.



Satışta Başarı

İş Bilgisi

Şirket Bilgisi
Zihinsel Tutum

Satış Teknikleri Sektör Bilgisi

Fiziksel Özellikler

Bir Satış Elemanında Bulunması Gereken 
Özellikler

Müşteri Bilgisi

Ürün Bilgisi



Bir Satış Elemanının Fiziksel Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

• Giyim olarak temiz, uygun bir kıyafet ile bakımlı bir 
ayakkabı ve kravat tercih edilmelidir. İtinasız bir giyim 
ciddiyetsizlik ve karşınızdakine saygıda kusur olarak 
algılanabilir.

• Günlük olarak saç, sakal ve bıyık bakımı yapılmalıdır.
• Kıyafet tarzı açısından modaya uygun olmakla birlikte, 

müşteri tercihleri de dikkate alınarak yapılması daha 
etkili olacaktır.

• Aksesuar tercihinde özen gösterilmelidir.
• Görgü, davranış, nezaket ve protokol kurallarına 

uyulmalı (nazik olmak, sigara içmemek, sakız 
çiğnememek gibi)



Bir Satış Elemanının Fiziksel Özellikleri Nasıl 
Olmalıdır?

• Müşteriye hitapta saygılı olunmalı (patron, ağabey gibi 
sıfatlar yerine bey, beyefendi, hanımefendi gibi hitaplar 
tercih edilmelidir)

• Konuşma tarzı olarak sadece, düzgün ve akıcı bir tarz 
kullanılmalıdır.

• Müşteriye karşı dürüst, içten ve empatik 
davranılmalıdır,

• Çok konuşma yerine çok dinlemeyi tercih edebilmeli ve 
olabildiğince müşterinin soru sormasına olanak 
vermelidir,



Satış Elemanının Ürün Konusunda Cevap 
Bulması Gereken Sorulardan Bazıları…

• Nerelerde kullanılır (Örneğin,  Lavamat  olarak  
adlandırılan küçük çamaşır makineleri köy ve yaylalarda 
kaymak ve yoğurt çırpmada kullanılmıştır),

• Nasıl kullanılır,
• Müşteriye hangi yararları sağlar, işine ne değer katar,



Satış Elemanının Ürün Konusunda Cevap 
Bulması Gereken Sorulardan Bazıları…

• Malın üstün yönleriyle rekabet avantajı nasıl sağlanır? 
(Örneğin, bir mikserin 3000 devirli olması ne anlama 
gelir, mala ne yarar kazandırır? 

• Zayıf tarafları nasıl örtülür?
• Malın sağladığı maliyet ve kâr avantajları nelerdir,
• Neden yapılmış ve bu mala hangi değerleri ilave 

etmektedir?



Özellik

anlatır

Fayda

satar



Müşteri Hakkında Neler Bilmeliyiz?

 Taraftarı olduğu spor kulübü
 Üyesi olduğu sivil toplum örgütleri
 Siyasi tercihleri
 Ailesi ve çocukları hakkında bilgi
 Kültürel ve değer yargıları
 Yaşam tarzı ve hobileri
 İş yaptığı kişiler

 Eğitim durumu 
 İş anlayışı
 Ticari itibarı
 Başarıları
 Hakkındaki öyküler 



Satışta Önemli Konular…

 Müşterinin duygusal 
yönüne kulak vermek 
önemlidir.

 Müşteri ihtiyaçlarına 
odaklanmak gerekir.

 Hitapta müşteriye siz 
yönlü dil kullanılmalıdır.

 Müşterilerin önceliklerinin 
ortaya konması gerekir.

 Müşterinin tanımlanması 
gerekir.



Satışta Önemli Konular…

• Ürününüzün müşteri tarafından satın alınabilmesi için 
gerekçeler yaratınız.

• Asla satışta müşteri aceleye getirmekten kaçınmak 
gerekir.

• Verilen sözler mutlaka verilmelidir.  
• Satışta ürüne değil faydaya odaklanmak gerekir.
• Mazeretler değil, açıklamalar yapmak gerekir



Bir Satışçıda Bulunması Arzu Edilen 
Özelliklerden Bazıları…

• bir profesyoneldir, bu da yetkinlik ister.
• hem kendisini hem de firmasını temsil etmektedir,
• bir öğretmendir. müşterisine hem satın almayı hem de 

sorununu nasıl çözeceğini öğretir.
• bir psikolog olarak müşterisini anlamalı ve ‘’nabza göre 

şerbet’’ verebilmelidir.



Bir Satışçıda Bulunması Arzu Edilen 
Özelliklerden Bazıları…

• bir diplomattır ve görüşmelerini diplomatik kurallar 
içerisinde yerine getirmelidir.

• halkla ilişkiler uzmanı olarak firmasını ya da markasını 
tutundurmaya hizmet eder.

• bir danışmandır, müşterisini bilgilendirir, alternatifler 
sunar, karşılaştırma yapar.

• bir yönetici olarak zamanını, kaynaklarını, pazarlama ve 
satış programını, bölgesini ve müşterilerini yönetir



Müşteri Kimdir?

• Müşteri, her işteki en önemli 
insandır.

• Müşteri size değil, siz müşteriye 
bağlısınız.

• Müşteri işlerinizi aksatan kişiler 
değil, işimizin amacıdır.

• Müşteri, bizlerden alışveriş 
yapmakla bizlere iyilik eden 
kişilerdir.



Müşteri Kimdir?

• Müşteri, bir yabancı değil, işimizin en önemli 
parçasıdır.

• Müşteri, sadece para harcayan kişi değil, duygu ve 
hisleri olan, saygı bekleyen kişidir.

• İhtiyaç ve istekleri olan kişi olup, bizim görevimiz 
onun ihtiyaç ve isteklerini karşılamaktır. 



Teşekkürler…



Bölüm 3
Tüketim Psikolojisi Ve Satın Alma Motifleri



Bunlar Hakkında Ne Düşünüyoruz?

• İnsanlar niçin tüketir? 
• Bayanlar neden makyaj yaparlar? 
• İnsanlar niçin havayolunu tercih eder?
• THY hangi tür servisler sunar? 



• Neden pahalı otomobiller satın alırız?
• Neden lüks ürünler satın alır ve pahalı markaları tercih 

ederiz? 



İnsanlar Niçin Satın Alırlar?

*İnsanların niçin alışveriş 
yaptıklarını açıklamaya 
yönelik pazarlama ve 
tüketici davranışları 
yazınında çeşitli teoriler ve 
modeller önerilmektedir.

*Bu bağlamda öne çıkan en 
yaygın model Kara Kutu 
modeli olarak bilinen uyarıcı-
tepki modelidir.



“Kara Kutu Modeli” 



Güdüler…

• Güdü, kişinin eylemlerinin 
yönünü, gücünü ve öncelik 
sırasını belirleyen ve kişiyi 
harekete geçiren güçtür.

• Güdüler kişide harekete doğru 
bir eğilim yaratır. Bu güç, 
bireyin içyapısından ve onun 
çevresinden kaynaklanır.



Güdüler…



Tüketicileri Satın almaya 
İten Duygusal ve Rasyonel Motivler



Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi 



İnsanlar Nasıl Satın Alır ?

• İnsanlar ihtiyaç duyduklarını hissettiklerinde ve satın 
alma gücüne sahip olduklarında ürün ve hizmetleri satın 
almaktadırlar.

• Ancak, satın alma olayında sadece satın almayı istemek 
yeterli olmayıp, 

• Satın alma ortamı ve satış elemanının sunum tarzı, 
• Ürünü sunuş şekli,
• Müşteriye karşı tutum, 
• Davranış ve sunmuş olduğu hizmetlerin kalitesi
de satın alma sürecinde önemli rol oynamaktadır. 



İnsanlar Nasıl Satın Alır ?

Satın 
Almama

D- Sosyal Faktörler
Kültür ve Alt-Kültür, Sosyal Sınıf, Referans Grupları, Roller ve Aile
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A-İşletme Kaynaklı Faktörler 

• İşletmeler tüketicilerin hem satın alma hem de karar 
vermelerini etkilemek için; 

• Reklam, 
• Kişisel satış,
• Halkla ilişkiler,
• Satış geliştirme ve
• Sunum gibi yöntemlerden yararlanır. 



B-Kişisel Faktörler 

• Demografik Faktörler;
• yaş, 
• cinsiyet, 
• gelir,
• meslek vb. 
• Durumsal Faktörler
• Yaşam Tarzı
• Ekonomik Faktörler



Yaşam Tarzı 

• Yaşam tarzı son yıllar pazarlama 
yazınında üzerinde en fazla 
araştırma yapılan konulardan biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

• Tanım olarak yaşam tarzı 
insanların paralarını ve boş 
zamanlarını nasıl geçirdikleri ile 
ilgilidir.



Ekonomik Faktörler 

• Çoğu müşterilerin ihtiyaç gidermesini teşvik eden 
faktörler, ekonomik faktörlerdir. 

• Özellikle düşük gelir gruplarındaki tüketicilerin ihtiyaç 
gidermesinde bu faktör ihmal edilmeyecek kadar 
önemli bir rol oynar. 



…Ekonomik Faktörler

• Fiyat, 
• Satın alma için gösterilen çaba ve kolaylıklar,
• Fiziksel ve zihinsel enerji, 
• Fiyat-kalite ilişkisi,
• Hizmet, ödeme ve teslim koşulları



C-Psikolojik Faktörler… 

• Geçmiş tecrübeler
• Kişilik, 
• Motivasyon,
• Öğrenme,
• Tutumlar, 
• İnançlar ve 
• Algılama 



…Psikolojik Faktörler

• Ürünün Özelliklerini Öne Çıkarma 
• Ürün Avantajına Yönelme
• Ürünün Faydasına Yönelme 



D-Sosyal Faktörler 

Yaşanılan çevrenin 
• Kültür ve alt-kültürü,
• Ait olunan sosyal sınıf, 
• Referans grupları,
• Arkadaşlar ile aile 

satın alma davranışları üzerinde son derece belirleyici bir 
rol oynamaktadır. 



Kültürel Faktörler 

• Kültür toplumun üyesi olarak insanın elde ettiği 
bilgiyi, inancı, sanatı, ahlaki, alışkanlığı ve öteki 
gelenek ve göreneklerle ilgili yetenekleri içeren 
karmaşık bir bütündür.  

• Dili, bilgiyi, dini inançları, müziği, sanatı, yemeği, 
teknolojiyi, çalışma tarzlarını, toplumun ürettiği tüm 
değerleri kapsar.



Bir Satışçı, Teklifini Şu Sorulara Cevap 
Vererek Hazırlamalıdır…

• Bireysel değerler mi yoksa kolektif değerler mi önde,
• Romantik duygular güçlü mü,
• Ailelerin çocukları karşısındaki tutumları nedir,
• Cinsiyet ayırımı var mı,
• Eski ve yeni değerler bir arada nasıl yaşamaktadır,
• Statüye karşı toplumsal ödüllendirme nasıldır,
• Risk ve güvenlik konusunda ortak tutum nedir,
• Doğaya ve topluma karşı bakış nedir?



Satın Alma Türleri 

• Esasen satın alma olayı bir sorun çözme olayı olarak da 
nitelenebilir. 

• İnsan ihtiyaçları birer sorun olarak ele alındığında, bu 
sorunları çözmeye yönelik olan satın alma faaliyeti de 
sorun çözme girişiminden başka bir şey değildir. 



Tüketicinin Sorun Çözme Davranışları 
Dizisi 



5 Liralık Saat…

• Bu çalışmanın yazarlarından biri, gezerek satış yapan bir 
satışçıdan 5YTL ödeyerek Çin yapımı üzerinde CITIZEN 
markası taşıyan bir kol saati satın aldı. O akşam, çaya 
misafirleri vardı ve onlara bir oyun oynamaya karar verdi. 
Oyunu eşine anlatarak renk vermemesini söyledi. Sohbetin 
koyulaştığı esnada, bir yolunu bularak sözü satın almaya 
getirdi ve ilave etti, ‘’bu hanımlar çok duygusal satın alma 
yapıyorlar. 



• Bakın hanım bana doğum günü hediyesi olarak şu kol
saatini aldı ama, ona bir servet sayılacak 350 YTL ödedi.
Üstelik benim kol saatim vardı ve buna bu para ödenir mi
‘’ dedi. Hanımlardan biri saati istedi. Saat koldan çıkarıldı
ve incelenmek üzere hanımlara verildi. Hanımlar
inceleme sonunda şunu söylediler: ‘’Hoca hanım zevkli
imiş, gösterişli ve kaliteli bir saat, bu o fiyata değer bir
saattir’’. Yazar bunu 5YTL’na aldığını söyleyince hepsi
şaşırdı. Hanımların bu değerlendirmelerinde neler etkili
olmuş dersiniz?



Teşekkürler…



BÖLÜM 4:

SATIŞTA İLETİŞİMİN ROLÜ



Satış…

Satıcılarla alıcılar arasında gerçekleşen bir psikolojik mücadele olup, bu 
mücadelede taraflar bilişsel ve duygusal unsurlarla donatılmış çeşitli 
taktikler kullanarak girdikleri müzakerelerden kendi lehine sonuçlar çıkarma 

gayretlerini ifade etmektedir. 



İletişimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• İletişim bir değişim olayıdır ve bu değişimde 
çeşitli formattaki (formdaki) mesajları taraflar 
birbirine aktarırlar. 

• İletişim iki yönlü bir olaydır. Tek taraflı olarak 
mesajın gönderilmesi iletişimin amacına 
ulaşması için yeterli değildir.

• İletişim yardımıyla taraflar arasında 
gerçekleşmesi muhtemel olaylara zemin 
hazırlanmaktadır.



