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GİRİŞ / ÖNSÖZ 
 
1970 yılının başlarına kadar tüm dünyada sayısı çok fazla olmayan veya az sayıda 
üretici tarafından üretilen ürünler ve sunulan hizmetler adeta kapışılırcasına talep 
gördü ve kolaylıkla satıldı. 1970’lerin ortalarından itibaren ise bu kolay satışın 
verdiği cesaret ve yüksek kazançlar ile daha fazla yatırım ve özellikle makine 
yatırımları arttı. Makine, teçhizat ve ekipman üretiminin artışı üretici sayısını 
artırmakla kalmadı, yatırım maliyetlerini düşürmek suretiyle de daha fazla üretim 
elde edilmesini sağladı. Zaten amaç ta bu idi. 
Ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, galiba ülkemizde 1980 yılına kadar, bir 
ürünü üretebiliyor olmak yeterli idi. Ne için yeterli idi? Tüketicilerin ihtiyaçlarını 
tam olarak karşılamasa bile, hatta bazı ürünler hiç tatmin etmese de ürünün varlığı 
satmak için yeterli idi. 
Hem ülkemizde hem de dünyada, bana göre ilk sırada iletişim ve ikinci olarak 
ulaşım alanlarında yaşanan yenilik, gelişim ve iyileştirmeler rekabeti gündeme 
getirdi ve hem tüketiciler hem de firmalarla tanıştırdı. İnsanlar bir yerden diğerine 
kolay gidebilir, ürününü götürebilir, tanıtabilir ve iş yapabilir hale geldi. İletişim 
araçlarının gelişimi ile birlikte ise dünya küçüldü, herkes herkesle kolay konuşur, 
görüşür, anlaşır ve iş yapar duruma geldi.  
Aynı ya da benzer ürünlerin daha farklı fiyat ve kalite yapısı ile satışa sunulması, 
tüketicilerin karşılaştırma ve tercih yapma durumlarını ortaya çıkardı. Gayet tabi 
olarak, her tüketici, hem daha kaliteli hem de daha ekonomik olan ürünleri tercih 
etmeye başladı. 
İşte tam bu noktada “PAZARLAMA” ve onun içinde yer alan “SATIŞ” kavramları 
önem kazanmaya, ön plana çıkmaya başladı. Böylece üretimin nispeten daha kolay 
ama satışın daha zor olduğu günümüze geldik. Hangi ürün veya hizmeti üretirseniz 
üretin temel nokta bunu satabilmek, pazarlayabilmektir. Rakiplerin önüne geçmek 
ve daha yüksek kazançlar elde etmek öncelikle “Satış ve Pazarlama” kavramlarını ön 
plana çıkarmakta ve hayati öneme sahip hale getirmektedir. “Satış” ve “Pazarlama” 
alanlarında daha fazla kafa yoran, daha fazla emek ve para harcayan ve daha da 
önemlisi tüm bunları doğru ve olması gerektiği şekilde yapanlar rakiplerinin önüne 
geçmekte ve pazardan yüksek paylar almaktadırlar. Pazarın her birim payı ise ciro 
ve kazanç demektir. 
Artık ölçek ekonomisinde (minimum birim üretim maliyeti ile) üretmek, en yüksek 
fiyatla satabilmek, rakiplerle ciddi rekabet ve mücadele edebilmek ve aynı zamanda 
da şirketin varlığının sürmesi için kar elde edebilmek gerekmektedir. Bunların 
tümünü tam ve eksiksiz olarak yapabilen firmalar, dünyada ve ülkemizde lider 
konumda olan,  pazara yön veren ve karlı çalışan firmalar durumundadır. 
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Bu noktadan hareketle,  kitabın temelini iki ana konu oluşturmaktadır: 
 

1. Satış 
2. Satıcı 

 
Bölümler halinde bu konuları detaylı olarak işleyecek, anlatacağım. 
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1. BÖLÜM:       SATIŞ NEDİR? 
 
SATIŞIN TANIMI 
İhtiyaçların karşılanması amacıyla, pazara sunulan (arz edilen) ürün (mal) 
veya hizmetin satın alınma işleminin gerçekleşmesine satış denir. 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise satışın tanımı şu şekildedir: satıcı ile alıcı 
arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, 
bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım. 
 
Verdiğim tanımdan şu temel noktalar ortaya çıkmaktadır: 
 
1. İhtiyaçlar, 
2. Pazar (market), 
3. Ürünler (mal ve hizmetler), 
4. Değer ( fiyat), 
5. Satın alınma eylemi (satış). 

 
 

 
 
 
Türk Dil Kurumu’nun tanımında yer alan ve ilk olarak adı geçen “satıcı ile 
alıcı” kavramları ise bu kitapta 2. bölümde ayrı maddeler olarak ele 
alınacaktır. Daha doğrusu bu kitabın temelini oluşturan en önemli 
kavramlardan biridir. 
Belirttiğim beş kavramı sırasıyla anlatayım: 

İHTİYAÇLAR 

PAZAR 

ÜRÜNLER DEĞER 

EYLEM 
(SATIŞ) 
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1. İhtiyaçlar: 
 

Demek ki temel nokta “ihtiyaçlar” dır. Kişilerin ve kurumların, tüketmek, 
yararlanmak, gelişmek, keyif almak, üretmek gibi sebeplerle çeşitli ihtiyaçları 
oluşmakta veya oluşturulmaktadır. 
İhtiyaç kavramını biraz daha detay anlamak gerektiği inancındayım. İnsanın 
var olduğu günden bugüne, çeşitli ihtiyaçları olmuş, oluşmuştur. En temel 
ihtiyaçlar, her zaman barınma, beslenme ve güvenliktir. Yüzyıllar boyu ve 
halen, tüm dünyada, bu temel ihtiyaçların karşılanması için bir taraftan üretici 
konumundakiler diğer taraftan da tüketici konumundakiler olanca güçleriyle 
var olmaya, varlıklarını sürdürmeye devam etmektedirler. 
İnsanoğlunun çağlar boyunca yaşadığı gelişmişlik serüveni ihtiyaçların 
çeşitlerini de etkilemiş ve farklılaştırmıştır. Bundan bin yıl öncesinin ihtiyaç 
listesini görebilme imkanımız olsa kim bilir neler görürdük. Yüz yıl öncesinin 
ihtiyaçları çok farklıydı ve bugün için bize çok anlamsız gelen hatta 
bilmediğimiz bazı ihtiyaçların karşılanmasına dönüktü.  
Kendimizden yola çıkalım. Çocukken isteklerimiz oyuncak araba, bebek, 
kaykay, paten ya da bisikletti. Yaşımız ilerledikçe bu masum istekler yerini 
ulaşılması daha zor ve pahalı taleplere bıraktı. Artık kaliteli giyinmek, iyi bir 
evde oturmak, canımızın çektiği gıdaları satın almak, en iyi otomobile sahip 
olmak, gönlümüzce dünyayı dolaşmak istiyoruz. Açıkçası ihtiyaçlar hep var 
ve olacak; sadece zamana göre değişkenlik gösterecektir.  
Bu durumun aynısını firmalar ve kurumlar için de kabul edebiliriz. Firmaların 
ve kurumların (devletler, devlet hizmet kurumları, vakıflar) da zaman içinde 
ihtiyaçları farklılaşmış, değişmiştir. Firmalar bundan elli yıl öncesinde ürün ve 
hizmetlerini tanıtabilmek, anlatabilmek ve gösterebilmek için radyo ve yazılı 
basını kullanmaktaydılar. Şimdi ise internet aracılığı ile ürün ve hizmetler 
anında tüm dünyaya servis edilebilmektedir. Eskiden en büyük zorluk 
ürünleri müşterilere en kısa sürede, niteliklerini kaybetmeden ve hasarsız 
ulaştırabilmekti. Şimdi ise talebi oluşturabilmek için çaba harcanmaktadır. 
Devlet kurumlarının da bana göre en önemli zorluğu ülke coğrafyasındaki 
yaşanan olay ve gelişmeleri yakın takip edebilmek, karar verebilmek ve 
uygulamaktır. 
Gerçekten de konuya satış penceresinden bakınca en önemli unsurun ihtiyaç 
olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü tüm kişi ve firmalar, varlıklarını bunun 
üzerine inşa etmektedirler. Ürün olarak sunulacak mal ve hizmetin ne şekilde, 
nasıl olması gerektiğini ihtiyacın kendisi belirlemektedir. Bu durum iki şekilde 
anlaşılmaktadır: 
 
a. İhtiyaç sahibi kişi ve firma açıkça neyi nasıl istediğini belirtmekte, talep 

etmekte, 
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b. Üretici konumunda bulunan kişi ve firmalar, ihtiyaçları tespit ederek 
bunları karşılayacak ürün ve hizmetleri üretmektedirler. 