İletişimde Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar

• İletişim insanlar arası etkileşimin ve 
ilişkilerin devamı açısından vazgeçilmez 
bir unsurdur.

• İletişimin etkin olabilmesi için, belirli 
şartların sağlanması gerekmektedir.

• İletişim taraflar arasında gerçekleşen bir 
süreçtir. Yani, iletişimin meydana 
gelebilmesi için belirli olayların ve 
aktivitelerin belirli sırada yürütülmesi 
zorunludur.



İletişim ve İletişim Süreci

• İletişim, satış temsilcisinin müşterilerine, gerek 
kendisinin gerekse karşısındakinin anlayabileceği bir 
şekilde, 

•bilgi vermesi,
• açıklama yapması, 
•düşüncelerini aktarması ve
• onu harekete geçirmesi” 
şeklinde tanımlanabilir.



Genel İletişim Süreci Modeli



İletişim Sürecinin Unsurları

• Gönderici (satışçı)
• Alıcı (müşteri)
• Mesaj
• Kodlama
• Kod çözme
• Tepki
• Geri bildirim



İletişim Engelleri

İletişim engelleri kaynak (satıcı) veya alıcı (müşteri)
özellikleriyle ilişkili olabileceği gibi, süreçte yer alan 
kodlama ve yeniden kodlama (algılama farklılığı ve 
kavramsal uyumsuzluk) ve gönderilen mesajın içeriğiyle
ilgili de olabilmektedir. 



İletişimde Tipik Başarısızlık Kaynakları

• Algılama farklılıkları ve 
noksanlıkları.

• İletişim baskısı,
• İlgisiz ve gereksiz bilgi,
• Görüşmenin gelişi güzel yapılması,
• Müşterinin gerektiği gibi 

dinlenmeyişi,
• Satışçının fiziki görünümü,
• Firmasının kötü ünü
• Satışçıya güvensizlik



İletişim Türleri

• SÖZLÜ İLETİŞİM 

• SÖZSÜZ İLETİŞİM



İletişimde Etki Yüzdeleri

Sözsüz İletişim
Sözlü İletişim



Sözlü İletişim 

• Satışta sözlü iletişim bağlamında iki unsur 
önemlidir. 

• Bunlardan biri konuşma ve soru sorma iken 
diğeri dinlemedir. 



Sözlü İletişimde Dikkat Edilecek 
Hususlar
• Her şeyden önce yapılması gereken en önemli şey 

konuşma için uygun ve rahat bir ortamın hazırlanmasıdır. 
• Konuşmanın konusunun belirlenmesinde ortak bir 

zeminin hazırlanması gerekmektedir. Konuşma her iki 
tarafın da ilgisi çerçevesinde yönlendirilmelidir.

• Konuşmada her iki tarafın da aynı veya benzer 
terminolojiyi, kelimeleri veya kavramları kullanması 
konuşmada etkin bir iletişimin sağlanmasına yardımcı 
olacaktır.

• Satış elemanı müşteriye konuşurken son derece samimi ve 
güven telkin eden bir atmosfer oluşturmalıdır ki, 
müşterinin zihninde satış elemanının sunacağı öneriyi 
veya tavsiyeyi kabullenme veya benimseme eğilimine 
girebilsin ve o güveni hissetsin



Sözlü İletişimde Dikkat Edilecek 
Hususlar …
• Konuşmada tekrar etmek konuşmanın etkinliğini 

artırmaktadır. Ancak, müşteriyi bıktıracak oranda ve 
tarzda olmamalıdır.

• Konuşmada “ben” yerine “siz” kelimesini tercih 
etmek ve mümkün olduğunca güçlü etkisi olabilecek 
kelimelerin tercih edilmesi yararlı olacaktır.

• Müşterinin ikna edilmesi açısından “doğru, özel, fırsat, 
süper, mutlu, verimli ve başarılı”  gibi bir 
değerlendirme ifade eden kelimelerin kullanımında 
dikkatli olmak gerekmektedir. 

• Benzer şekilde, satışın sunuş aşamasında seçilen 
kelimelerinde tüketiciyi öne çıkarıcı ve tüketicinin 
çıkarına ifadeler içeren kelimeleri tercih etmek başarı 
için kaçınılmazdır.



Sözlü İletişimde Dikkat Edilecek Hususlar …
• Konuşmalarda mümkün olduğunca “satmak” ve “satış” 

gibi firma odaklı kelimelerin yerine “sahip olmak”, 
“yardımcı olmak”, çözüm sunmak” ve “fikir vermek” 
gibi kavramları tercih etmek müşteri odaklı bir yaklaşımın 
işareti olarak algılanabilmektedir.   

• Pozitif anlam yüklenmiş ve güçlü kelimeler kullanmak 
sadece mantıksal değerlendirmelere yol açmayıp, duygusal 
çağrışımlar da yaptırabilmektedir.

• Konuşmalarda ürün özellikleri, kullanım kolaylığı, 
amaca uygunluk, garantiler, teslimat kolaylıkları ve 
ürünün ekonomik ömrü üzerinde durmak konuşmanın 
etkinliği açısından önemli olmaktadır. 



Soru Sorarken Dikkat Edilmesi Gereken 
Temel Konular

•Soru sormada amacın konuşmada kontrolü ele 
almak olduğu bilinmelidir

•Sorular müşteri ihtiyaçlarını tespite yönelik olarak 
genelden özele doğru olacak şekilde 
sıralanmalıdır.

•Müşterinin satın alma kararına evet demesi için 
satış sürecinde sürekli olarak küçük “evet”lerin 
sayısını artırmak müşterinin satışa ısınmasını ve 
satışın başarıyla gerçekleşmesine yardımcı olur.

• İtirazlarda mümkünse soruya karşılık soru 
sormaya çalışmak etkili olabilmektedir.



Soru Sorarken Dikkat Edilmesi 
Gereken Temel Konular
• Müşterinin itirazının yersiz veya gereksiz olduğunu 

ortaya koyucu sorular sormak yönlendirici olabilir.
• Satılması düşünülen ürünlerin fayda ve avantajlarını 

ortaya çıkarmaya yönelik soruların sorulması faydalı 
olacaktır. 

• Ürünlerle ilgili gerçeği ortaya çıkamaya yönelik 
sorular müşterinin iknası açısından olum katkı 
sağlamaktadır.

• Müşterinin olumlu tepki verme eğilimine gireceği 
soruları sormak olumlu bir hava yaratmada rol 
oynamaktadır. 

• Satışı kapatmada uygun sorular sorulduğunda, satışı 
neticelendirmek daha kolay olacaktır. 



Satışta Dinleme ve 
Aktif Dinleme 



Dinlemede Önemli Konular

• Dikkat eksikliği
• Sıkılma
• Bakış açısı farklılığı
• Kavrama ve algılama 

farklılığı



Etkin Dinlemenin İlkeleri 

• Gözün etkin kullanımı
• Anlamak amacıyla dinlemek
• Dinliyor hissini vermek
• Dinlemenin kontrolü
• Dinleme engelleri 
• Sözlü ve sözsüz iletişim
• İki yönlü konuşma
• Geri bildirim



Satışta Dinleme Şekilleri

• Görünüşte dinleme 
• Seçici dinleme
• İtirazcı dinleme 
• Fırsatçı dinleme
• Yüzeysel dinleme 



Sözsüz İletişim 
(Beden Dili) 

• Göz Teması 
• Baş ve Yüz İfadeleri
• Kol ve Bacak Hareketleri 
• Mesafe 
• Oturuş (Yerleşim) Düzeni 



• Satışta sadece sözlü iletişim değil, sözsüz iletişimde 
önemli yer tutmaktadır. 

• En bilinen sözsüz iletişim aracı ise vücut, yüz ve göz 
hareketleridir. 

• Genel olarak iletişimde duruşun, oturuşun, el ve kol 
hareketlerinin, yüz ve göz hareketlerinin kendine özgü 
anlamları vardır 

Sözsüz İletişim 
(Beden Dili)



Göz Teması

• Göz temasıyla ilgili ilk önemli husus karşınızdaki kişinin göz 
teması konusundaki tutumudur. 

• Göz temasına geçilmesi durumunda göz kırpma hızı dikkate 
alınması gereken önemli bir göstergedir

• Göz bebeğinin büyüklüğü bakılan şeye karşı olan ilginin 
derecesine ilişkin önemli ipuçları verecektir

• Göz temasının etkinliğinde karşınızdaki kişiyle olan 
mesafe de etkili olmaktadır

• Görüşülen kişiyle aşinalığın olması göz temasını 
kolaylaştıracaktır



Kol ve Bacak Hareketleri 
• Açık-kapalı avuç
• El sıkışma ve ayak konumu
• Elini yanağa koyma
• Ağzı koruma hareketleri
• Parmağı burun altına hafifçe sürtme
• Gözleri ovuşturma
• Yazı yazarken boyun karşıma
• Saçlarla oynama
• Çene okşama
• Kolları kavuşturma





Mesafe (Proximics)

Mahrem Alan (mesafe)
• İnsanın etrafını çevreleyen yaklaşık 45 cm’lik dairesel bir 

alanı ifade etmektedir.
• Kişinin çok yakınlarının dışında diğerlerinin bu alana 

girmesine müsaade edilmez. 



Mesafe …
Kişisel Alan

*Kişinin etrafın çevreleyen 45 cm ile 1,25 metre’lik bir alanı 
kapsamaktadır. 

*Bu alana sadece dostlar ve güvenilir kişilerin girmesine 
müsaade edilir. 

*Sohbetlerde, arkadaş toplantılarında izin verilen alandır. 
*Satış elemanların satış için yaklaşabilecekleri en yakın 

mesafedir.



Mesafe …
Sosyal Alan: Kişinin etrafındaki 1,25 ile 3,7 metre 
arasındaki alanı temsil etmektedir. 

• Bu alan kişisel olmayan türdeki ilişkilerle iş ilişkilerine 
ayrılmıştır.

• Yabancılarında kabul edilebileceği alan olduğu için 
satış faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgedir. 
Kamu (Ortak) Alanı: Vücuttan itibaren 3,7 metre sonra 
başlayan ve devam eden alan kamu alanını temsil 
etmektedir.  

• Bu alan iş görüşmelerine ve tanımadığımız diğer 
insanlarla olan ilişkilerde kullanımı söz konusudur. 



1- Mahrem Alan 

3- Sosyal Alan 

2- Kişisel Alan

4- Kamu Alanı

1: 0-45 cm
2: 45 cm- 1,25 metre
3: 1,25-3,7 metre
4: 3,7 metre’den sonrası



Oturuş (Yerleşim) Düzeni 

• Özellikle de iş görüşmelerinde oturuş düzeni son derece 
önemlidir.

• Görüşmeye katılanların masadaki konumları ile oturulan 
platformun yüksekliği vücut dili açısından önemli 
ipuçları arasında yer almaktadır. 



TEŞEKKÜRLER….



BÖLÜM 5:
SATIŞ SÜRECİ



Kim olduğunu bilmiyorum, firmanı, mesleğini, 
ne bilip ne 

bilmediğini bilmiyorum. 
Niçin senden satın alayım?



Bir satışçı işe başlarken şu dört soruya cevap 
bulmalıdır…

• İşimi yaparken neleri denetim altına almalıyım?
•Performansım hangi kriterlere göre 

değerlendirilmektedir?
•Amaç ve hedeflerime ulaşmak için, kimlerle 

iletişime geçmeli ve kimleri etkilemeliyim?
• İhtiyaç duyduğumda, başkalarına başvurursam 

kimlerden ne ölçüde destek alabilirim?



SATIŞ SÜRECİ 



ARAŞTIRMA

• Bu aşamada satış elemanı satmaya 
çalıştığı mal ve hizmetleri almak 
isteye-bilecek kişilere ilişkin bilgiler
toplamaya çalışmaktadır. 

• Bir satış sürecinde satış elemanının, 
başlangıç aşaması olarak, satış 
yapma ihtimali olan potansiyel 
müşteri adaylarının isimlerine ilişkin 
bilgiler toplaması gerekmektedir. 



Potansiyel müşterileri belirlemek için neler 
yapılabilir?

• Sektör Analizi 
• Ürün Analizi
 Meslek odalarının, derneklerin, vakıfların vb. 

örgütlerin bilgi sistemleri
• Mevcut müşterilere sorulan sorulara alınan 

yanıtlarla yeni müşterilere ulaşılabilinir.
• Eş, dost ve arkadaşlardan elde edilebilecek 

bazı bilgiler satışçıyı potansiyel müşterilere 
ulaştırabilir.

• Satışçı, kendi olanak ve gözlemleriyle yeni 
müşterilere ulaşabilir.  



Araştırmada elde 
edilecek bilgiler…

Müşterinin demografik özellikleri:
 Yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitim
durumu

 Çocuk sayısı, gelir düzeyi,
paylaştığı kültür,

 Yaşam tarzı, hobileri, korku ve
hayalleri,

 Kişilik özellikleri, iş dünyası ile
ilgili görüşleri, politik tercihleri,

 Taraftarı ve üyesi olduğu kulüp ve
diğer sivil toplum örgütleri,

 Aile yaşamı ve çocuklarına verdiği
değer gibi bilgiler.



…Araştırmada elde 
edilecek bilgiler

•Müşterinin kimlerle iş yaptığını, satıcı işletmelerden
memnun olup olmadığı, memnuniyetsizlik nedenleri, 
dostlukları, referans aldığı ve beğendiği işadamları 
hakkında bilgi edinilmelidir. 

•Bir satıcı işletmeden ya da satışçıdan memnuniyetsizlik 
nedenlerini öğrenmek ne kadar önemli ise, memnun 
olma nedenlerini öğrenmek de o ölüde önemlidir.



Örnek Uygulama 1

• Bir satışçı, potansiyel bir müşterisini defalarca ziyaret 
etmesine rağmen ona mal satmayı başaramaz. 

• Bir müddet sonra onun bir sivil toplum örgütüne üye 
olduğunu öğrenir ve onunla orada karşılaşmayı başarır. 

• O örgütün ne ölçüde topluma yararlı olduğunu anlatarak 
kendisinin de o örgüte üye olmak istediğini söyler ve onun 
yardımıyla da üye olur. 

• İş adamını tekrar ziyaret etmek için, zaman kollamaya başlar. 
Ama, buna gerek kalmamıştır, çünkü, işadamı satışçıyı kendisi 
aramıştır. 



Örnek Uygulama 2

• Bir başka satışçı, müşterisinin 
kızının okulda iyi resim yaptığını 
öğrenir.

• Müşterisinin ofisine girdiğinde 
duvarda asılı sulu boya bir tabloya 
dikkat eder ve müşterisine kızınızın 
mı diye sorar. 

• Müşterisi uzun uzun kızının resim 
yeteneğini anlatır ve bu sohbet bir 
satış bağlantısına dönüşür.



Örnek Uygulama 3

Sanayi ürünü pazarlayan bir işletmenin satışçısı, deterjan üreten bir 
işletmeye taşıyıcı bant ve paketleme makinesi satmak ister. 
Firma, ihtiyaç seviyesi, işletmenin satın alma karar sürecinde kimlerin 

nasıl etkili olduğunu araştırır ve gerekli bilgileri derler ama, asıl karar 
sahibinin patron olduğunu ve satın alma kararını çok zor verdiğini 
öğrenir. 
Bir bilgisi daha vardır. Patron koyu bir Fenerbahçelidir. Satışçı, eski 

gazeteleri 15 gün boyunca tarar ve bu gazetelerden Fenerbahçe’nin 
eski efsanevi oyuncularının fotoğrafları dahil olmak üzere kulüp 
hakkında çok değişik yazı ve resimlerin fotokopisi ile bir albüm yapar. 
Müşterisinin karşına çıkınca da, ‘’efendim ben de sizin gibi bir Fener 

taraftarıyım. Size elimden geldiğince becerebildiğim albümün bir 
kopyasını takdim etmek istiyorum’’ deyip albümü takdim eder. Sonuç 
olumludur.



ÖN HAZIRLIK

• Müşteri hakkında etraflı bir bilgiye 
sahip olan satışçı, müşteri ile görüşmek 
için, iyi bir hazırlık yapmalıdır. 

• Müşterinin türüne göre(tüketici, satıcı, 
üretici, örgütsel müşteri vb.) takdimin 
zamanı, ortamı, satın alma karar 
süreçleri, bu süreçleri etkileyenler farklı 
olduğu için, hem takdimde hem de ön 
hazırlıkta farklı faaliyetlere gerek 
duyulabilir.



Telefonda Randevu Alma Görüşmesi Örneği

• İyi günler hanımefendi (ismiyle). Ben x firması adına arıyorum. 
Adım Mehmet Bayrak. Çok önemli bir konuda Hasan beyle 
görüşmek istiyorum. Bana yardımcı olursanız, hem Hasan beye 
hem de bana büyük bir iyilik etmiş olursunuz. Hasan beyle 
görüşebilir miyim?

• Çok meşgul, şu anda başkalarıyla görüşüyor. Ben yardımcı 
olabilir miyim?

• Sizin de yardımınıza ihtiyacım olacak ama, Hasan beyle 
görüştükten sonra.

• Şu anda meşgul.
• Ne zaman arayayım? Yarım saat sonra arasam uygun olur, değil 

mi?
• Bilmem ki.
• Daha önce de söylediğim gibi, konu önemlidir. Yarım saat sonra 

tekrar arayacağım.



Telefonda Randevu Alma Görüşmesi Örneği

• İyi günler Hasan bey. Çok meşgul olduğunuzu bile bile rahatsız ediyorum. 
Umarım yanlış zamanda aramadım. Özür dilerim. O nedenle de çok az bir 
zamanınızı alacağım. Ben x firmasının temsilcisi Temel Bayrak’ım. 
Bildiğiniz gibi, firmamız ısıtma soğutma alanında faaliyet gösteren ciddi 
ve başarılı bir firmadır. Sizin önemli inşaat projelerine imza attığınızı ve 
kaliteli iş yaptığınızı biliyoruz. Birlikte çalışırsak, apartman dairelerinizin 
kalitesini daha da artıracak bir çözümü size sunmak istiyoruz. Bunun için 
uygun olan zamanınızı bize söylerseniz çok faydalı bir işbirliğini 
kuracağımızı göreceksiniz. 17 Mart saat 15 sizce uygun mu?

• O gün şehir dışında olacağım.
• 19 Mart nasıl?
• Olabilir
• Saat kaç diyelim, yine 15 uygun mu?
• Çok teşekkür ederim, sekreterinize randevu gün ve satını ben söyleyeyim 

mi yoksa siz mi söylersiniz? 



Satış Görüşmesini Engelleyen Rasyonel, Psikolojik ve 
Duygusal Faktörler

•Zamanın uygunsuzluğu,
• İhtiyaç seviyesinin düşüklüğü,
• İhtiyacı tanımlamada sorunlarının bulunması,
•Çalıştığı firmanın hizmetlerinden memnun olması,
•Kültürel nedenler,
•Firma ya da satışçıya karşı beslediği kişisel duygular,
•Güven eksiklikleri vb. olabilir



Ön hazırlıkta Dikkat Edilmesi Gereken Bazı 
Hususlar

• Ürünün vaat edilen özellik ve işlevleri taşıyıp taşımadığı iyice 
kontrol edilmelidir.

• Ürünü kullanmış olan müşterilerin memnun olup 
olmadıklarını, memnuniyet ve memnuniyetsizlik nedenlerini 
araştırarak bilgi sahibi olunmalıdır.

• Ürün ortalama niteliklere sahipse, neden tercih edilmesi 
gerektiği mantıklı bir açıklamaya kavuşturulmalıdır.

• Ürünün kullanımı tam olarak bilinmelidir. 
• Ürün gerektiğinde müşteri tarafından denenebilir mi?
• İş gördüğüne emin olduğunuz bir takdim planının elde 

olmasına dikkat edilmelidir



GÖRÜŞME VE İHTİYAÇ TESPİTİ

• Bu aşama satış elemanının 
potansiyel müşteri ile görüştüğü veya 
konuştuğu andır. 

• Bu aşama satışta başarı açısından 
son derece önemlidir. 

• İlk yaklaşım satıcı ile alıcı arasındaki 
ilk yakınlaşma ve alıcı üzerinde iyi 
intiba bırakma açıcından çok 
önemlidir. 

• Bu noktada güler yüz, ciddiyet, 
profesyonel tutum ve iyi bir göz 
teması belirleyici olmaktadır. 



İhtiyaçların Tespitine Yönelik 
Soru Türleri…

Durumsal Sorular
• Bu parçayı ne sıklıkla değiştiriyorsunuz?
• Genel müdür dışında satın alma kararında kimlerin onayı gerekiyor?

Problem tespitine yönelik sorular
• Daha önceki parçaların ortalama ömrü ne kadardı?
• Bu parçanın ömrü bölümden bölüme değişiyor mu?

Problemin önemine ilişkin sorular
• Bu parçanın arızasından dolayı ortaya çıkan kaybınız ortalama ne 

kadardır?
• Bu arızaların kalite üzerine doğrudan yansıması olabilir mi?



…İhtiyaçların Tespitine Yönelik 
Soru Türleri

Çözümün önemine ilişkin sorular
• Bu parçanın arıza yapma süresini %25 azaltmak, size 

tahminen ne kadar kazandırır? 
• Eğer yeni sistem ile hatalı üretim oranınız %5 azalırsa, bunun 

size sağlayacağı ekonomik fayda ne düzeydedir?
Onay soruları
• Öyleyse, %20 daha uzun ömürlü olan bu parçayı denemeyi 

arzu ediyorsunuz? 
• Eğer bu parça ile arızalı veya hatalı parça oranınızı %25 daha 

indirebileceğinizi ispat edersem, satın almayı düşünebilir 
misiniz?



SUNUM (TAKDİM)
• Sunum aşaması bir önceki aşama 

olan ihtiyaç belirleme aşamasının 
tamamlayıcısı niteliğindedir. 

• Bu aşamada ürünün, ürün 
özelliklerinin sağlayacağı faydalar ve 
rakip ürünlere kıyasla üstünlükleri 
ve ürünün performansına ilişkin 
bulgular ve test sonuçları ortaya 
konmalıdır. 



Ürün Özellikleri, Faydaları ve Üstünlüklerine 
İlişkin Örnekler

Ürün Özellik Fayda Sağladığı Avantaj

Kamera Telefoto lens Uzak mesafeden 
resim çekme

Hayvan veya insan 
resimlerinin 
uzaktan çekilebilme 
özelliği

Bisiklet şişe 
tutucusu 

Bağlı su şişesi Suyu tutar Susuz kalmazsınız. 
Su için durmaya 
gerek yok.

Matkap pres Çok sayıda uç 
bağlanabil
me

Makineyi 
kapamadan uç 
değiştirme 
imkânı

Zaman kazanma ve 
paradan tasarruf

Motor yağı Pas önleyici Daha uzun yağ ve 
motor ömrü

Parasal tasarruf



İTİRAZLARIN KARŞILANMASI

• Müşteri itirazları olumlu karşılanmalıdır çünkü onlar 
müşterinin ilgisinin işaretidir.

• Kişisel satış sürecinin belki de en önemli safhalarından biri 
müşterilerden gelen itirazların cevaplanması ve 
karşılanmasıdır. 

• Bu itirazlar fiyatla ilgili olabildiği gibi müşterinin elde edeceği 
değerle de ilgili olabilmektedir. 

• Ancak bazı durumlarda müşteri satış sürecinin daha ileri 
aşamaya taşımamak için çeşitli bahanelerle itirazlarda 
bulunabilmektedir.

• Burada önemli olan nokta satış elemanlarının bu tür 
itirazların farkına vararak gerekli önlemleri almasıdır. 



SATIŞ KAPAMA (MÜŞTERİ 
İLGİSİNİN KAZANILMASI)

•Bu aşama satış görüşmelerinin son aşaması olup, 
alıcı ile satıcının karşılıklı olarak yaptıkları pazarlıktan 
anlaşmaya vararak müşterinin satın alma siparişini 
vermesini kapsamaktadır. 

•Bu aşamada satıcı müşteriye satışı kapatmak için 
çeşitli satış kapama teknikleri yardımıyla müşterinin 
siparişini alma yoluna gider 



SATIŞ SONRASI 
TAKİP - İZLEME

• Bu aşama ise satış görüşmelerinin tamamlanması ve siparişin 
alınmasından sonra müşterinin yapılan pazarlıktan ve satın 
almış olduğu üründen memnun kalıp kalmadığının 
araştırılması işlemlerini kapsamaktadır. 

• Müşterilerin ürünle ilgili sorunları olup olmadığının takibi ve 
sorunların olması durumunda ise satıcının sorumluluk 
hissetmesi pazar odaklı bir yaklaşımın sergilenmesi ve 
müşterinin önemsendiğinin bir işareti olarak algılanmaktadır.



TEŞEKKÜRLER…



BÖLÜM 6:
SATIŞ SUNUMU



GİRİŞ…

• Bir satış elemanının başarısında 
müşterisiyle karşılaştığı ilk anlar 
başarı açısından son derece 
önemlidir. 

• Araştırmalar, insanların ilk kez 
karşılaştıkları bir kişiyle ilgili 
tutumlarının ilk sekiz saniye içinde 
gerçekleştiğini belirtmektedir.

• Satışçı müşterisi ile karşılaştığı ilk 
bir iki dakika içinde satışı ya 
kaybeder ya da kazanmaya doğru 
yol alır



• Ancak olumlu ilk intiba 
yaratmış olmak tek başına 
satışta başarıyı getirmez. 

• Dolayısıyla takip eden süreçte 
satışçının yapacağı takdim 
(sunum) ile müşteriyi ikna 
edebilmiş olması 
gerekmektedir. 

• Bu, bir yandan müşterisi ile 
kurduğu iletişime öte yandan 
kendi davranışlarına bağlıdır. 



Sunumda Dikkat Edilmesi Gereken Konular

• Empati - Satışçı kendini müşterinin yerine koymasını 
bilmelidir. Böylece müşterisinin ne düşündüğünü, 
davranışının ne anlama geldiğini, takdiminde hangi noktalara 
vurgu yapması gerektiğini daha kolay anlayabilir.

• Başarının satışa bağlı olduğu unutulmamalıdır.
• Satışçı duygusal, düşünsel ve davranışsal açıdan 

memnuniyetini ve memnuniyetsizliğini karşı tarafa 
hissettirmemelidir. 

• Satış faaliyetinde yılgınlığa yer olmadığı gibi, kazanılmış bir 
satışın devamlılığının da garanti edilemeyeceği bilinmelidir.



Sunumda Dikkat Edilmesi Gereken Konular

• Her olumsuzluğun başarıya dönüşebileceği, ancak, satışçının 
küçük bir hatasının satışı kaybettireceği unutulmamalıdır.

• Müşterinin hayır cevabı her zaman hayır anlamına değil, 
bazen belki anlamına gelebileceği bilinmelidir.

• Görüşmelerde bazen üçüncü kişilerin bulunabileceği, 
bunların satın alma karar süreçlerinde etkili olabilecekleri 
dikkate alınarak hazırlıklı olunmalıdır. 