 
Birinci maddede belirtilen yol, en kolay ve kısa olandır. Üretici konumunda 
bulunanlar tarafından hiçbir çaba ve emek harcanmadan, ihtiyaç sahipleri 
tarafından belirtilen ürün ve hizmet sunulmaktadır. Açık pazarlar, terziler iyi 
birer örnektir. Terziden kendi bedeninize ve zevkinize uygun elbiseyi diktirir 
ve alırsınız gerçi terziler mutlaka kendi görüşlerini söyler ve sizi iknaya 
çalışırlar ama son söz sizindir. Açık pazarlardan da istediğiniz kadar 
ihtiyacınız olan meyve sebzeyi alırsınız. 
Geçmişte bu yöntem yanlış ve kusurlu bir yol değildi. Giriş bölümünde de 
belirttiğim gibi malı üretiyor ve hizmeti yapabiliyor olmak satmak için yeterli 
idi. Üstelik bu durum değişiklik göstermeden uzun süre devam ediyor ve 
firmalara, kurumlara ekstra bir araştırma, geliştirme maliyetleri 
yüklemiyordu. Burada hakkını vermemiz gereken firmaları unutmayalım. Şu 
anda tüm dünyada bilinen marka konumunda olanlar bu çalışmaları hiç 
aksatmadan sürekli yaptılar ve başarılı oldular. Üzülerek belirtmeliyim ki 
halen günümüzde bunu fark etmeyerek çalışan şirketler, kurumlar 
bulunmaktadır. Bana göre eğer önlem almazlarsa yok olmaya mahkumdurlar. 
 
İkinci maddede belirttiğim, ihtiyaçların kişi ve firmalar tarafından 
belirlenmesi ise günümüzün en temel pazarlama konusunu oluşturmaktadır. 
Gerçekten bunu belirlemek kolay değildir. Tüm dünyada işletme 
fakültelerinin en fazla ilgi ve talep gören bölümünü pazarlama (marketing) 
oluşturmaktadır. Bazı üniversiteler, master ve doktora programlarının 
yanında kurdukları enstitü ve özel okullar ile pazarlama konusunu 
işlemektedirler. Hatta bu konuda çok ciddi bir rekabet vardır ve çeşitli 
kurumlar da bu rekabeti puanlamak suretiyle kalite seviyesini belirlemektedir. 
Bu giriş cümlelerini şu amaçla yazdım; kişi ve firmaların ihtiyaçlarını 
belirlemek o kadar zordur ki, bunun için dünyanın her tarafında okullar 
kurulmakta ve buna rağmen hala çalışmalar devam etmektedir. Çünkü 
insanlığın ihtiyaçları sürekli değişmekte ve bunu nasıl anlamamız gerektiğini 
öğrenmeye başladığımız anda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. 
Ben de fakültede çok kitap, makale, dergi okudum. Hala da okuyorum ve 
okumaya da devam edeceğim. Kendimi geliştirmek amacıyla özel 
programlara, eğitimlere ve seminerlere de katılmaktayım. Çalışma hayatımın 
kendisi de okul niteliğindedir. Başarılı olan ve olamayan ürün ve hizmetleri 
incelemeye çalıştım. Aynı şekilde başarılı olan ve olamayıp yok olan kişi ve 
firmaları gözlemledim. Tüm bu süreçlerin sonunda net olarak anladığım tek 
gerçek ise şudur: BASİTLİK (SIMPLICITY). 
Basitlikten kastettiğim, ihtiyaç sahibi tüketici konumunda olan kişi ve 
firmaları dinlemek ve anlamaya çalışmaktır. Tam olarak dinledikten sonra 
gerçek ihtiyacın ne olduğunu anladığımız an, işi başarmışız demektir. Diğer 
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konular detay niteliğinde kalmaktadır. Yapmamız gereken, en kolay, en hızlı, 
en anlaşılır, zamanında ve ödenebilir fiyata ürün ve hizmeti sunmaktır.  
Çok gerilere gitmeden, bazı temel ihtiyaçlarımızın nasıl karşılandığına 
bakalım: zamanı takip etme ihtiyacımız kol saatini, ulaşım ihtiyacımız 
otomobili, hukuk ve kanun bilgisi eksikliği ihtiyacımız avukatlık hizmetini, 
iletişim ihtiyacımız telefonu, alışveriş ihtiyacımız ise parayı ortaya çıkarmıştır. 
Burada önemli olan, bu ürün ve hizmetleri ilk olarak pazara sunan kişi ve 
firmaların başarısıdır. Başarı konusu ise, ihtiyaçların doğru tespiti ve doğru 
ürünle zamanında üretime geçilmesidir. Bu ürünleri zaman içinde geliştiren, 
farklılaştıranlar mutlaka olacaktır. İlaveler katarak cazip ve satın alma değeri 
yüksek hale getirmeye çalışmak da yine pazarlama kavramını oluşturan 
konulardan biridir. Örnekler vererek konunun önemini vurgulamak 
istiyorum. 
Çalışan insan sayısı her geçen gün yükselmekte ve özellikle şehir 
merkezlerinde nüfus artmaktadır. Çalışan insanlar öğle tatilleri ve akşam iş 
çıkışlarında en kısa süreyi alacak şekilde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak 
zorundadır. Restorant veya lokantalarda uzun yemek süreleri kişilerin 
kendilerine zaman ayırmasını engellemektedir. Bunu gören girişimciler “Fast 
Food” dediğimiz hızlı servis verebilen noktaları açmışlar ve dünya genelinde 
zincirler oluşturup şubeleşerek yüksek kazançlar elde eder hale gelmişlerdir. 
Bir Japon işadamının tenis oynarken müzik dinlemek istemesi “Walkman” in 
icadını sağlamıştır. İhtiyacı tam ve net olarak anladıktan sonra çözüm basit 
olarak düşünmeyle ortaya çıkmıştır. Kişinin kulağına müziği iletebilmek. 
Gerisi mühendislerin ve endüstri tasarımcılarının çalışmasına kalmış ve 
devamında mobil telefonlar hayatımıza girmiştir. İnsanlar şu anda yanlarında 
cep telefonu olmadığı zaman büyük bir eksiklik duymaktadırlar. Sanki 
üzerimize bir şey giymemiş gibi kendimizi çıplak hissetmekteyiz. İnsanların 
her zaman ve her yerde konuşabilme, görüşebilme ihtiyacını tam olarak 
anlayanlar bu ürünleri ortaya çıkarmış ve karlar elde etmişlerdir. Bana göre 
etmeye de devam edecekler ve bu onların hakkıdır. 
Steve Jobs isimli girişimci, insanların bilgisayar ve cep telefonu kullanırken 
öncelikle nelere gereksinim duyduğunu belirlemeye çalışmıştır. Hem bilgiye 
hem de iletişime aynı anda cevap verecek bir cihazın ciddi talep göreceğini 
öngörmüş ve bunu gayet basitlik çerçevesinde tasarlayarak pazara sunmuştur. 
Başarısı ortada olup hepimizin hayatını kolaylaştırmaktadır. 
Örnekleri çoğaltmak mümkündür, buzdolabı, fırın, klima, dijital tansiyon 
ölçme aleti gibi sınırsız örnekler sayabiliriz. Bunların tümü insanların 
ihtiyaçlarını belirlemeye çalışarak elde edilen bilgiler ışığında üretilen, pazara 
sunulan ürünlerdir. Başkaları daha da geliştirici çalışmalar yapmakta ve sonuç 
almaya çalışmaktadır. Tek nokta yine söylüyorum basitliktir çünkü insanların 
hayatını zorlaştıran, komplike ve anlaşılması özel gayret gerektiren ürünler 
talep görmeyecektir. İhtiyaçları basit olarak karşılayan hangi ürün veya 



9 
 

hizmet ise talebi o toplayacaktır. Üstelik rakiplerinden farklılığı da o küçük 
detay olan basitlik sağlayacaktır. 