• Görüşme ortamının mümkün olduğunca iletişim 
engellerinden arındırılmasına dikkat edilmelidir. Müşterinin 
yanındaki çocuk, dost arkadaş vb. kişiler, görüşmeyi olumsuz 
yönde etkileyebilirler



Sunum Stratejilerinin Hazırlanmasında 
İlkeler

• Araştırma safhasında müşteri 
hakkında edinilmiş bilgilere 
dayanılarak müşterinin nasıl 
güdülenebileceği iyice 
düşünülmelidir.

• Görüşmenin fayda paylaşımına 
(menfaat paylaşımı) 
odaklandırılmasına dikkat edilmelidir.

• İlk birkaç saniyenin iletişim üzerinde 
etkili olduğu dikkate alınarak müşteri 
üzerinde ilk andan itibaren iyi bir 
izlenim bırakılmalıdır.



Sunum Stratejilerinin Hazırlanmasında 
İlkeler

• Müşterinin önemli kişi olduğu izlenimi yaratılmalıdır. Ancak 
bunu, ‘’siz önemlisiniz’’ cümlesi yerine bunu dolaylı olarak 
anlatmak daha etkileyici olabilir.

• Takdim esnasında müşterinin muhtemel soruları ve itiraz 
noktaları tahmin edilmeli ve bunlara hazırlıklı olunmalıdır.

• Görüşme boyunca beden diline dikkat edilmeli ve müşteri ile 
uygun bir mesafe bırakılarak görüşme sürdürülmelidir.

• Takdimde müşterinin konuşmasına ve soru sormasına fırsat 
verilmelidir. Konuşan müşteriden değil, konuşmayandan 
korkulmalıdır.



Sunum Stratejilerinin Hazırlanmasında 
İlkeler

• Olumsuz tepkilere hazırlıklı 
olunmalı, bunların fırsata nasıl 
dönüştürülebileceği 
düşünülmelidir.

• Önerinin ispatlanması için gerekli 
doküman ve kanıtlar hazır 
olmalıdır.

• Takdim müşterinin satın alma 
karar sürecini dikkate alacak 
biçimde hazırlanmalıdır.



Sunum Stratejilerinin Hazırlanmasında 
İlkeler

• Nezaket ve protokol kurallarına uyulmalıdır.
• Zaman yönetimine özen gösterilmesi gerekir. Müşterinin kıymetli 

zamanının alındığı izlenimi müşteriye hissettirilmelidir.
• Yüksek baskı satış yerine düşük baskı ya da dengeleyici satış yöntemi 

tercih edilmelidir. 



Sunum Esnasında Dikkat Edilmesi 
Gereken Konular
•Takdim açık, net ve düzgün cümlelerle yapılmalıdır. 

Satışçının konuşması onun bir profesyonel olduğunu 
gösterme yanında entelektüel olduğunu da ortaya 
koyabilmelidir.

•Konuşma anlaşılır bir hızda yapılmalı ve uygun jest 
ve gösterilerle desteklenmelidir. Ama, yapmacık 
tavırlardan kaçınılmalıdır.

•Uygulamalara ve tanık göstermeye gayret 
edilmelidir.



Sunum Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken 
Konular

• Müşteri olayın içine 
çekilebilmelidir.

• Müşterinin devamlı 
güdülenmesine dikkat 
edilmelidir.

• İnanç ve güven sağlanmalıdır. 
Bunun için istatistiklerden, 
uygulamalardan, alınan başarı 
ödül ve belgelerinden, müşteri 
referanslarından yararlanılabilir.



SUNUM (TAKDİM) STRATEJİLERİ



Ürün özellikleri yaklaşımı

•Ürün özellikleri yaklaşımında, takdim ürünün ayırt 
edici özellikleri üzerine oturtulur. 

•Ancak, bu özelliklerin rakiplerin ürünlerinde de 
bulunması halinde takdim başarılı olmayabilir.

•O nedenle, satışçı, ürün özelliklerini sunarken rakip 
ürünlerde bulunmayan özellikler üzerinde 
yoğunlaşmalıdır. 



Ürün avantajı yaklaşımı

• Ürün avantajı yaklaşımında, takdim, ürüne sahip olmanın, onu 
kullanmanın avantajları üzerine oturtulur. 

• Bazı satışçılar, bu stratejiyi ‘’fiyatlar yakında artacak ya da 15 gün 
boyunca yapılacak satın almalara % 5 indirim uygulanacaktır’’ 
şeklinde kullanırlar 



Ürün faydası yaklaşımı

• Ürün faydası yaklaşımında takdim, ürünün müşteriye sağlayacağı 
faydalara oturtulur. 

• Bu faydalar; kimlik, prestij, farklılık, ekonomik, kullanım rahatlığı vb. 
olabilir. 

• Bir cep telefonunun faydasını, fotoğraf çekme, internete bağlanma 
şeklinde artırmak mümkündür. 



Tepki stratejisi

• Tepki stratejisi, takdimin önceden tasarlanmış bir kalıpta sunulmasını 
ve müşterinin sunuma göstereceği muhtemel tepkileri önceden 
tahmin ederek bu tepkilere verilecek karşılıkları standart biçimde 
önceden tasarlamayı ön gören bir yaklaşımdır 



Sorun çözme yaklaşımı

• Sorun çözme yaklaşımında ise sunum bir sorunun ortan 
kaldırılmasına dayandırılabilir. 

• Sorun fark ettirilebilir, tanımlanması sağlanabilir ve sorunun çözümü 
gösterilebilirse, satış takdiminin başarılı olacağı düşünülür.



Karma yaklaşım

• Karma yaklaşım satışçı hem ürün özellikleri, hem ürünün avantajları 
hem de ürünün faydalarını sunumda birlikte vurgulamaya çalışır. 

• İngilizcedeki adı FAB (Features-Attributes – Benefits) olan tekniği 
Türkçeye ÖAF (Özellikler-Avantajlar-Faydalar) şeklinde çevirmek 
mümkündür. 



NAIDAS MODELİ 

• NAIDAS yaklaşımı AIDA modelinin zenginleştirilmiş halidir. 
• N= ihtiyaç (need), 
• A= Dikkat (attention),
• I= İlgi (interest), 
• D= arzu (desire), 
• A= Eylem (action), 
• S= Tatmin (satisfaction). 



NAIDAS Modeline Göre Takdim Stratejisi



İhtiyacın Hissettirilmesi

•Bazı müşteriler ihtiyaçlarının ne olduğunu ve nasıl 
giderileceğini bilirler. 

•Alternatifleri kendi belirledikleri değerlendirme 
kriterlerine göre yaparken, satışçıların alternatifler 
arasında yaptıkları karşılaştırmalardan etkilenirler. 

•Hangi alternatifin onların faydalarını maksimize 
edecekse, olanakları ölçüsünde o alternatife 
yönelirler 



Dikkati Çekme

• Tüketici satın alma karar sürecine dönülecek olursa, satın almanın ilk 
safhasının ihtiyacın farkına varma ve arkasından ihtiyacın ihtiyaç olarak 
kabul edilmesi olduğu hatırlanmalıdır. 

• Satışçı, bütün dikkatini ihtiyacı nasıl ortaya çıkarıp tanımlanmasını 
sağlama üzerinde yoğunlaştırmalıdır



Satışçılıkta Unutmaması Gereken Bazı İlkeler

• Görünüşü, kıyafeti ve tavrı ile profesyonel olduğu izlenimini 
verebilmelidir,

• Her şeyden önce kendini satabilmeli, kabul ettirebilmeli.
• Saygın bir duruş sergilemeli. Ne müşteriye karşı meydan 

okuyucu bir tavır sergilemeli, ne de özür dileyici, devamlı 
aşağıdan alıcı, değersiz bir öneri ile müşterinin parasını 
almak istiyor tavır sergilemelidir,

• Görüşmenin müşteriye bir yarar sağlayacak görüşme olduğu 
izlenimi verilmelidir.



Sunumda Öneriye Yönelik Dikkat 
Edilmesi Gerekenler

• Fayda vurgulanmalıdır. Öneri maldan elde edilecek yararlar üzerine 
oturmalıdır. 

• Sunum özeti verilmelidir. Ele alınacak konular ve varılacak sonuçlar 
kısaca özetlenmelidir.

• Müşteriye her yönüyle hitap edilmelidir. Takdimde müşterinin tüm 
duyu ve duygularına hitap edilmelidir.

• Anlaşıldığınızdan emin olmak. Önerinin tam olarak anlaşılıp 
anlaşılmadığı ustaca kontrol edilmelidir.

• Mümkün olduğunca ilgili sorular alınmaya çalışılmalı. Müşteriden 
mümkün olduğu kadar soru alınmaya çalışılmalı ve olabildiğince 
konuşması sağlanmalıdır. Ancak, konu dışına çıkmamaya özen 
gösterilmelidir.

• Empati kurulmalıdır. Daima müşterinin çıkarına hitap edilmeli, risk 
altında olmadığı belli edilmelidir. 



Dikkat Çekmede Görsel, İşitsel ve Sembolik 
Unsurlar

• Büyüklük ve güç: Büyük ve güçlü uyarıcılar küçük ve güçsüzlere göre 
dikkati daha fazla çekerler.

• Renk ve hareket: Renkli ve hareketli nesneler dikkati daha fazla çeker. Bu 
nedenle renkli dokümanlardan, renkli bilgisayar gösterimlerinden 
yararlanılmalıdır.

• Konum: Rahat görülebilen yüksek yerlerdeki nesneler dikkati çeker.
• Farklılık: Başkalarından açıkça farklı olan nesneler dikkat üzerinde daha 

etkileyicidirler.
• Nüfuz etme: Müşteriye nüfuz edici mesajlar dikkati çeker.
• Anlaşılma: Açıkça anlaşılan müphem yönü bulunmayan mesajlar daha 

dikkat çekicidirler.
• Ölçü ve miktar: Mesaj ölçülebilir ve karşılaştırılabilir özellik taşıyorsa 

dikkati çeker.



İlgi ve İstek Uyandırma 

• İlgilenmeyi sağlamanın en kestirme yolu, satış teklifini, üç aşamalı 
önermeler halinde formüle ederek öneriyi merak konusu haline 
getirmektir. 

• Bilgisayar için bir uygulama yapılacak olunursa;



• Temel Önerme: Bilgisayar, zaman kazandıran, işletmeye ait 
bilgileri sistematik bir sıraya koyarak istendiğinde her türlü 
bilgiye ulaşmayı sağlayan, kullanımı kolay bir araç. Ya da 
çocuğunuzun eğitimini kolaylaştıran, öğretimi oyunla 
gerçekleştiren bir eğitici.

• Yardımcı Önerme: İşinizdeki başarı ya da çocuğunuza 
ötekilerden farklı ve üstünlük sağlayan bir öğretim yöntemi.

• Sonuç Önermesi: O halde, işinizde daha başarılı olmayı 
sağlayan bu bilgisayarı satın almalısınız 



İstek Uyarmada Dikkat Edilecekler

• Mümkün olduğunca fiyat konusu sona ertelenmelidir. Ancak fiyat 
düşük ise sunum boyunca sürekli olarak düşük fiyat 
vurgulanmalıdır. Hatta fiyatın makuliyetini göstermek için değişik 
yollar bulunmalıdır. 

• Konudan sapma gösterip ilgisiz alanlara kayılmamalıdır,
• Mümkün olduğunca hem rasyonel hem de duygusal alanlara 

seslenilmelidir,
• Şov yapmaktan sakınılmalıdır,
• İtirazların uygun sorularla karşılanmasına özen gösterilmelidir,
• İtiraz ve sorular karşısında paniğe kapılmamalı, tersine bunlar birer 

fırsat olarak düşünülmelidir.



Sunumda İkna Etkinliğinin Değerlendirilmesi



Teşekkürler



BÖLÜM 7:
SATIŞTA İTİRAZLARI KARŞILAMA VE SATIŞ 

KAPAMA



İTİRAZ…

• Hiçbir satış kolay olmadığı gibi, 
itirazla karşılaşılmadan 
kapatılacak satış da yoktur. 

• Müşteri çok değişik nedenlerle 
itiraz eder ve zorluk çıkarır. 

• Müşterinin itiraz etmesi ve zorluk 
çıkarması şu nedenlerden 
birinden ya da bir kaçından 
kaynaklanabilir:



Çeşitli İtiraz Gerekçeleri

• İhtiyaç seviyesinin düşüklüğü,
• Zamanın ya da parasal durumun uygun olmayışı,
• Mevcut satıcı ve satışçısından memnun olması,
• En iyi satın almayı yapma peşinde olması,
• Karşılaştırma yapmak için, başka arz kaynaklarından da bilgi 

toplamak istemesi,
• Satıcı firmaya  ya da satışçıya güvenmemesi, bunlar 

hakkındaki ön yargılara sahip olması (kötü ün vb.),
• Satışçının takdimini beğenmeyişinden ötürü, firma 

hakkındaki ilk kötü izlenim gibi nedenler,
• Fiyata, ürüne ve hizmete yapılan itirazlar. 



İTİRAZ TÜRLERİ 

Gerçek itirazlar
•Müşterinin ürün performansı veya ürünün müşteri 

beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı ile ilgili 
şüphesinin bulunması veya sorunların görülmesi ile 
ilgili olan itirazlardır. 

•Bu itirazlar somut olup, çözüm için satıcının ürünün 
beklenen faydaları ve hizmetleri sunabileceğini 
müşteriye göstermesi ve ürünün ödenen bedele 
değeceğini vurgulaması gerekmektedir. 



Gizlenmiş itirazlar
• Daha çok müşterinin satın alma 

konusunda tereddütlerinin olduğu 
ve tereddütlerinin kaynağını açıkça 
ortaya koymadığı itirazlardır. 

• Bu tür durumlarda itirazlar 
karşılanmadıkça müşteri ürünü 
satın almayacaktır. 



Fiyat itirazları

• İki grup altında incelemek 
mümkündür. 

• Birincisi değerle ilgili, diğeri ise 
bütçe ile ilgilidir. 

• Fiyatla ilgili birçok itiraz 
değerle ilgili gözükse de 
aslında itirazın ardında bütçe 
kısıtı yatmaktadır.



...Fiyat itirazları
•Çoğunlukla da fiyat itirazının ardında başka itirazlar 

yatmaktadır. 
•Bu tür bir durumda satış elemanının fiyatta indirim 

yapması satışın yapılacağının garantisi 
olamamaktadır. 

•Satıcının yapması gereken şey ürünün gerçek 
ekonomik değerinin ve müşteriye sağlayacağı 
faydaların açıklanması ve anlatılmasıdır. 



Spesifik itirazlar
• Müşterinin belirli konularda daha fazla bilgi ihtiyacı olduğu şeklindeki 

itirazlardır. 
• Örnek olarak, “Rengi konusunda emin değilim”, “Ölçmem lazım” ve 

“bilgisayarın hafızası yeterli değil” gibi bahaneler bu gruba giren 
itirazlardandır.



Yavaşlatma itirazları
•Alıcının ürünü satın almamak için pazarlık ortamından 

kurtulmak için ileri sürdüğü çeşitli bahanelerdir. 
•Bunlar arasında “düşünmem lazım”, “tekrar geleceğim”  

ve “eşimle birlikte geleceğiz” gibi kaçamaklı itirazlardır. 
•Bu tür itirazların gerçek olup olmadığı konusundan 

emin olmak lazımdır. 
•Burada amaç satış sürecini yavaşlatma veya satış 

sürecinden kurtulmanın yollarını aramaktır.



İtirazların Ardındaki Nedenin Ortaya Çıkarılmasına 
Yönelik Sorular

• İtiraz, yerinde bir itiraz mıdır? Yoksa satın almayı 
ertelemeye mi yöneliktir?

• İtiraz gereğinden fazla büyütülmekte midir?
• İtiraz, çözümü mümkün olmayan bir itiraz mıdır?
• İtirazın nedeni, müşterinin bir risk altında olduğunu 

algılamasından mı kaynaklanıyor?
•Teklife karşı beslenen inançsızlık mı itiraza nedendi?
• İtiraz teklife ilgi duyulmamasından mı kaynaklanıyor?



İTİRAZLARI KARŞILAMA STRATEJİLERİ

İtirazların Karşılanması Süreci
• 1.safha - Dikkatli bir şekilde samimi dinleme
• 2.safha – İtirazdan emin olmak için değişik bir formatla 

tekrarlatılması
• 3.safha – Müşteriyi kırmaksızın yeni bilgiler ve delillerin 

sunulması
• 4.safha - İtirazın cevaplanması

• itirazın soruya çevrilmesi
• Uzman görüşü veya diğer insanların görüşlerinin kullanılması 
• Pozitif dönüştürme tekniklerinin kullanılması
• Karşılaştırmaların kullanımı



İTİRAZLARI KARŞILAMA STRATEJİLERİ

• Evet-Fakat
• Delil Gösterme
• Soru-Cevap
• Büyütme
• İnkar



TÜKETİCİLERİN UYGULADIKLARI PAZARLIK 
TAKTİKLERİ

• Kısıtlı bütçem var taktiği
• Zaman baskısı ve tarih kısıtı taktiği
• İster ver ister verme taktiği
• Onay alma taktiği
• Başka yerden satın almayla  tehdit etme
• Eğer .... olursa, fiyatınız ne olur?



TÜKETİCİLERİN UYGULADIKLARI PAZARLIK 
TAKTİKLERİ

• Belirli şartların sağlanması durumunda anlaşma imzalama şartı 
taktiği

• Anlaşma sonrası ekstra küçük değerli ilaveler taktiği
• Nakit ödeme taktiği
• Teklifler arası farkın bölüşülmesi taktiği
• Gerçek isteği saklama taktiği



Çeşitli Müşteri Tipleri İle Bunlara Yönelik İtiraz 
Yönetim Stratejileri…



…Çeşitli Müşteri Tipleri İle Bunlara Yönelik İtiraz 
Yönetim Stratejileri



SATIŞ KAPAMA (BAĞLAMA/ONAY ALMA)
SATIŞ KAPAMA TÜRLERİ 

• Doğrudan kapatma
• Varsayımsal kapatma
• Özetleme yoluyla 

kapatma
• Gösteriyle kapatma
• Olumsuz (negatif) 

kapatma
• Özel teklifle kapatma



Satış Kapatmada Satış Elemanının Dikkat Etmesi Gereken 
Konular

• Rahat davranmak ve telaşsız bir görüntü sergilemek
• Karşısındaki insanı rahatlatmaya çalışmak
• Satışı kapatmada aceleci davranmamak
• Vücut diline dikkat etmek
• Olumlu bir imaj yaratmaya çalışmak
• Müşteriyle ilgili ipuçlarına özen göstermek
• Görüşmelere başlarken genel özellikli sorularla açılış yapmak
• Kapalı sorulardan kaçınmak
• Etkin ve dikkatli dinlemek 



Satışta Başarı İçin
• İnsanlara satış yaptığınızı
• Satışın ne zaman bağlanacağını
• Bilgi alışverişinde olmak zorunda 

olduğunuzu
• Sürekli bir şekilde güven vermeyi
• Belirli davranışları yapmayı
• Müşteriye katma değer sağlamayı
• Müşterinin ihtiyaçlarıyla gerçekten 

ilgilendiğinizi göstermeyi
UNUTMAMAK GEREKİR



TEŞEKKÜRLER…



BÖLÜM 8
SATIŞ YÖNETİMİ



• Satışta başarı sadece satış 
elemanlarının satış sürecini 
uygulamadaki etkinliklerine bağlı 
olmayıp, 

• satış faaliyetlerinin etkin bir 
şekilde örgütlendirilmesi ve 

• satış çabalarının yönlendirilmesine 
de bağlıdır. 



• Özellikle de satış giderlerinin
pazarlama harcamaları içindeki
payının %8-15’lik bir orana
ulaşıyor olması ve kişisel satış
gayretlerinin işletme için en
pahalı tutundurma unsuru
olması;

satış faaliyetlerinin etkin ve
verimli bir şekilde yönetilmesini
gerekli kılmaktadır.



YÖNETİM VE SATIŞ YÖNETİMİ KAVRAMI 

• Tanım olarak satış yönetimini “satış gücünün faaliyetlerinin 
planlanması ve organizasyonu, eleman temini, elemanların eğitimi, 
yöneltilmesi ve kontrolü (değerlendirilmesi) sürecidir” şeklinde 
ifade etmek mümkündür. 



SATIŞ ELEMANLIĞINDAN YÖNETİCİLİĞE GEÇİŞ

• Perspektif Değişimi
• Hedeflerde Değişim
• Sorumluluklarda Değişim
• Tatminde Değişim
• Gerekli İş Becerilerinde Değişim
• İlişkilerde Değişim



SATIŞ YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ 

• Satış hedeflerine ulaşmak için stratejilerin geliştirilmesi

• Pazar şartlarına göre satış gücünün planlanması ve organize 
edilmesi

• Satış görevlerinin kapsamının çizilmesi

• Satış gayretlerinin planlanması

• Pazarın analizi, tahminler yapma ve bütçeleme



SATIŞ YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ 

• Satış gücünün güçlendirilmesi

• Satış gücünün eğitimi

• Satış gücünün yöneltilmesi, ödüllendirilmesi ve liderlik

• Satış gücü faaliyetlerinin analizi ve değerlendirilmesi



Satış Gücü Yönetimi

Ödüllendirme

Eğitim

Seçim

Başarı değerleme

Motivasyon

Organizasyon



Seçim

İş analizi
Eğitim
Yetenek
Tecrübe
Sorumluluk
Çevre şartlarına uyum sağlama
Zihinsel ve fiziksel sağlık



KİŞİLİK TİPLERİNİN ÖZELLİKLERİ 
 

REALİST (R) ARAŞTIRICI (I) ARTİSTİK (A) 
Kararlı Analitik Yaratıcı 

Maddeci Bağımsız İdealist 
Pratik Meraklı Özgün 

Samimi Zeki Açıklayıcı 
Kendine güvenli Titiz Atılgan 

   
SOSYAL (S) GİRİŞKEN (E) GELENEKSEL (C) 

İşbirlikçi İkna edici İnatçı 
Anlayışlı Despot Vicdanlı 

Yardımsever Enerjik Tertipli 
İnce düşünüşlü Hırslı Uyumlu 

Hoş sohbet İşvebaz Becerikli 
 

Tüccar ............................................... ESI
Ayakkabı mağazası yöneticisi ........ ESI
Hediyelik eşya mağazası müdürü... ESI
Satınalma müdürü............................ ECS
Mobilya satıcısı ............................... ECS
Reklam müdürü ............................... AES
Personel müdürü.............................. CEIS
Muhasebe müdürü............................ CES



Satış Elemanının Eğitimi

Satış Bilgisi

•Ürün bilgisi
•Müşteri hakkında 
bilgi

•İşletme hakkında 
bilgi

Satış Becerisi

•Randevu alma İlk izlenim
•Sunuş Konuşma
•Dinleme İkna
•Satış kapatma Satış sonrası

Kişisel 
Etkinlik

•Kıyafet
•Spor
•Sağlık
•Kişisel gelişim



Müşteri neyi ifade etmektedir
Müşteri, işyerindeki en önemli kişidir
Müşteri, bize bağımlı değil biz ona bağımlıyız
Müşteri, tartışılacak kimse değil problemi çözülecek 

kimsedir
Müşteri, çalışmalarımızı aksatan kişi değil çalışmaların odak 

noktasıdır
Müşteri, bir kez satış yapılacak kimse değildir
Müşteri, işletmelerin varlık sebebidir
Müşteri, bir dost gibidir
Müşteri, işletmenin velinimetidir



Ürün bilgisi

Müşteriniz hakkında bilgi vermediğiniz ürüne güven 
duymaz
Ürün ile ilgili her şeyi öğrenin 
ürünün sadece özelliklerini değil, faydalarını da anlatın
Müşteriniz ürünü faydaları için satın alır
Ürün bilgisi sunarken belirsizlik içeren ifadelerden kaçının 
Anlaşılır ifadeler kullanın
Ürüne değer verdiğinizi gösterin



Firma Bilgisi

Ne tip bir şirket: Aile şirketi mi yoksa 
A.Ş.  mi ?

Ne üretmekte veya satmaktadır?
Sahip ve yöneticileri kimlerdir? 
Ürün veya hizmetlerin kalitesi nedir? 
Mensup olduğu sektörde şirketin 

geçmişteki ve bugünkü durumu nedir? 
Yıllık net satışlarının, aktif ve 

pasiflerinin durumu nedir? 
Şirket yönetimi durağan bir tutum 

içerisinde midir, yoksa gelişmeye açık 
mıdır? 

Şirkette görevli eleman sayısı 
kaçtır? 
Çalışmalarının hudutları nelerdir? 

(Yerel, milli veya uluslararası)
Gelişen bir şirket olarak kabul 

edilmekte midir?  Niçin ?
Şirketin itibarı iyi midir? 
Hangi mevsimlik faktörler rol 

oynamaktadır?



Satış becerisi geliştirme

Randevu Alma
İlk izlenim
Sunuş
Konuşma
Beden dili
Dinleme
İtirazları karşılama
İkna
Satış Kapatma
Bölge Yönetimi
Satış Kotası Oluşturma



Satış Yönetiminde Motivasyon Karması

Satış iklimi

Ücretler

Liderlik
Mali olmayan 

güdüleme araçları

Mali güdüleme 
araçları

Satış eğitimi

Başarı değerleme



Satış Elemanında Olması Gereken Özellikler

Güler yüz

Temiz kıyafet

Samimiyet

Düzenli görünüm

Gerekli materyal

Aktif dinleme
Vücut temizliği Güzel konuşma

Empati

Beden dilini iyi kullanma

Kendine güven



Başarı Ölçmenin Amaçları

Kontrol amacı
Çalışanlarda bir memnunluk yaratır
İyiye ulaşmak için itici bir güç 
Stratejilerin belirlenmesini ve uygulamayı sağlar
Performansı geliştirmeyi desteklemede bir güdüleme aracı 
Satış elemanlarının iş rotasyonuna ve koordinasyonuna yardımcı 

olur. 
Kariyer sistemi oluşmasını sağlar
Bu sayede satışçıların ödüllendirilmesine temel teşkil eder 
Başarı değerleme ile başarının dinamikleri ortaya çıkartılarak, 

başarının tekrarı ya da daha iyisi sağlanabilir.



Başarı Değerleme Süreci

İş süreci

Satış 
elemanı

Başarı değerlemeSatış 
elemanı

Başarı değerleme 
sonuçları

Bilgilendirme /Geribesleme



Adı soyadı             

Değerleme tarihi                                                           Toplam Puan: 

A = Çok iyi   B = İyi      C = Tatminkâr     D = Yetersiz     E = Çok zayıf 
                                                                                 DEĞERLER 
BAŞARI ANALİZİ İÇİN İŞ 
BOYUTLARI 

   A     B     C      D     E 

 Ürün Bilgisi      

 Şirket Bilgisi      

 Potansiyel M üşteri Hakkında Bilgi      

 Randevu Alma      

 İlk İzlenim      

 Sunuş      

 Konuşma      

 İkna      

 İtirazları karşılama      

 Satış kapatma      

 Zamanı Etkin Kullanma      

 Bölge Yönetimi      

 Satış Kotası Oluşturma      

Tipik Bir Başarı Değerleme Tablosu



TEŞEKKÜRLER…



BÖLÜM 9
SATIŞ PLANLAMA VE 

BÜTÇELEME



• Planlama, gelecekle ilgili bir çalışma olduğu için, gelecekte 
ortaya çıkabilecek bazı durumlar hakkında tahminler yapılmasını 
gerektirir. 