 
2. Pazar (market): 

 
İhtiyaçların karşılanması amacıyla üretilen ve sunulan ürünlerin (mal ve 
hizmet/servis) tüketiciler ile buluştukları yerlere Pazar (market) denir. 
Türk Dil Kurumu pazarı şu şekilde tanımlamıştır: 

i. Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri 
belirli geçici yer, 

ii. Belli bir şeyin satıldığı yer,  
iii. Alım satım, alışveriş. 
Devamında da kökenini açıklamıştır; Farsça “bazar” kelimesinden gelir. 
Alışveriş yeri yiyecek satış yeridir. Bu addan anlam değişmesiyle 
haftanın günlerinden birinin adı olmuştur. 
 

Yüzyıllar boyu çeşitli açık ve kapalı alanlarda ihtiyaç sahipleri ile üreticiler 
buluşmuşlar ve ticaret gerçekleşmiştir. Dünya genelinde nüfus olarak fazla ve 
gelişmişlik olarak önde giden tüm şehirler aslında birer ticaret merkezleridir. 
Londra, New York, Frankfurt, İstanbul, Dubai, Bombay, Şanghay, Melbourne, 
Seul, Hong Kong, Singapur gibi şehirlerin ortak özelliği hep aynıdır. Bu 
şehirler konumları itibariyle bölgesel ticarete ev sahipliği yapıp 
barındırmaktadırlar. Bu saydığım örnekler dünya tarafından bilinen, 
kullanılan ve yaşanılan yerlerdir. Ülkemize bakacak olursak İzmir, Mersin, 
Antalya, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Samsun, Trabzon, Konya, 
Kayseri, Bursa, Adana illeri hep birer bölgesel ticaret merkezleridir. 
Çevresinde bulunan küçük illeri etkileyen, kendi cazibesine ve sunduğu 
imkanlara bağlayan özellikleri barındıran yerlerdir. 
Düşünsenize, Pazar olarak bu potansiyel beraberinde neleri de etkilemektedir? 
Pazara gelen insanların bir sürü ihtiyacı olmakta ve bunları karşılamak için 
yeni pazarlar kurulmaktadır. Gıda, barınma, lojistik, konaklama, servis 
hizmetleri, finans hizmetleri, güvenlik, depolama gibi çok çeşitli ihtiyaçlar 
oluşmakta ve doğal olarak bunları pazara arz eden kişilerin ortaya çıkmasına 
imkan vermektedir. İş hacminin büyüklüğü kişi ve firmaların daha çok ciro ve 
kazanç elde etmesini, sermaye birikimi oluşmasını sağlamaktadır. İş sahipleri 
biriken kazançları ile yeni yatırımlara yönelmekte ve gelişmeye destek 
olmaktadırlar. İnsanlara yeni iş alanları açılmakta, yeni çalışma ortamları 
oluşmakta ve birbirine bağlı şekilde zenginliklerin paylaşılmasını 
sağlamaktadır. 
Öyle güzel ve ahenkli bir dengedir ki, bu ritme ayak uydurduğunuz zaman 
siz de bunun bir parçası olur, yaşar ve kazanırsınız. Pazarın içinde ister satıcı, 
ister alıcı, ister hizmet sağlayıcı olalım, hangi kimlik olursa olsun oyunun 
içinde olmak doğru olandır. 
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Çarşı, dükkan, mağaza, lokanta, kafe, büfe, otel, büro, otogar, liman gibi 
birçok isim altında alanlar kurulmuş ve halen de kurulmaya devam 
etmektedir. Daha kolay ve rahat anlamak için bunları sınıflandıracak olursak; 
 
a. Perakende satış yapan işyerleri: her türlü perakende (tek tek veya küçük 

parçalar halinde) ve doğrudan satış yapan (dükkan, mağaza, büfe, benzin 
istasyonu vb) iş yerleridir. Bakkal, ayakkabıcı, mobilyacı, ekmek büfesi, 
otel, cafe, kantin  gibi sayabileceğimiz bir çok nokta birer örnektir. 

b. Toptan satış yapan işyerleri: her türlü toplu ve çok miktarda satış yapan 
(her tür toptancı mağazaları, depolar, cash&carry mağazalar vb) iş 
yerleridir. Birçok ilde kurulan toptan çarşılar, sebze ve meyve hallerinde 
bulunan kabzımallar, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan kişileri örnek 
olarak verebiliriz. 

c. On-line satış siteleri: dünya ticaretinde her geçen gün payı artan web 
tabanlı satış yapan sitelerdir. İleride ayrıca detaylı olarak anlatılacaktır. 

d. Hizmet ve servis sağlayan işyerleri: her türlü hizmet ve servisi veren 
(danışmanlık ofisleri, eğitim-öğretim kurumları, turizm ve seyahat 
firmaları, tamir bakım onarım firmaları, eğlence mekanları, sinema, tiyatro, 
spor salon ve kulüpleri, dernekler vb) iş yerleridir. 

 
 

3. Ürünler (mal ve hizmetler): 
 

İlk tanımda belirttiğim üzere, ihtiyaçları karşılamaya yönelik üretilen, sunulan 
mal ve hizmetlere ürün denilmektedir. 
Pazarlama kavramını oluşturan en önemli ve hatta temel sayılabilecek konu 
budur. Doğru belirlenecek ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir tüm çabalar, 
çalışmalar. İş kitaplarını raflarda veya kitap sitelerinde analiz edecek olursanız 
görürsünüz ki en fazla kafa yorulan, yayın yapılan alan burasıdır. Ticaret, 
sanayi, endüstri, ihracat, ithalat, kar-zarar kavramlarının esasını tam da burası 
oluşturmaktadır.  
 
Türk Dil Kurumu’na göre ürün; 

i. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, 
ii. Türlü endüstri alanlarında hammaddelerin işlenmesiyle elde 

edilen şey. 
Mal ise şu şekilde tanımlanmaktadır; alınıp satılabilen her türlü ticaret 
eşyası, emtia. 

 
Ürün tanımına giren mal (ticari meta, varlık, değer eşya) nedir?  

- Doğada var olan ve ilave katkı sağlamaya gerek duyulmayan 
ürünler ki bunlara aynı zamanda hammadde de demekteyiz. 
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- Çok az katkı verilen ürünler. Hayvanların avlanarak, yakalanarak, 
özel olarak beslenerek tüketime uygun hale getirilmesini sayabiliriz. 
Kömür, petrol, demir cevheri, su aklıma gelen örneklerdir. Gerçi 
günümüzde doğal olarak tüketilen ürün kaldığını sanmıyorum. 
Hatta bunu da kendilerine iş olarak görenlerin oluşturduğu 
“Organik” sektörü doğdu. Birçok gıda maddesini doğal yöntemlerle 
elde ettiğini iddia ederek pazar oluşturmaya gayret ediyorlar. 
Herhalde ambalajlanmış kaynak sularını tek örnek olarak 
gösterebilirim. 

- Çok komplike üretim aşamalarından sonra (otomobil, cep telefonu, 
elbise vb) tüketime hazır hale gelen ürünlere de mal denir. 
Giydiğimiz bir pantolonun pamuk halinden iplik, dokuma ve 
işlenerek dikimi ve tasarımı ile hazır hale geliş süreci birer üretim 
aşaması ve sürecin sonucudur. Otomobil ise binlerce parça ve 
malzemenin mükemmel mühendislik uyumu ile bir araya gelmesi 
sonucu ortaya çıkan üründür. Ormandaki ağaçtan kağıt, mobilya 
üretimi; petrolden yakıt, asfalt, alkol gibi çeşitli türevlerin üretimi 
komplike aşamalardan sonra elde edilen zahmetli ve pahalı 
yatırımlar sonucu üretilen ürünlerdir. 