• Satış planı ve bütçelerini geliştirmek için işletmeler; ürün ya da 
hizmetlerin beklenen satış miktarlarına, her bir ürün ya da 
hizmet grubunun ortalama birim fiyatlarına ve söz konusu satış 
düzeylerine ulaşmak için gerekli pazarlama ve satış giderlerine 
ilişkin tahminlere gereksinim duyacaktır. 



Bu tahminler; 
• tarihsel eğilim ve ilişkilere, 
• pazar gelişmelerine ve 
• gelecekteki gelişme ve ilişkiler 

konusundaki beklentilere 
ilişkin objektif enformasyonun 
analizine dayanmalıdır. 

• Eğer tahminler yanlış veya 
gerçekle uyum içinde değilse, 
tüm plan bundan 
etkilenecektir.



SATIŞ TAHMİNİ

•Bir işletmenin pazarlama ve satış programlarına 
temel teşkil eden en önemli faktör talep 
seviyesidir. 

• İşletmeler öngörülen veya planlanan satış 
rakamlarına ulaşmak amacıyla, üretim programları 
planlanır.

• Pazarlama ve satış faaliyetleri 
için gerekli olan kaynaklar temin 
edilerek uygun bir pazarlama 
organizasyonu oluşturulur. 



SATIŞ TAHMİNİ ÖNCESİNDE 
YAPILMASI GEREKEN ANALİZLER

Piyasa Analizi 
• İşletmenin ürün ve hizmetlerine ilişkin pazar talebinin boyutu 

ve yapısını coğrafi veriler ve pazar bölümleri bazında ortaya 
koymak amacıyla yapılamaktadır. 

• Mal ve hizmetin önceki yıllardaki satışları, mevsimsel satış 
dalgalanmaları, ikame mallar ve bölgesel satışlarla ile ilgili 
veriler toplanıp,  işlenip ve analiz edilmektedir. 

• Bu analizler sonucunda, bölgesel bazda işletmenin ve rakiplerin 
pazar payları, toplam müşteri talebi gibi sonuçlar ortaya 
konmaktadır. 



Ürün Analizi
•Satış bütçesinin oluşturulmasında ihtiyaç duyulan 

bilgilerden biri de pazara sunulacak ürün karması ve 
ürün sayısıdır. Bu bilgileri elde etmek için ürün analizi 
yapılmaktadır. 

•Ürün hayat seyrine göre, hangi ürünlerin pazardan 
çekileceğine, hangi yeni ürünün ne zaman pazara 
sürüleceğine ve bunlardan hangisinden ne kadar 
sürüleceğine ilişkin özel politikaların saptanmasını 
mümkün kılmaktadır.



Müşteri Analizi
•Bir diğer analiz türü ise 

işletmenin ürünlerinin 
pazarlanmasında hedef seçilen 
pazar bölümündeki müşterilere 
yönelik analizlerdir.

• Bu amaçla, müşterilerin satın-alma güçleri, 
tercihlerini etkileyen faktörler, yaşam tarzları, 
potansiyel vaat eden tüketici gruplarının belirlenmesi 
ve tüketici yapısındaki değişimlerin izlenmesi ile 
rakiplerin kullandıkları müşterileri etkilemeye yönelik 
satış politikaları ve pazardaki konumları incelenmek 
durumundadır. 



Fiyat Analizi

•Fiyat, işletmeler tarafından en kullanılan ve en 
kolay taklit edilen rekabet üstünlüğü aracıdır. 

•Fiyat ile sağlanmaya çalışılan avantaj, çoğu 
zaman rakip işletmelerin tümünün kaybına 
neden olabilmektedir. 

•Özellikle ürün olgunluk döneminde, piyasada 
rekabetin kızışması neticesinde görülen bu 
olaylar, sektörel zararlara neden olabilmektedir 



SATIŞ TAHMİN YÖNTEMLERİ

•Yargısal (Sübjektif) Yöntemler
Yargısal yöntemler veya diğer adıyla sübjektif 

yöntemler, özellikle ucuz ve zahmetsiz olması 
sebebiyle küçük işletmeler tarafından tercih edilen 
yöntemlerdir. 

Bu yöntem işletme çalışanlarının tecrübelerine ve 
müşterilerle olan yakın ilişkilere dayanarak satış 
tahmini yapılmaktadır. 



•Satış Gücüne İlişkin Yargısal Yöntemler
•Yöneticilere İlişkin Yargısal Yöntemler
• İstatistik Temelli Talep Tahmin Yöntemleri 
•Regresyon Yöntemi
•Kesit Verilerle Talep Tahmini
•Sanayi Analizi Yöntemi
•Mamul Analizi Yöntemi
•Karma Yöntem



SATIŞ BÜTÇESİNİN ÖZELLİKLERİ

• İşletme bütçelerinin planlanması, düzenlenmesi ve 
kontrolüne bütçeleme denmektedir. 

• Bütçeleme, yöneticiler için vazgeçilmez bir süreçtir ve bir 
organizasyonun dönemsel istekleri için oluşturduğu 
hedeflerin finansal ve operasyonel öngörülerinin 
planlanması amacıyla oluşturulur. 

• Satış bütçesi, işletmeye ait satış planlarının biçimsel olarak ve 
sorumlulukları itibariyle saptanmasını öngördüğünden, 
yöneticilerin sorunları erken ve sistemli bir şekilde ele 
almaya zorlar.



İşletme Bütçesinin Unsurları



BÖLGE SATIŞ TAHMİNLERİ VE 
PLANLAMASI

Bu dilimleme yapılırken;
• Ulaşım kolaylığı,
• Müşteri hizmetleri,
• Toplam dağıtım maliyetleri,
• Toplam satış maliyetleri dikkate alınmalıdır.



SATIŞ BÖLGELERİNİ OLUŞTURMA

• Malların bölgelere göre dağılımını yaparken, bölgelerin 
satış potansiyellerini dikkate almak gerekir. 

• Coğrafik bölge saptamasında; ulaşım, güzergah( seyahat 
kolaylığı ve zaman), depolama ve dağıtım olanakları 
dikkate alınmalıdır.

• Ulaşım olanakları ve güzergah faktörleri hem mal ve 
hizmetlerin müşterilere ulaştırılması hem de zaman ve 
maliyet bakımından büyük önem taşır. Müşterinin ayda 
kaç kez ziyaret edilmesi, yolda geçecek süre ve her bir 
müşteriye ayrılması gereken ziyaret süreleri dikkate 
alınmalıdır

• Bu da dikkatli bir harita çalışmasını gerektirir. 



Bir Satış Bölgesi



…

• D ilinin depolama ve ulaşım bakımından merkez olduğuna karar verilmiş 
olsun. 

• Bu bölgede kaç satışçı görev yapacaktır, birden çok satışçı 
görevlendirilecekse iller nasıl paylaşılacaktır soruları, müşterilerin ayda 
kaç kez ziyaret edilmeleri gerektiğine, her müşteri için harcanacak 
ortalama ziyaret süresine ve yolda geçecek süreye bağlıdır.

• Her müşterinin ayda üç kez ziyaret edileceği ve her müşteri için ortalama 
bir saat görüşme süresine ihtiyaç olduğu dikkate alındığında bölge için 
harcanacak süre şöyle hesaplanır: 

• Müşterilerle görüşmenin alacağı süre: 68 müşteri x 3 ziyaret x 1 saat = 
204 saat olacaktır. 

• Bunun yanında söz konusu ziyaretler için gerekli yolculuk süreleri ise;



…

•Hat Ziyaret sayısı x Gidiş-dönüş süresi
•DF =  3 kez x 10 =  30 saat
•DE = 3 kez x   4 =  12
•DC = 3 kez x   8  = 24    
•DB = 3 kez x   2  =   6
•DA = 3 kez x   8  = 24

-------------------------
• Toplam      86 saat’lik bir süre yolda geçecektir.



TEŞEKKÜRLER…



Satışgücünün Belirlenmesi ve 
Yetiştirilmesi

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

BÖLÜM:  10



Bunlar Hakkında Neler Düşünüyoruz?

 Sizce, bir satış elemanı için olmazsa olmaz en
önemli özellik nedir, niçin?

 Fiziksel özelliklerin önemli olduğu meslek
grupları nelerdir? Bu soruyu özellikle de
satışçılık mesleği bağlamında tartışınız?

 Gereğinden fazla satış elemanı çalıştırmanın
avantaj ve dezavantajlarını tartışınız?

 Satış elemanlarına ne tür eğitimlerin verilmesi
yararlı olacaktır?



 Doğru nitelikteki insanların bulunması

 Sayısal açıdan yeterli işgücü miktarının tespiti

 Eleman seçin sürecinin maliyet açısından
etkinleştirilmesi

 Mevcut satış gücünün niteliklerinin geliştirilmesi

Satışgücü Belirlemede Önemli Konular



Satış Elemanı Seçiminde Hatanın Sonuçları

 Düşük performans

 Maliyet

 Zaman kaybı

 Kaybedilen fırsat

 Etkin olmayan kaynak kullanımı



Satış Elemanı Seçim Süreci

Satış Görevlerinin Analizi

Satış Elemanının Niteliklerinin Belirlenmesi

İş Başvurularının Değerlendirilmesi ve   
Eleman Seçimi

Seçilen Elemanların İşe Alınması 

Elemanların Eğitimi



Satış Gücünün Belirlenmesinde Dikkate Alınması 
Gereken Faktörler

 Satış bölümünün örgüt yapısı

 Hizmet edilecek pazarın büyüklüğü ve coğrafik yapısı

 Satılan malların sayısı, türleri ve işletmenin hizmet 
politikası,

 Satış hacmi ve hedefleri,

 Satış faaliyetlerinin özellikleri,

 Müşterilerin sipariş ve stok politikaları,

 Satışların ve satışçıların denetim ihtiyaçları

 …



Satışgücü Büyüklüğünün Hesaplanması

S= Satış hacmi hedefi,
P= Bir satışçının normal koşullarda gerçekleştirebileceği 
satış hacmini göstermek üzere;

İhtiyaç Duyulan 
Satışçı sayısı

S
P

= -------



İhtiyaç Duyulan Satışçı Sayısı

Mevcut/muhtemel

Müşteri Sayısı

Satış Görüşmesi

Sıklığıx

= -------------------------------------
Ortalama Günlük

Görüşme Sayısı

Yıllık Çalışma 
Günü Sayısıx

İhtiyaç Duyulan 
Satış Elemanı 

Sayısı



Faaliyet Yoğunluğuna Göre Satışçı 
İhtiyacı belirlemede Hususlar

• Mevcut ve potansiyel müşterileri değişik
özelliklerine göre sınıflandırılması (büyüklük, tür,
satın alma sıklığı vb.),

• Her sınıftaki müşteri için, harcanacak ortalama
zamanı belirlemesi,

• Satışçının yolda geçen zamanını belirlenmesi,

• Satışçının satış faaliyetleri dışında harcamak
zorunda olduğu zamanı hesaplanması.



Varsayalım ki, X Bölgesinde çalışan bir satışçıya üç il (A,B ve C illeri) verilmiş olsun. Bu
üç ilin iş yükü açısından benzer olduğunu varsayalım. A iline ilişki bilgiler şöyledir:

Büyük müşterilerin sayısı: Mevcut müşteri 8, potansiyel müşteri 8

Küçük müşterilerin sayısı: Mevcut 12, potansiyel 12

Büyük müşterilere yapılması gereken ziyaret sayısı 3, küçüklere 2,

İl içinde bir müşteriye ulaşma zamanı 10 dakika,

Merkezden ile gitmek için harcanacak zaman, 2 saat.

Büyük müşterileri bir kez ziyaret etmek için harcanacak zaman:

8 x 30 dak. + 8 x 10 dak. + 4 saat = 10 saat , üç ziyaret için = 30 saat

Küçük müşteriler

12 x 30 dak + 12 x 10 dak. + 4 saat = 12 saat . İki ziyaret için = 24 saat

Mevcut müşterilere harcanacak zaman 54 saat

Aynı süre potansiyel müşterilere ayrılacak olursa 54 saat

Toplam iş yükü süresi 108 saat, 108: günlük 8 saatlik çalışma süresi varsayıldığında

A ili için 13.5 günlük bir mesaiye ihtiyaç olacaktır.

Örnek: Faaliyet Yoğunluğuna Göre Satışçı 
Sayısının Hesaplanması



İşyükü Analizi Örneği

(Telefon sayısı/(Gün) X (Çalışma günü/hafta) X (Çalışma haftası /Yıl) = Yıllık İş yükü
5                                5                                  50                         1.250

Pazardaki toplam iş yükü
= ------------------------------------------
--

Gerekli Satış 
Temsilcisi Sayısı Bir satış temsilcisinin yıllık iş yükü

Pazar İşyükü:

B

Müşteri Türü Müşteri Sayısı
Müşteri Başına 
Yıllık Telefon 

Görüşmesi Sayısı

Toplam Edilmesi Gereken 
Telefon Sayısıx =

__________ __________ _____________ _____________________
_A 400

600
20
10

8.000
6.000

__________
14.000Bir elemanın işyükü:

14.000

1.250
= ----------------Gerekli Satış Temsilcisi Sayısı = 112



İş Analizi

 İşin ne olduğunu, amacını, o işin gerektirdiği 
yetki ve sorumluluğu, işin yapıldığı koşullar, 
kullanacağı ekipman hakkında karar vermek için 
yapılır. 

 İş gerekleri, o işi yapacak olanda bulunması 
gereken nitelik, bilgi, deneyim, beceri ve öteki 
davranışsal özellikleri gösteren bir yönergedir.  

 Bu yönergede, işe alınacaklarda aranan özellikler 
önem sırasına ya da ağırlıklarına göre sıralanır. 
Böylece, hem objektif bir değerlendirme yapılmış 
olur hem de görüşmeyi yapanlara kolaylık 
sağlanmış olur.



Tipik Bir İş Tanımında Bulunması 
Gerekenler

 Başlık

 Ürün veya hizmetin doğası

 Müşteri türü, görüşme sıklığı ve görüşme yapacak 
personelin özellikleri

 Yapılması gereken spesifik görev ve sorumluluklar

 Örgütsel ilişkiler

 İşin fiziksel ve zihinsel gerekleri

 İşi etkileyebilecek çevresel baskılar ve kısıtlar



Satışçıların Devşirilmesi (Recruitment)

İş analizleri ve iş gerekleri analizleri sonucunda 
işe alınacaklarda aranılacak nitelikler 
belirlendikten sonra sıra, bu nitelik ve 
nicelikteki elemanları bulmaya gelir. Bu 
elemanlar değişik kaynaklardan derlenebilir. 



Eleman Seçiminde Başvurulan Başlıca 
Kaynaklar

 Firmanın İnsan Kaynakları Departmanına daha önce 
başvuru yapmış adayalar

 Firma çalışanlarının referansı ile eleman temini

 Mevcut işgücünden yararlanma

 Profesyonelce çalışan eğitim ve danışmalık firmaları (Kafa 
avcıları-Head hunters)

 Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları

 Rakip işletmelerde çalışan elemanlar 

 Gazete ve dergilerde iş ilanları

 İş Kurumu

 İnternet



İş-görüşmesinde Uygulanabilecek 
Stratejiler

 Sert görüşme

 Risk ayrıntılarını verme

 Aday merkezli

 Ahlak ve sorumluluk eksenli

 Entelektüel yaklaşım

 Dostça yaklaşım

 Önemsemez görüşme şeklinde olabilir.



Mülakatta Etkinliği Artırma Yolları

 İşle ilgi spesifikasyonlar ve kalifikasyonların zihinde olması

 Mülakat amaçlarının oluşturulması

 Mülakatlarda belirli derecede yapısallığın sağlanması

 Yeterli zaman ayrılması

 Başvuru bilgileri ile adayın özgeçmiş bilgileri hakkında ön 
çalışma yapmak

 Her mülakatın hemen sonrasında standart değerlendirme 
formlarının doldurulması

 Mülakat yapanların eğitilmiş olması  

 Mülakatların aday hakkında bilgi alma amacında olduğu 
yanında firmanın tanıtımı için de bir fırsat olduğunu 
unutmamak gerekir.



Genel Bir Aday Değerlendirme Formunda 
Yer Alan Bilgiler

 Dış görünüş (Kişisel görünüm, giyim kuşam, temizlik ve bakım, 
enerjik duruş, fiziksel görüntü, …)

 Dış görünüş (Kişisel görünüm, giyim kuşam, temizlik ve bakım, 
enerjik duruş, fiziksel görüntü, …)

 İletişim becerileri (hitabet ve ses tonu, olgunluk, yaklaşım tarzı, 
nezaket, iletişim becerileri, …)

 İlgileri (hobiler, ilgiler ve alışkanlıklar, …)

 Entelektüel ve zihinsel kapasite ( kavrama gücü, zihinsel 
beceriler, entelektüel durum, gözlem yeteneği, kavrama gücü, 
analiz yeteneği, muhakeme yeteneği, sorun çözme yeteneği, …)

 Mesleki Bilgi (İş bilgisi, meslek bilgisi, genel kültür, …)

 Sorumluluk (Dikkat, sorumluluk düzeyi, yardımlaşma düzeyi, 
kişiliği,…) 



Satış Görüşmelerinde Tercih Edilmeyen 
Özellikler

 Giyim konusunda beceriksiz olmak (%80)

 Konuşma ve dil kullanımında özensiz ve dikkatsiz 
davranmak (%78)

 Vücutta görülebilir işaretler ve dövme gibi 
sembollerin bulunması (%77)

 Görünüş olarak bir tarza sahip olmamak (%51) 



Eleman Seçim Teknikleri

 Kişisel mülakatlar

 Testler (kişilik testleri, zihinsel beceri testleri, kişilik 
özelliklerini belirmeye yönelik testler)

 Biyografi (satış için motivasyon ve duygusal olgunluk işaretleri) 

 Referans mektubu

 Referans  Gösterilenlerle görüşme



Eleman Seçiminde Dikkat Edilecek 
Hususlar

 Eleman seçiminde tek bir seçim tekniğine bağlı kalmamak 
gerekmektedir.

 Herhangi bir seçim prosesi geliştirmeden önce kapsamlı bir 
“iş analizi” yapmak faydalı olacaktır.

 İş analizleri çerçevesinde sektör ve firma açısından başarı 
için gerekli temel yetenekler belirlenmelidir. Bu yetenekleri 
ortaya çıkacak olan seçim yöntemi belirlenir.

 Testleri uygularken testte en iyilerle en kötüler arasındaki 
farkın karşılaştırılması kişilik, karakterler, zihinsel tutumlar 
ve satış becerileri açısından başarılı ve başarısız satış 
elemanlarının belirlenmesine yardımcı olacaktır.

 Satış elemanı seçim sürecinde firmanın birden fazla tekniği 
kullanması gerekir. 



Satışçıların Eğitimi

 Bir işletmede çalışanları eğitmenin amacı, onların 
verimliliklerini, performanslarını ve iş tatminlerin 
artırmaktır. 

 Bir eğitim programında planlanması gereken 
süreçler:
 Eğitim amaçları belirlenmelidir.
 Amaca uygun eğitim programları düzenlenmelidir.
 Eğitimin programlarının nasıl uygulanacağı 

planlanmalıdır.
 Yapılan eğitim değerlendirilmelidir.
 İleride yapılacak eğitimler planlanmalıdır.



Eğitim Programlarının Amaç ve 
Hedefleri

 İşe yeni alınanların işe uyumunu sağlamak

 Satışçılara mevcut ve yeni satış tekniklerini öğretmek,

 Satışçıların verimliliklerini artırmak,

 Satışçıları cesaretlendirmek, güdülemek ve morallerini 
yükseltmek,

 Personel devir hızını azaltmak,

 Satışçıların firma bağlılığını artırmak,

 Müşteri ilişkilerinde ilerlemelerini sağlamak,

 Yönetim ve iletişimde ilerlemek



Satış Elemanlarının Eğitilmesi Gereken 
Konular

Satış Bilgisi
 Ürün bilgisi
 Müşteri bilgisi
 İşletme bilgisi
 …

Satış Becerisi
 Randevu alma
 Sunuş
 Dinleme
 İkna
 İlk izlenim
 Konuşma
 Satış kapama sonrası 

işlemler
 …

Kişisel Etkinlik
 Kıyafet
 Spor
 Sağlık
 Kişisel gelişim
 …



Eğitim Programlarının Uygulanması

 Eğitim programı formu hazırlanmalı ve gerektiğinde değişik amaçlar 
için takibe imkan vermelidir.

 Katılımcılar, eğitimin yeri ve zamanı ve eğitimcilere ilişkin bilgiler 
mutlaka planlanmalıdır. 

 Etkin bir eğitim için eğitmen, eğitim içeriği ve gerekli sunum vb. 
materyaller önceden denetlenerek veya takip edilip planlanmalıdır.

 Eğitim sonunda mutlaka bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu 
değerlendirme işlemi amaca göre niceliksel veya niteliksel olabilir.  

 Eğitimin katkısına ilişkin olarak negatif düşünceye sahip olan veya 
eğitimi önemsemeyenlere yönelik tedbirler alınmalı ve görünüşte 
memnun gözükenlerin eğitim dışında tutulması veya diğerlerini 
etkilemesi önlenmelidir.



Teşekkürler…



SATIŞ GÜCÜNÜN 
MOTİVASYONU
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Yöneticisi olduğunuz iş yerinde işe geç gelen ve gün boyunca 
bezgin bir tavır sergileyen bir satış elemanı için neler 
yapabilirsiniz?



Motivasyonun Önemi

 Çalışanların performansları toplamı işletmenin performansını 
belirlemektedir. 

 Dolayısıyla, her düzeydeki yöneticinin görevlerinden biri de 
çalışanların etkin ve verimli çalışmalarını sağlamaktır.

 Bugünün yönetim anlayışı sadece dış müşteri tatmini üzerine 
odaklanmayıp, özellikle de satışçılık mesleği bağlamında iç 
müşteri (çalışanlar) tatminine de önem vermektedir.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRDİLER 
(VERİLMESİ GEREKENLER) 

 
 Uygun bir çalışma ortamı 
 Mükemmel bir yönetim 
 İyi işleyen bir iletişim sistemi 
 Başarıyı ödüllendirme 
 Başarısızlığı başarıya 

dönüştürücü uygulamalar 
 Özel gün kutlamaları  
 Primler 
 Ödüller 
 Takdirnameler 

 

 
 

S 
a 
t 
ı 
ş 
ç 
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ÇIKTILAR 
(İSTENENLER) 

 

 Daha yüksek satış hacmi 

 Daha kazançlı satış 

 Müşteri bağlılığı sağlama 

 Yeni müşteriler edinme 

 İşletme imajına katkı 

 Ürünü ve işletmeyi 
tutundurma 

Şekil 11-1: Satışgücü motivasyonu için gereken unsurlar 



Motivasyon nedir?

 Motivasyon, bireyde bir şeyi başarmak veya bir amaca 
ulaşma konusunda istek veya arzu uyandırma olayıdır. 

 Başka bir ifadeyle, bireyin davranışının yönlendirilmesi, 
yoğunlaştırılması ve devamlılığını içeren seçeneklerle ilgili 
psikolojik duruma motivasyon denmektedir.



Motivasyon…

 Motivasyon insan güdülerinin harekete geçirilmesidir.  

 Harekete geçen insan güdüleri organizmayı uyaracak ve 
faaliyete geçirecektir.

 İçsel bir güç olan motivasyonun üç yönü vardır. 

 Bunlar güdünün yoğunluğu (intensity), yönü (direction) ve 
sürekliliğidir (persistence).



MOTİVASYON TEORİLERİ

 Taylor’un çalışmaları

 Beşeri İlişkiler yaklaşımı (Elton Mayo)

 Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi

 Çift etken teorisi



Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 
Teorisi 



Satışçının Motivasyonunu Olumsuz 
Etkileyen Faktörler

 İşletme dışındaki tatminsizlikler

 İşletme içi tatminsizlikler

 Kişisel sorunlardan kaynaklanan stres

 Kişisel ihtiyaç, istek, arzu ve beklentilerinin karşılanamayışı

 Çevresel koşullar



Motivasyonu Olumsuz Etkileyen İşletme İçi 
Faktörler (1)

 Satış hedeflerinin gerçekçi olmayan bir biçimde yüksek 
olması 

 Çalışma koşullarının zorluğu ve elverişsiz olması,

 İnsan odaklı olmayan bir yönetim,

 Yönetimin sürekli maddi başarıyı öne çıkarması, niteliği göz 
ardı etmesi,

 Yönetimin sürekli kısa süreli çıkarlar üzerine odaklanmış 
olması,



Motivasyonu Olumsuz Etkileyen 
İşletme İçi Faktörler (2)

 İşletmenin pazarlama programındaki yetersizlikler,

 Örgüt yapısından kaynaklanan sorunlar,

 Yetkilendirmeden kaynaklanan sorunlar,

 Kötü ücret politikası,

 Örgüt içi iletişimdeki başarısızlıklar,

 Objektif, adil ve açık olmayan performans kriterleri vb.