 
Hizmet ve servis denilen ürünler ise;  

- Doğal güzelliklerin seyrini ve içinde bulunmayı, yaşamayı sağlayan 
ürünler: Seyahat ve turizm firmalarının sunduğu ürünler, ulaşım 
firmaları ve konaklama tesislerinin sunduğu ürünler örnektir.  

- Kişisel birikim ve özelliklerin servis edilmesi: Hukuk, mali, yönetsel 
danışmanlıklar, tıp ve sağlık alanında alınan hizmetler, moda 
tasarımları, yaşam koçluğu gibi hizmetlerdir.  

- Konfor ve rahatlık ve bu ortamları sağlayan ürünler: Mimarlık, 
bakım onarım çalışmaları gibi.  

- Eğlence ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünler: Sinema, tiyatro, 
gazino, disko, oyunlar, dergi yayıncılığı gibi hizmetlerdir. 

- Öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik pazara sunulan ürünler: 
Okullar, dersaneler, özel hocaların verdiği dersler, danışmanlık 
hizmetleri bunlara örnektir. 

Hizmet ve servisin içine daha fazla insan unsuru girmekte olup, daha zor 
bulunabilen ve böylece daha fazla değer kazanan konuma ulaşmaktadır.  
Türk Dil Kurumu’na göre hizmet, birinin işini görme veya birine yarayan bir 
işi yapma olarak tanımlanmıştır. Yani bir kişi veya firmaya yarar sağlayacak, 
onu memnun edecek, mutlu olmasını ve keyif almasını sağlayacak, yaşam 
kalitesini yükseltecek eylemlerin tümü tarif edilmektedir. Karşılaştırma 
imkanı daha zor olduğu için değerini, fiyatını belirlemek ancak tüketici ile 
hizmeti, servisi sunan arasında varılan anlaşmaya (mutabakata) 
dayanmaktadır. Tabi burada insanlar (alıcılar, müşteriler, tüketiciler) da körü 
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körüne hareket etmemekte, referans aldıkları noktalar bulunmaktadır. Daha 
önce bu hizmeti satın alan birisi ile görüşmek ve memnuniyetini öğrenmek en 
kolay ve yüzyıllardır değişmeyen yöntemdir. Öyle ki, tarih boyunca kimi 
zaman dedikodu mekanizması ile kimi zaman doğrudan sorarak bilgi sahibi 
olunmuştur. Çeşitli yayın organlarında “Tüketici Köşeleri” oluşmuştur. 
Günümüzde “Bloglar” aracılığı ile bu mekanizma küresel çapta oluşmakta ve 
bilgi sahibi olunmaktadır. Hatta önceleri “ayıp olur söylemeyelim” veya 
“ekmeği ile oynamayalım” türünde vicdan muhasebesi ile bazı şeyler gizli 
kalırken şimdilerde herşey şeffaf ve ortalıktadır. Gizli kalabilecek bir durum 
söz konusu değildir. 
Bunlara ilave olarak devlet veya güvenilir kurumlar tarafından verilen 
diplomalar ve unvanlar da referans sağlamaktadır. Üniversitelerin mezuniyet 
diplomaları, “Doktor, Doçent, Profesör” unvanları, Ticaret Odaları belgeleri, 
patent belgeleri gibi sertifikalar etken olmaktadır. 
Bununla birlikte insanların ihtiyaçları ve beğeni seviyeleri çok farklı olduğu 
için ancak ortak kabul görebilecek (minimum ortak değerler ve özellikler 
taşıyan, ihtiyaçları temel noktada karşılayan) ürünler pazara sunulmaktadır. 
Seyahat ihtiyacını gidermek amacıyla uçak firmaları, satın alınabilecek en 
uygun fiyatla koltuklarını arz etmektedirler. Daha fazla konfor ve rahatlık 
isteyenler ise “business ve first class” koltuklara daha fazla bedel (değer) 
ödeyerek satın almaktadırlar. Aynı durum otellerde de geçerlidir. Hatta 
günümüzde gelişen eğitim-öğretim kurumlarında (üniversite, özel lise, 
anaokulu, dershane) da benzer durum söz konusudur. 
 
 

4. Değer, fiyat: 
 

Satıcı konumunda bulunan kişi ve firmaların ürettiği ürünlere kendi maliyet 
yapıları ve yaşam standartları çerçevesinde belirledikleri bir değer, bir fiyat 
bulunmaktadır. Üreticiler ürettikleri malları veya sağladıkları servis ve 
hizmetleri mümkün olan en yüksek değere, fiyata satmak isterler. 
Bunun yanında, ihtiyaç sahibi konumunda olan kişi ve firmaların da satın 
almak istedikleri ürünler için ödemeye razı oldukları, değer ve uygun 
buldukları bir fiyat bulunmaktadır. Mümkün olan en düşük değere, fiyata 
satın almak isterler. 
Tabi burada bu dengenin sağlandığı ve her iki tarafın da uygun bulduğu 
nokta (arz ve talebin kesişme noktası), ürünün fiyatını ortaya çıkarmakta, 
belirlemektedir.  
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Yatay eksen fiyat, dikey eksen ise miktar doğrularıdır. 
T çizgisi talep, A çizgisi ise arzı göstermektedir. 
OK noktası arz ile talebin buluştuğu, kesiştiği noktadır. Alıcıların en 
uygun fiyat ile satın alabilecekleri en uygun miktarı gösterir. Satıcılar 
bu noktaya razı olmak zorundadır çünkü daha yüksek fiyat talep 
ederlerse istenen miktar azalmaktadır.  
OM noktası en uygun fiyata satılabilecek ve satın alınabilecek en 
uygun, optimum miktarı göstermektedir. Burada 2,5 olarak görülen 
miktardır. 
OF noktası satın alınabilecek en yüksek miktar için en uygun fiyat 
noktasıdır. 
Grafikte OK noktası haricindeki bir nokta bize “Arz-Talep Dengesi” 
dışında bir noktayı işaret eder. Ama bu optimum olmadığı, buluşma 
noktası olmadığı için ya alıcılar fiyatı yüksek bulur almazlar ya da 
satıcılar fiyatı düşük bulup az ürün sunarlar. 

 
Grafikten de görüldüğü üzere, üreticinin talep ettiği fiyat ile müşterinin satın 
almayı uygun bulduğu fiyat bir yerde kesişmektedir. İşte bu nokta ürünün 
satış fiyatını belirleyen noktadır. 
Yalnız burada özellikle belirtmem gerekir ki, arz ve talep dengeleri ve piyasa 
fiyatının oluşumu gerçek dünyada ve pazarda bu kadar kolay ve anlaşılır 
biçimde, basit olarak meydana gelmemektedir. Pazardaki üretici sayısı, 
pazarın büyüklüğü, ürünün üretimi aşamasında oluşan katma değerler, 
devletlerin vergi uygulamaları vb birçok konu fiyatın oluşumunu 
etkilemektedir. Ancak yine de, bazı ürünler haricinde, genel olarak, pazarın 
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kendi dinamikleri kendi kurallarını oluşturmakta ve ortaya kabul edilebilir, iki 
tarafın da uygun bulacağı değerler, fiyatlar çıkmaktadır. 
 
 

5. Satın alınma eylemi (satış): 
 
Herhangi bir ürün veya hizmete ihtiyacı bulunan kişi ve firmaların, bu 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pazardan bedel ödeyerek satın alma 
işleminin gerçekleşmesi ile birlikte “satış” işlemi tamamlanmış olur. 
Üzerinde duracağım ve bu kitabın esasını oluşturan ise yukarıda anlatılan 
“satış” işleminin taraflarını incelemek ve tanımlamaktır. Yukarıda verdiğim 
tanımda da görüldüğü üzere “satış” işleminde dört ana temel kavram 
bulunmaktadır. 
a. Alıcılar (müşteri, tüketiciler), 
b. Satıcılar,  
c. Pazar (market), 
d. Ürün (mal ve hizmet, servis). 
 
Bu unsurlar birbirini tamamlayan, bütünleyen bir döngü içerisinde sürekli 
etkileşim halinde satışı oluşturmaktadır. 
 