Motivasyonu Olumsuz Etkileyen 
İşletme Dışı Faktörler 

 Satış performansında istenen düzeyi elde edemeyişi,

 Müşteriden kaynaklandığına inandığı sorunlar,

 Müşterilerin kendisini şikayet etmeleri,

 Rakipleri aşamayışı,

 Müşteri ilişkilerindeki başarısızlıklardır



Motivasyonun Önündeki Kişisel Engeller

 Kişisel-şüphe

 Güvenini yitirmek

 Başarısız olma korkusu

 “Hayır” cevabını kişiselmiş gibi algılama

 Çalışmayla başarıyı birbirine karıştırmak

 Stres



SATIŞ ELEMANLARININ MOTİVASYONU 



Ödül tipleri



Temel motivasyon faktörleri



TEŞEKKÜRLER…
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Satış Performans Değerlendirmenin Amaçları

 Satış planlarının ne ölçüde gerçekleştiğinin incelenmesi
 Ücretlerin ve ücret politikasının belirlenmesi, 
 Bireysel olarak satış gücünün zayıflıklarının belirlenmesi
 Bireysel olarak iyileştirici tedbirlerin alınması, 
 Satış gücü içinde geri besleme mekanizması, 
 Satış hedeflerinin netleşmesi ve ortak bir anlayışın ortaya konması,
 İnsan kaynakları bölümünün işe alımla ilgili başarısının 

değerlendirilmesi, 
 Uygun motivasyon araçlarının tespiti, 
 Satışla ilgili planlama ve bütçeleme faaliyetlerinin etkinliğinin izlenmesi
 Uygulanacak olan promosyon faaliyetlerinin belirlenmesi ve etkinliğinin 

incelenmesi 
 Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 



Satışgücü Performans Değerleme Modeli



Satışgücü Değerlendirmede Kullanılan 
Performans Kriterleri

 Sonuca yönelik kriterler

 Davranışsal kriterler



Satışgücü Performans Değerlendirmede 
Sonuca Yönelik Ölçütler

 Satış
 Satış hacmi (parasal)
 Önceki yıla göre satışlarda 

değişim
 Satış kota tutturma oranı
 Satış büyümesi
 Ürün bazında satışlar
 Müşteri Bazında satışlar
 Yeni müşteri satışları
 Miktar olarak satışlar

 Müşteri Hesapları
 Yeni müşteri sayısı
 Ayrılan müşteri sayısı

 Kar
 Net karlar
 Brüt kar marjı
 Yatırımın geri dönüş oranı
 Satış %’si olarak satışlar
 Ürün bazında karlar
 Parasal olarak karlar

 Siparişler
 Sipariş sayısı
 Ortalama sipariş büyüklüğü



Satışgücü Performans Değerlendirmede Kullanılan 
Davranışsal Ölçütler 

 Bütçe harcama oranı (Satış harcamaları/bütçe)
 Toplam harcamalar
 Satışların %si olarak harcamalar
 Edilen telefon sayısı
 Günlük telefon sayısı
 Hazırlanan rapor sayısı
 Çalışılan gün sayısı
 Zaman kullanımı (Satış için harcanan zaman/satış dışlı harcanan zaman)
 Raporlu olunan günlerin sayısı
 Yapılan sunum sayısı
 Müşteri şikayetleri sayısı
 Yapılan bayi toplantısı sayısı
 Seyahat/Eğlence harcamaları

Kaynak: Dolad W. Jackson, J. L. Schlacter ve W.G. Wolfe (1995), “Examining the bases Utilized for Evaluating Salespeoples’ 
Performance”, Journal of Personal Selling & Sales Management, Vol. 15, No.4, Fall, s.61-62  



Pareto İlkesi – 80/20 Kuralı

M üşte ri P iram id i

M ü şter ile r in  
% 80S atış lar ın

% 20

M ü şte r iler in  
% 20

S atış lar ın
% 80



Satış Değerlendirmede Toplam Rakamlar 
Gerçekleri Gizleyebilir – Buzdağı İlkesi



Satış Analizi Örnekler

Tablo 12-1: KUZEY AŞ’ ye ait 2001 ve 2002 Satış Rakamları

2001 2002
Satışlar (TL) 1.840.000 1.916.000 
Satışlar (adet) 21.450 20.068
Sektör satışları (TL) 198.342.000                          246.890.000 

Tablo 12-2: 2002 Yılı İçin KUZEY AŞ Satışlarının Bölgesel Dağılımı
Bölge Kota                      Gerçekleşen Sapma
A 134.000 104.000 - 30.000
B 328.000 328.000 0
C 286.000 285.000 - 1.000
D 398.000 402.000 + 4.000



Satış Etkinliği Ölçümünde Temel Boyutlar



Satış Analizi Seviyeleri



Satış Analiz Örnek

Tablo 12-3: Bölgelere Göre Satış Analizleri 

                                               1989                     1990      1991 

                             Satışlar                   Satışlar                Satışlar    

                          (YTL )   Adet          (YTL )     Adet        (YTL )    Adet 

Marmara                       45.000     400            50.000     420       52.000       450 

Ege          40.000     380 43.000     400      49.000       435 

Karadeniz                       32.000     320 34.000     330      30.000       295 

 



Bölge Bazında Satış Analizi



Satış Analiz Türleri

Tablo 12-5: Çeşitli Satış Analizi Türleri 

 Marmara  Karadeniz 

Satışlar 700.000 TL 500.000 TL 

Satış kotası 725.000 TL 450.000 TL 

Etkinlik İndeksi (Satış/Kota)       97      111 

Geçen yıl satışlar 645.000 TL  440.000 TL 

Satış büyüme    % 8.5   % 13.6 

Sektör satışı                                              28.000.000 TL                                       24.000.000 TL 

Pazar payı    % 2.5   % 2.08 



Maliyet Analizi Örnek

Tablo 12-6: Satış Giderlerinin Analizi 

BÖLGE 

Satış Giderleri 

Gerçekleşen 
Satış Giderleri 

(YL ) 

 

Bütçelenen Satış 
Giderleri (TL) 

 

Sapma  

(TL ) 

Gerçekleşen 

Satışlara 
Oranı 

Bütçelenen 

Satışlara 
Oranı 

Marmara 2.650 2.600 50 %5.1 %5.0 

Karadeniz 2.500 2.600 -100 %4.8 %5.0 

İçanadolu 3.150 2.900 250 %5.0 %5.0 

 



Gider Analizi Örneği

Tablo 12-7: Eğitim Giderlerinin Analizi 

 Eğitim Giderleri  

 

Gerçekleşen 

giderler (TL ) 
Bütçelenen 

Giderler (TL ) Sapma (TL ) 

Gerçekleşen 

Satışlara Oranı 

Bütçelenen 

Satışlara Oranı 

 

 

Marmara 975 1.040 -65 %1.9 %2.0  

Karadeniz 1.100 1.040 60 %2.1 %2.0  

İçanadolu 1.300 1.160 140 %2.1 %2.0  

 



Karlılık Analizi Örneği

 

 Toplam 
Maliyetler 
Marmara 

Bölgesi 

 
İllere Göre Dağılım 

İstanbul Bursa Sakarya 

Satışlar (TL) 200,000   100,000  60,000  40,000  

Satılan Ürünlerin Maliyeti (TL)  160,000    90,000  50,000  20,000  

Brüt Kar/Zarar (TL)   40,000   10,000  10,000  20,000  

Satış Giderleri (TL)   10,000  5,000 3,000  2,000  

Bölgeye Ait Merkezi Satış 
Giderleri (TL) 

    9,000  - - - 

Katkı Payı (TL)    21,000  5,000  7,000  18,000  

Genel Yönetim Giderleri Bölge 
Payı (TL) 

   15,000     

Net Kar (TL)   6,000     



Yatırımın Getirisi Hesaplama Örnek

 
 Sakarya Kocaeli Bursa Edirne 

Satışlar (TL) 12,000  12,000  12,000  12,000  

Satılan Ürünlerin Maliyeti (TL) 6,000  6,000  7,000  7,000  

Brüt Kar/Zarar (TL) 6,000  6,000  5,000  5,000  

Doğrudan satış maliyetleri (TL) 3,600  4,800  2,600  4,400  

Katkı Payı (TL) 2,400  1,200  2,400  600  

Kısa Vadeli Alacaklar (TL) 4,000  2,000  8,000  2,000  

Stok (TL) 4,000  2,000  8,000  2,000  

Toplam Sermaye (TL) 8,000  4,000  16,000  4,000  

Satışların Karlılığı  20% 10% 20% 5% 

Mal Varlığı Devri  1.5 3.0 .75 3.0 

Sermaye Karlılığı Oranı 30% 30% 15% 15% 



Verimlilik Analizi Örnek

 

 Bursa Kocaeli Edirne Sakarya 

Satışlar 10,000 TL 12,000 TL 10,000 TL 12,000 TL 

Satış giderleri 1,000 TL 1,200 TL 1,500 TL 1,500 TL 

Telefon görüşme sayısı 500 450 450 600  

Verilen teklif sayısı 100 105 120 120  

Satış elemanı sayısı 10 15 10 15  

Satışlar / Satış elemanı sayısı  1,000 TL  800 TL  1,000 TL  800 TL 

Giderler / Satış elemanı sayısı  100 TL  80 TL  150 TL  100 TL 

Çağrı sayısı / Satış elemanı sayısı 50 30 45 40  

Teklif sayısı / Satış elemanı sayıs 10 7 12 8 



Teşekkürler…
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Satış Noktasına Gelen Bir Müşterinin
Muhtemel Motivleri

 Bilgi edinmek

 Karşılaştırmada bulunmak

 Merak gidermek

 Muhtemel satın alımlar için önhazırlık

 Fiyat öğrenmek

 Modayı izlemek

 …



Mağazaya Giren Bir Müşteri İlk Nelere
Dikkat Eder

 Mağaza tasarımı ve özellikleri
 Mağazanın dış görünüşü
 Vitrin, dekor, uyum
 Sergileme, reyon düzeni
 Müzik ve atmosfer (ambians)
 Temizlik, düzen ve tertip
 …

 Satışçıların özellikleri ve tavırları
 Satışçıların duruşları ve görünüşleri
 Müşteriye yönelik ilgileri
 Profesyonellikleri
 …



Satış Elemanlarının Satış Noktasındaki
Tutum ve Davranışları

 Müşteriler mağazaya girdikten sonraki 1-2 dakika içinde
satışçıların görsel, duruşsal ve davranışsal özellikleri
konusunda kanaat olluşturur ve satış noktası hakkında karar
verir.

 Müşteri, satışçıların nelerle meşgul olduklarına, tavır ve 
hareketlerine, müşteriye karşı duyarlılıklarına bakarak 
müşteriye hizmet etmeye istekli olup olmadıkları konusunda 
bir tahminde bulunur. 



Satışçıların satış Noktasındaki Olası
Hataları

 Kapı önlerinde dolaşma, 

 Sağa sola laf yetiştirme,

 Mağaza içinde birbirleriyle şakalaşma,

 Mağaza içinde yapılacak iş olduğu halde boş oturma,

 Mağaza içinde kahvaltı yapma, çay kahve, sigara içme,

 Televizyon izleme, şarkı söyleme,

 Kasiyerlerle ya da dışarıdaki bayanlarla ilgilenme,

 Müşterinin hoşuna gitmeyecek ve onu olumsuz düşünceye sevk edecek diğer 
davranışlar

 ...



Satışçıların Mağazalarda Sergiledikleri
Bazı Engeller

 Müşteri trafiğinde beklenmedik ani artış olduğu durumlarda müşteri karşılamadaki 
aksaklıklar,

 Müşteriyi rahatsız etme korkusu yüzünde müşteri ile sağlıklı iletişim kurmada 
tereddütler,

 Kalabalık bir grupla gelen müşteriyi grup engelinden kurtarmadaki başarısızlıklar,

 Müşteriyi çocuk engelinden kurtaramama,

 Müşterinin yanındaki referans kişiyi oyunun içine alarak onunla müşteriyi birlikte ikna 
edememe,

 Sağlıklı bir takdimi başaramama,

 Hizmet etmede güven telkin edememe vb. olumsuzluklar, 

satışçının başarısızlığına yol açar.



Teşekkürler…
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Değişen Pazar Dinamikleri

 Artan tüketici bilinçlenmesi

 Zaman ve mekan kavramlarının değişen anlamı

 Artan tüketici beklentileri

 Mikro pazar bölümlerinin ortaya çıkışı

 Aracısızlaştırma –disintermediation

 Satış aracı olarak Internetin yaygınlaşması

 Satışta artan teknoloji kullanımı



Satışçılık Mesleğinde Değişim

 Gerekli becerilerde değişim

 Değişen performans kriterleri

 Uzun dönemli satış anlayışının öne çıkması

 Bireysel satış yerine yakım satışının öne çıkması

 Gölgesel satış yerine global veya daha geniş ölçekte satışa doğru kayma

 Satış yöneticiliğinden satış liderliğine geçiş

 Teknolojinin satışın ayrılmaz parçası haline gelmesi

 Daha karmaşıklaşan satışçılık mesleği

 Satışçılık mesleğinin artan popüleritesi



Satış Odaklı Satış ile İlişki Odaklı Satışın
Kıyaslanması



Satışta Ortaya Çıkan Trendler

 Satış yönetiminden müşteri ilişkileri yönetimine geçiş

 Satış gücünde çeşitlenme

 Satış takımlarının artan önemi

 Çoklu dağıtım kanallarının kullanımında artış

 Online satışların artan payı

 Etik konusunun daha belirgin hale gelmesi

 Ticari ilişkiler yerine uzun dönemli ilişkilere doğru kayış



Geleceğin Satış Elemanının Yapması
Gereken 3 Görev

 Katma değer artışı yoluyla performans artışı sağlama
 Tavsiye yönetimi ve sadakat yoluyla katma değer yaratma
 Proje yönetimi türü satışlar yoluyla katma değer yaratma
 Bireyselleştirilmiş hizmetler yoluyla katma değer yaratma
 Satış sonrası hizmetlerin katma değer aracı haline getirilmesi

 Hem satış ekipleri hem de müşterilerin etkin bir koordinasyonun sağlanması
 Ciro değil satış sürecinin kontrolü ve ölçümü
 Müşteri ilişkilerinin vermlilik adına koordine edilmesi

 Tüm satış enstrümanlarının entegresyon
 Çağrı merkezi
 Müşteri İlişkileri Yönetimi
 Doğrudan pazarlama
 Satış sonrası hizmetler



Satış Yaklaşımında Değişimler

 Geleneksel işlem (transaction) odaklı satış

 Danışmanlık tarzı satış

 Ortaklık tarzı satış



Maliyet düşürme     %50                Gelir Artışı

Satış Kanalı Verimliliği

Satış Kanalı Etkinliği

Çok Kanallı Satış Etkinliği

Kurumlararası Ortaklık

İşletme Gelirlerine Katkı

Gelecekte Satış Yönetiminde Öne Çıkması
Beklenen Etkinlik Boyutları



Uygulamada Kullanılan Satış
İyileştirme Yaklaşımları

Satış İyileştirme Yaklaşımı %
Dönüştürme Yönetimi 59

Satış Analizi/Raporlama 52

İçerik Analizi 48

Sipariş Yönetimi 43

Satış Konfigürasyonu 39

Teklif Yönetimi

Satış Portalı 32

İnteraktif Satış 14



Teşekkürler…