 
 
Döngüden, devinimden, hareketin kendisinden birini çıkarmamız, yok 
sayabilmemiz mümkün değildir. Aksi takdirde işlemin kendisini ortadan 
kaldırmış, yok etmiş oluruz. 
Mağazadan gömlek, bakkaldan gazete, tekno marketlerden printer kartuşu 
almak, lokantada yemek yemek, avukata danışmak ve sayabileceğimiz 
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SATICILAR 



15 
 

binlerce işlem günlük hayatta yaşadığımız birer satış işlemleridir. Hepsi kendi 
içinde döngüsünü ve unsurlarını barındırmaktadır. Örneğin bakkaldan gazete 
almak işlemine bakalım. Bakkal satıcı, işyerinin kendisi ve bulunduğu cadde 
sokak pazar, gazete ürün ve alıcı olarak bizler bulunmaktayız. 
Avukata danışma işlemine bakalım. Avukat satıcı, ofisin kendisi ve iş 
merkezinin olduğu yer pazar, danışılan konu ve karşılığında alınan hizmet 
ürün ve danışan kişi alıcı konumundadır. 
Gündelik hayatta sürekli ve farkında olmadan satış döngüsünü yaşamaktayız. 
İkinci bölümde bu maddeler detaylı olarak anlatılacaktır. 
 
 
SATIŞ SİSTEMİNİN UNSURLARI 
Bana göre satış dediğimiz üç bacaklı (sacayağı) bir sistemdir. 
 

 
 
Kimileri bunların eşit öneme kimileri ise farklı öneme sahip olduklarını iddia 
etmektedir. Kim, hangisini, ne gerekçelerle iddia ediyor olsun, hepsinde ortak 
olan nokta bu üç kavramın vazgeçilmez ve birbirini bütünleyen, tamamlayan 
olmasıdır. 
Pazar, piyasa, rakipler, ürün ve hizmetler, sektör bilgileri olmadan pazarın 
içinde bulunup koklamadan, hissetmeden, yaşamadan, her tür istihbarat 
bilgisini toparlayarak kendi süzgecimizden geçirmeden, hazırlık yapmadan 
pazara çıkmamız mümkün değildir. Bilgi, başarılı, kazançlı ve verimli 
olabilmek için temel gerek duyulan noktadır. İhracat bölümünde dış pazar 
araştırmasını detaylı olarak anlattım. Dış ticaret pazar araştırması tam olarak 
bilgi toplama ve istihbarat çalışmasıdır. Çok az farklarla benzer çalışmaları iç 
pazarlar için de yapabiliriz. 

SATIŞ 

BİLGİ TAHSİLAT 
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Satış sisteminin içinde bilginin (istihbaratın) önemine inanmaktayım ve bunu 
doğrulayan çok olay yaşadım. Yakın zamanda danışmanlık yaptığım bir 
firmadan bahsetmek istiyorum. Danışmanlık yaptığım firma medikal ürünler 
sektöründe faaliyet göstermektedir. Yeni bir pazara girmek istemekte ancak 
bu pazar ile ilgili herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır. Eczanelerde var olan 
ve satışı yapılan ürünleri topladım, inceledim ve ürünler ile ilgili (yapısı, 
ambalajı, fiyatı, reçeteli satışı olup olmadığı, görsel tanıtım malzemelerinin 
olup olmadığı ve varsa örnekleri vb) detay bilgilere sahip oldum. Ancak 
bunlar yetmemektedir, pazarın büyüklüğü, var olan tüm firmaların bilgileri, 
benim ulaşamadığım veya rastlamadığım ürünlerin bilgileri, pazarda yer alan 
tüm ürünlerin çeşitleri ile birlikte tüm satış dataları, ilgili ecza depoları ve 
doktor listeleri, satışların mevsimsel dalgalanmaları, bölgesel farklılıklar vb 
detay bilgilere gerek bulunmaktadır. Üretim yatırımı yapmak ve pazarlama 
faaliyetlerine başlamadan önce “Yatırımın Fizibilite Raporu” hazırlanmalı ki, 
hedefler doğru belirlenebilsin ve karar alınabilsin. Bir işe başlamadan önce 
gözü kapalı (bilgisiz) olmamak ve doğru kaynaklardan doğru bilgilere 
ulaşarak alınacak kararların doğru olmasını sağlamak gerekmektedir. 
Müşteri, alıcı ve tüketiciler ile anlaşarak ürün ve hizmetlerimizi satmayı 
başardığımızı, becerdiğimizi esas alıyorum. Bunun nasıl yapılması gerektiği 
hakkındaki bilgilendirmeyi ilerleyen bölümlerde yapacağım. 
Bilgiyi topladık, hazırlık yaptık, satışı da gerçekleştirdik, o halde ürün ve 
hizmetimizin değerini, bedelini, fiyatını da almamız, tahsil etmemiz 
gerekmektedir. Bu bizim çalışmamız, emeğimiz ve mücadelemizin karşılığı, 
ödülü ve hakkımız olanıdır. Satıcı konumundaki kişilerin işlemlerine devam 
edebilmesi, yaşam standardını sürdürebilmesi ve geleceğe yönelik işine 
yatırım yapabilmesi için tahsilatı yapması yani bedeli nakit olarak alması 
gerekmektedir. Bu bedelin içinde sunulan ürün ve hizmetin maliyeti olduğu 
gibi satıcının kazancı da bulunacaktır. Aksi halde işe devam edebilmek, 
sürdürebilmek mümkün değildir. 
Satış sistemleri kurulurken bu üç unsur mutlaka ve kesinlikle dikkate alınarak 
çalışmalar yapılmalıdır. Sistemi oluşturan, var eden ve sürmesini 
sağlayanlardır. 
 
 
İŞLETMELERDE SATIŞIN ÖNEMİ 
Satışın tanımını ve unsurlarını belirttim. Kitabımın giriş bölümünde de çok 
detay olmamakla beraber satışın önemini vurguladım. 
Bana göre yapılan işin türü, hacmi, büyüklüğü ne olursa olsun satış ilk planda 
gelen kavram olmak zorundadır. Satış kavramını öncelikli konuma getirmek, 
işletmenin iskeletini ve yapısını buna göre düzenlemek, tasarlamak 
gerekmektedir. Bunu yapan firma ve kurumların bulundukları sektörlerde 
Pazar lideri veya liderlik mücadelesi verir konumda olduklarını görmekteyim. 
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Düşünün ki mükemmel bir fabrika binası yapıldı. İçine son teknoloji ile 
çalışan makinalar, ekipmanlar satın alındı. Hatta rakiplerden daha kaliteli, 
nitelikli ve üstelik daha düşük maliyetlerle üretim yapıldı. Teknik bilgileri 
yüksek, deneyimli ve kalifiye işgücü sağlandığını da ekleyelim. Yani her 
bakımdan imrenilecek bir tesis kuruldu. Bu tesisten üretilecek ürünlerin hedef 
pazarlarda önce bulunurluğunu sağlayacak (satış departmanı) sonra da fiili 
olarak satın alınmasını gerçekleştirecek (pazarlama departmanı) sistemin ve 
organizasyonun da beraberinde hayata geçirilmesi temel zorunluluk, 
gerekliliktir. 
Pazarlama ve satış departmanlarının yapılandırılması ve en önemlisi bu 
birimlerin Pazar araştırma ve analizi çalışmalarından sonra üretilecek 
ürünlerin belirlenmesi ve tesis düzenlemelerinin bu çalışmaya göre 
şekillenmesi doğru yöntemdir. “Ben önce üreteyim, nasıl olsa satarım, illa ki 
müşteri bulurum” dönemi çok gerilerde kaldı. İlla ki müşteri bulunur ama 
hedeflenen kazanç ve cirolardan çok çok düşük seviyelerde hacme ulaşılır. 
Maalesef üzülerek söyleyebilirim, bu tür düşünce yapısına sahip işletmelere 
çok rastladım. Önceliği pazarlama ve satış departmanlarına vermediği için 
kapanan, iflas eden, satılan ve ilk planlanan, yola çıkılan hedeflerin çok 
gerisinde ciro ve kazançlarla yetinmek zorunda kalan işletmeler 
bulunmaktadır. 
Aynı durumu hizmet sektörü için de söyleyebilirim. İnanılmaz bedeller 
ödeyerek kafe ve restoranlar açılmaktadır. Bir kere işlek bir caddede, 
merkezde olması gerektiği için yüksek kiralar verilmektedir. İçinin 
dekorasyonu ve hatta bazı durumlarda dışarıda açık alanlar yapmak için 
büyük bütçeli mimari çalışmalar yapılmaktadır. Devamında ise kafe açılan 
bölge için en uygun menüyü oluşturmak gerekmektedir. Bunlar 
tamamlandıktan sonra bana göre en önemli konu satışı bizzat yapacak olan 
garson ve çalışanların eğitimidir. Müşteri karşılama, hizmet sunma, ürünleri 
tanıtma, nezaketli ve dikkatli servis, güleryüz vb konularda eksiksiz eğitim 
verilmeli ve kesinlikle uygun olan kişilerle çalışılmalıdır. Yiyecek ve 
içeceklerin harika, fiyatların uygun ve çalışanların satış odaklı olduğu kafe ve 
restoranların tam dolu çalıştığını görmekteyiz. Hatta fiyatları rakiplerine göre 
biraz yüksek olmakla beraber hizmeti sunan satış kadrosunun mükemmelliği 
sebebiyle müşteri çektiğini biliyorum. Tam tersi durum da söz konusudur. 
Çalışanların servis, hizmet ve satış kalitesinin kötülüğü dolayısıyla diğer tüm 
unsurlar mükemmel olduğu halde müşteri kaybeden işletmeler 
bulunmaktadır. Burada temel nokta işletme sahibi ve yöneticilerinin 
hassasiyeti, duyarlılığıdır. Müşteriler ile bizzat görüşüp dinleyerek veya çok 
kısa ve öz bilgiler soran anket formları ile belirli aralıklarda değerlendirmeler 
yapmak ve bunu uygulamaya almak en uygun yöntemdir. 
Ülkemizin her birim emeği, malzemesi milli servettir. Boşa harcamamamız, 
kayba uğratmamamız esas alınmalıdır. Kitabımın aslını oluşturduğu ve 
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yürekten inandığım için pazarlama ve satış olmadan işletmelerin yaşama şansı 
olmadığını açıkça söyleyebilirim. 
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2. BÖLÜM:    SATIŞIN TEMELLERİ 
 

 
 
Satış kavramını, işlemini oluşturan bu unsurları detaylı olarak 
değerlendireceğim. 
 
1. Alıcılar (Müşteri): 

 
İlk bölümde belirttiğim, ürünlere (mal ve hizmetlere, servislere) asıl 
ihtiyacı bulunan kişi, firma ve kurumlara alıcı, müşteri denir. Burada 
özellikle vurgulamam gerekir ki, satış kanallarını oluşturan kişi ve firmalar 
da aynı zamanda birer ihtiyaç sahibidir yani müşteridir. Demek ki, alıcı, 
müşteri tanımının içine; 
 
a. Tüketiciler, 
b. Firmalar, kurumlar, 
c. Devletin bizzat kendisi, 
d. Başka ülkelerdeki tüketiciler, 
e. Hizmet ve servis sağlayan kişi, firma ve kurumlar girmektedir. 
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Satış ve satıcı penceresinden müşteri türlerini ayrı ayrı ele alalım. 
 
a. Tüketiciler: 

İhtiyacını gidermek amacıyla doğrudan ürünü (mal ve hizmet, servis) 
satın alan, son kullanıcı olan kişilere denir. 
Bana göre esas müşteri tüketicidir. Ürettiğiniz ürün ve hizmet, servis ne 
olursa olsun, eğer son kullanıcıya yani tüketiciye yönelik ise çok 
dikkatli, titiz, hassas ve ihtiyaçları doğru belirleyen olmak 
zorundasınız. 
Tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru ve zamanında belirleyen, öngören 
firmalar, başarılı olup pazardan yüksek pay alan firmalardır. Hangi ve 
ne tür ürün olursa olsun, pazardan aldığınız pay yükseldikçe kazanç da 
aynı paralelde yükselecektir. Burada “PAZARLAMA” kavramları 
devreye girmektedir.  

o Kişi ve firmaların ihtiyaçlarını belirleme, öngörme;  
o Buna uygun ürün (mal ve hizmet, servis) üretmeye karar 

verme,  
o Pazara sunma modelini belirleme ve  
o Son olarak da, uygun satın alma (satış) fiyatını belirleme 

işlemlerinin tamamı pazarlama kavramının unsurlarıdır.  
Pazarlama o kadar önemlidir ki, bununla ilgili olarak fakültelerde 
ayrı bir bilim dalı olarak uzman bölümler oluşturulmaktadır. Satış 
ise, pazarlama kavramını, bütününü oluşturan parçalardan biri 
olup, ürünlerin tüketiciler ile buluştuğu ve buluşacağı pazarlarda 
bulunurluğu, dağılımı sağlayan işlemin kendisidir. 

ALICILAR 

TÜKETİCİLER 

FİRMA VE 
KURUMLAR 

HİZMET VE 
SERVİS 

KURUMLARI 

DEVLET 
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Çoğunlukla ürünlerin nasıl ve ne şekilde olması gerektiğini belirleyen 
tüketicilerdir. İhtiyacını giderme amacında en uygun ürünü seçme 
hakkına, özgürlüğüne sahiptir. Yani, satıcı deyimi ile, “KRAL” olan 
tüketicidir. Herkes bu kralın daha fazla mutlu olması için 
çalışmaktadır. Bunu başaranlar, sonuçta karlı çıkmaktadırlar. 
Tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarını belirleyemeyen ve uygun ürün 
sunamayan firmaların ayakta kalabilmesi, yaşayabilmesi mümkün 
değildir. Çok basit bir döngü kurulmuştur: 
 

 
 
Bu döngüyü iyi kavrayan ve buna göre eylem planlarını belirleyen 
firmalar, günümüzde Pazar lideri konumunda varlıklarını sürdürmekte 
ve her geçen gün karlılıklarını artırarak büyümektedirler. 
Bu amaçla, AR-GE olarak kısaca tanımlanan “Araştırma ve Geliştirme” 
bölümleri oluşturulmakta ve dev bütçeler kullanılarak ihtiyaçlar doğru 
ve zamanında belirlenmeye çalışılmaktadır. Tüketicilerin davranışları, 
hareketleri, düşünce yapıları ve tüketme alışkanlıkları sürekli 
izlenmekte ve bir adım ileriye giderek, gelecekte bizlerin sergileyeceği 
davranış modelini öngörerek yeni ürünler pazara hazırlanmaktadır. 
İnsanların iletişim ihtiyacını gidermek amacıyla Graham Bell’in icadı 
olan telefonun geldiği noktaya bakalım. Kablo hatları çekilerek 
sağlanan iletişim, günümüzde kablosuz ve görüntülü hale gelmiştir. Bu 
gelişim sürecinde hangi kişi ve firmaların kazançlı olduğuna bakalım. 
Bana göre sektöre yaptıkları ilave katkıların önemi sırasıyla; sabit 
telefon üzerinde telsiz ahize, telsiz telefon, cep telefonu, iletişimin 
yanında bilgi teknolojilerini de sunan cep telefonları ve görüntülü cep 
telefonudur. 

İHTİYAÇLAR UYGUN 
ÜRÜN SATIŞ KAZANÇ 
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İşte bu yenilikler ve farklılıklar, tamamen tüketici ihtiyaçlarını doğru ve 
zamanında tespit etmek, öngörmekten geçmektedir. Firma isimleri 
önemli değildir. Bu farklılıkları, yenilikleri pazara uygun satın alma 
fiyatı ile sunmayı başaran firmalar hala kar etmeye devam 
etmektedirler ve bu da onların hakkıdır. 
Burada bir önemli noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Verdiğim 
örnekte, insanların iletişim ihtiyacından hareketle telefon sanayisinin 
geldiği noktayı, gelişimi halen de izlemeye devam etmekteyiz. Yüzyılı 
aşan sürede, hangi ürünlere talep daha fazla olmuş diye baktığımda 
gördüğüm net sonuç şudur: basit, komplike olmayan, kolay anlaşılan 
ve kullanılan ürünler her zaman tüketicinin gözdesi olmuştur. Üstelik 
bizler yani tüketiciler, bu ürünlere talep edilen fiyatları ödemeye her 
zaman razı olduk ve seve seve satın aldık. İphone buna en iyi örnektir. 
Bedeli diğerlerine göre biraz daha yukarıda olmasına rağmen, sunduğu 
basitlik ve kolay kullanım sebebiyle sürekli talep edilmektedir. Firma 
da, talebin azalmaması ve fiyatın aşağı inmemesi amacıyla, 
kullanıcıların talepleri çerçevesinde yenilikler eklemekte ve pazara 
sunmaktadır. Şimdi dördüncü versiyon pazara sunulmuştur. Bakalım 
bizleri daha ne gibi yenilikler bekliyor? 
 

b. Firmalar, kurumlar: 
Firmaların kendisi de aynı zamanda birer tüketici, alıcı, müşteri 
konumundadır. Üretici olsun, satıcı olsun firmaların çeşitli ihtiyaçları 
ortaya çıkmaktadır:  
- hammadde,  

SABİT 
TELEFON 

TELSİZ 
TELEFON 

CEP 
TELEFONU 

ANDROİD 
TELEFONLAR 

GÖRÜNTÜLÜ 
TELEFON 
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- işgücü, 
- ambalaj, 
- lojistik, 
- üretim ve hizmet alanı,  
- sermaye, 
- kırtasiye, gıda gibi tüketim malzemeleri, 
- bilgi (enformasyon) vb. 
Tekstil, giyim ürünleri satan bir mağazaya bakalım. İşyerini açmadan 
önce mali müşavirinden kuruluş bilgilerini, emlakçıdan işyeri bulma 
hizmetini, mağaza içi dekorasyon için hizmet ve malzeme, çalışacak 
işgücü (elemanlar), ambalaj malzemeleri, kırtasiye ürünleri gibi 
sayabileceğimiz birçok ihtiyacını satın almak durumundadır. Kendisi 
satıcı olarak pazarda yer almakla birlikte aynı zamanda ihtiyaçları için 
alıcı konuma geçebilmektedir. 
Kurumlar olarak tanımladığımız  yarı resmi konumda, devlet destekli 
ve denetiminde faaliyet gösterenler de aynı ihtiyaçlara sahiptir. 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Vakıflar, Dernekler, Üniversite ve okullar, 
hastaneler ve tüm sağlık kurumları sayabileceğimiz örneklerdir. 
 

c. Devletin kendisi ve organları: 
Devlet, “Yasama, Yürütme ve Yargı” unsurlarından oluşan temel 
üzerine inşa edilmektedir. 
Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. 
Yürütme organları Başbakanlık ve bağlı bakanlıklardır. 
Yargı organları ise başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere Yargıtay ve 
ilgili hukuk birimleridir. 
Devletin vatandaşları için dört temel görevi, işlevi yerine getirmesi 
beklenir: Güvenlik, Adalet, Eğitim ve Sağlık. 
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Bana göre “Güvenlik” ve “Adalet” devredilemez, paylaşılamaz 
konumda asaleten sorumluluğudur. “Eğitim” ve “Sağlık” 
sorumlulukları özel kişi ve kurumlar ile paylaşılarak yapılabilecek 
unsurlardır. 
Saydığım bu görevleri, sorumlulukları yerine getirebilmek, sunabilmek 
için devletin kendisi en önemli ve en büyük hacme sahip müşteri, alıcı, 
tüketici konumunda bulunmaktadır. Birçok ülkede devletler 
ekonomiye yön veren, canlandıran, tüketimi destekleyen en yüksek 
hacme sahip durumdadırlar. Burada piyasa yönetimini değil alıcı 
olarak büyüklüğü sebebiyle piyasalara verdiği bolluk ve zenginliği 
kastediyorum. Devasa hacmi tam olarak kavrayabilmek için özellikle 
belirttim. 
Devlet nelere ihtiyaç duymaktadır: 
- En başta işgücü, insan kaynağına. Tüm bu hizmetlerin, işlemlerin 

yerine getirilmesi insan ile mümkündür. Devlet en büyük 
işverendir. Bazen gerçekten ihtiyacı olduğu için bazen de istihdama 
katkıda bulunmak, vatandaşlarının işsizlik problemi ve geçim 
sıkıntısı yaşamamaları için işgücü temini yoluna gider. 

- Çalışma, hizmet alanı ihtiyacı. Bina, ofis, arazi, orman, liman, 
havaalanı, karayolları gibi hizmet sunacağı alanlara gerek duyar. 
Satın alır, kiralar, yapar, işletir, bazen devletleştirir ama sonuçta 
bedel ödeyerek karşılar. 

- Tüketim malzemeleri ihtiyacı bulunmaktadır. Her tür gıda, giyim, 
kırtasiye, inşaat malzemesi vb türlere gerek duyar ve satın alır. 
Hatta bu amaçla kurulmuş DMO (Devlet Malzeme Ofisi) 

DEVLET 

GÜVENLİK 

ADALET 

EĞİTİM 

SAĞLIK 
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bulunmaktadır. Kurumlardan gelen taleplere göre ihaleler düzenler 
ve ihtiyaçları satın alır. 

- Güvenlik kuvvetleri için silah ve bunları kullanım için mermi vb 
malzemeye ihtiyacı bulunmaktadır. Devletlerin satın alma 
bütçelerinde bu madde çok önemli bir paya sahip olup neredeyse 
başka ülkelere ve finans kurumlarına olan borçlanmanın temelini 
oluşturmaktadır. Her yıl yüz milyarlarca USD bedelli alım 
yapmakta ve borçlanmaktayız. Dünyada bir çok ülke de benzer 
durumdadır. 

- Teknolojik altyapı, bilgi sağlama ve depolama ve sunma işlemleri 
için donanım ve kurulum malzemelerine gerek duymaktadır. 
Bunları satın almakta veya kiralamakta olup harcamalarında ciddi 
paya sahiptir. İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı vb kurumlar bu 
amaçla kurulmuşlardır. 
 

d. Başka ülkelerdeki alıcılar: 
Tüketiciler maddesinde belirttiğim özellikler tabi ki geçerli olmakla 
birlikte burada önemli olan ürettiğimiz ürün ve sunduğumuz 
hizmetlere uygun potansiyeli olan ülkeleri belirlemektir. Bu ülkelerin 
kendilerine özel şartları ve devletlerin koruma duvarları çerçevesinde 
nasıl çalışacağımızı doğru belirlemeliyiz. 
İhracat bölümünde detaylı olarak anlattığım üzere, bulunulan ülkedeki 
potansiyel alıcılara ilave olarak ürün ve hizmetlerin yapısına, 
niteliklerine uygun dış pazarlar aramak, bulmak ve çalışmak kapsamlı 
yararlar sağlamaktadır. Ciro ve kazanç artışı getirdiği gibi üretim ve 
hizmet kapasitesinin tam olarak kullanılmasını ortaya çıkaracaktır. Tam 
kapasiteye ulaşınca birim ürün ve hizmetin içindeki sabit maliyetlerin 
payı azalacak dolayısıyla karlılık seviyesi yükselecektir. 
Bisküvi üreten bir firmanın Türkiye pazarına ilave olarak, ürün bazlı 
kapasite raporuna göre seçimler yapılarak komşu ve bölge ülkelerine 
açılması, yeni pazarlar elde etmesi önemli katkı ve yararlar 
sağlayacaktır. Aynı şekilde bilgisayar programı hazırlayan ve satan bir 
firmayı düşünelim. Ofis olarak çalışılan mekanda sabit kadro ve 
maliyetlerle hazırladıkları ürünleri başka ülkelere sattıkları takdirde 
ilave ciro ve net ilave kazanç elde edeceklerdir. 
 

e. Hizmet ve servis sağlayan kişi, firma ve kurumlar: 
İlk bölüm 3. Maddede, ürün bahsinde hizmet, servis kavramı 
anlatılmıştır. Bu kavram (hizmet, servis) birinin işini görme veya 
birine yarayan bir şey yapma olarak tanımlanmaktadır. 
Hem sayıca hem de büyüklük ve hacimsel olarak çok ciddi bir alıcı 
potansiyeli bulunmaktadır. Somut ve sabit ürün üreten firmalara 
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destek veren, temel oluşturan durumundaki hizmet sektörü biraz 
önceki maddelerde de saydığımız her türlü ihtiyacı bulunan ve 
tüketici, alıcı, müşteri konumundaki kişiler, kurumlar, firmalardır. 
Özellikle c maddesinde belirttiğim gibi aynı ve benzer tür 
gereksinimle ortaya çıkmakta ve karşılanması hizmetin ve servisin 
eksiksiz, tam olarak yerine getirilmesi için önem göstermektedir. 
Eğitim sektörü açısından okul sezonu dediğimiz Eylül-Haziran 
dönemini bir düşünün. Giyim, ulaşım, kırtasiye, gıda, ısınma, 
işgücü (öğretmen, görevli, memur vb) ilk aklıma gelen en yüksek 
talep edilen malzeme ve ihtiyaçlardır. Pazara, piyasalara ne kadar 
güzel canlılık verdiğini, bolluk getirdiğini yaşamakta, görmekteyiz. 
Alıcı durumundaki bu kurum ve firmaları kendine özel 
değerlendirecek olursak üzerinde durulacak çok konu ortaya 
çıkmaktadır. Karşılaştırması zor olan servisler ve hizmetlerin değer 
olarak belirlenmesi, tartışılan ve çözülemeyen bir durumdur. 
Belki de burada en fazla hizmet sağlayan kurum devletin 
kurumlarıdır. Devletin vatandaşlara verdiği, sağladığı hizmetlerin 
esasında ücretsiz veya çok düşük, sembolik olması fiyat, değer 
kavramının dışında kalmasını sağlamaktadır. 

Bizim üzerinde duracağımız ise, fiyatı olan, değer ifade eden hizmet ve 
servislerdir. Burada bazı zorluklar vardır: 

i. Standardının oluşması gerçekten çok zordur. Dolayısıyla 
değerlendirme yapabilme kriterleri de değişkenlik, 
kişisellik göstermektedir. 

ii. İnsanların beğeni, kabul seviyeleri birbirinden çok 
farklıdır. Herkesi memnun edebilmek neredeyse 
imkansızdır. 

iii. Aynı ve benzer servisi, hizmeti bulmak mümkün olmakla 
birlikte içine insan unsuru girdiği için değer sistemi çok 
farklı oluşmaktadır. 

 
Eğitim sektörünü örnek olarak ele alalım. Özel okullar ve dersaneler 
eğitim hizmeti vermekte ve karşılığında bir bedel talep etmektedirler. 
Bedeli neye göre belirlemekte, neyi esas almaktadırlar? Ölçüp biçtikleri, 
titiz maliyet hesapları yaparak buldukları bir fiyat mıdır? Yoksa “çapa 
modeli” çerçevesinde ilk olarak bu işi yapanın belirlediği değeri, fiyatı 
emsal alarak mı hareket etmektedirler? 
Alıcı, tüketici konumundaki kişiler bu değerlendirmeyi nasıl 
yorumlamaktadır? Okulun, dersanenin kalitesini neler belirlemektedir? 
Üniversiteyi kazanma yüzdesi mi, iyi öğretim alma seviyesi mi, kolay iş 
bulabilme avantajı sağlaması mı yoksa başka başka konular mı? 
Gerçekten değerlendirilmesi o kadar zor ve komplike bir durum ki, 
talep edilen bedelin gerçek değeri olup olmadığı hakkında net görüş 
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verebilecek kimsenin çıkacağını düşünmüyorum. Herkese göre 
farklılıklar ortaya çıkacak ve bu farklılıklar kişilerin değerlendirme 
metodlarının temelini oluşturacaktır. Birisi için çok fazla değer ifade 
eden bir konu başka bir kişi için anlam taşımayabilir. Örneğin bir 
okulun spor salonunun büyük, kapsamlı ve oyunlarda başarılı olması 
bazı kişiler için önemli ve üzerinde durulması gereken bir konu iken bir 
başkası öğretim yapılan sınıfların büyüklüğü, konforu gibi konuları 
önemsiyor olabilir. 
Sonuç olarak, hizmet ve servis sağlayan kişi, firma ve kurumların 
tamamı da birer müşteri konumundadır. Satış ve satıcı penceresinden 
baktığım zaman, ciddi sayıda ve hacimde hem müşteri hem de tüketici 
olarak değerlendirmekteyim. 

 
 
 

2. Ürün: 
Ürün dediğimiz zaman hemen aklımıza gelenleri (herhangi bir önem sırası 
olmadan) sıralayalım: 
- Mal (ürün veya hizmet), 
- Üretici, 
- Hammadde, 
- Rekabet, 
- Makine/teçhizat/malzeme, 
- Fabrika/atölye/işyeri/mağaza/dükkan/ofis vb, 
- Müşteri/alıcı/hedef kitle, 
- Ambalaj, 
- Bedel/değer, 
- Ödeme, 
- Tanıtım, 
- Fayda, 
- Kontrol, 
- Lojistik/taşıma, 
- Üretim, 
- Pazarlama, 
- Satış ve satış ekibi, 
- İnsan kaynakları, 
- Finansman, 

Ve daha birçok kavram. 
       Ürün ya bir somut (elle tutulan gözle görülen, dokunulabilen) maddedir 
ya da soyut (danışmanlık, sigorta vb) bir kavramdır. Her ne şekil olursa olsun 
mutlaka değer katan, fayda sağlayan niteliğinin bulunması gerekir. Hiç kimse ve 
kurum kendisine artı değer katmayacak, fayda sağlamayacak bir şeye bedel ödeyip 
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satın almaz. Demek ki, ürünümüzü değerli hale getirmemiz gerekmektedir. Bunu 
nasıl yapacağız? 

a. Öncelikle kaliteli hammadde kullanarak (ister mal üretelim isterse 
hizmet olsun mutlaka kullandığımız hammadde ve malzemeler en iyisi 
olmak durumundadır.) başlamalıyız. Kötü malzemeden iyi ürün 
yapabilmek mümkün değildir. Ürünümüzün kabulunu sağlayan en 
kaliteli ve en iyi hammaddeyi işlememiz doğru olandır.  İyi malzeme 
kötü üretim ve sunum ile heba olabilir. Bu da üretim yapıyorsak ya 
kötü hammadde ya da uygunsuz teknik ve makine hattımız ile ilgilidir. 
Eğer hizmet veriyorsak insan unsuru ile ilgilidir. 
Hammaddemiz insan ise yine en iyisini çalıştırmamız, istihdam 
etmemiz bize yarar getirecektir. Nitelikleri yüksek, eğitimli, becerikli ve 
hep üzerinde durduğum işini severek yapan personelimiz, kadromuz 
varsa başarılı olmamamız için hiçbir sebep yoktur. 
Aslında bu konu üretim için de geçerlidir. İyi yetişmiş, eğitilmiş işçiler 
ile malın üretim kalitesinin yüksek, hatalı ürün oranının düşük olacağı 
kesindir. 

b. İnsana yakışır, temiz, düzgün, hijyen koşullarına önem veren, sağlık ve 
güvenlik unsurlarına dikkat eden üretim (fabrika, atölye, cafe, 
restaurant vb) veya hizmet (ofis vb) yerimiz olmalıdır. 
Herşeyden önce bunu kendimiz için yapmalıyız. Bu, kendimize olan 
saygımızın bir işaretidir. Atasözümüzde “aslan yattığı yerden belli 
olur” diyor ya, gerçekten müşteri ve alıcılarımızı etkilememiz ve 
hayran bırakmamız ve devamında ise güven duymalarını sağlamamız 
bize yarar sağlayacaktır. Rakiplerimizden ayıracak özelliklerimizden 
biri ve belki de en önemlisi olacak ve sadık müşteriler oluşumunu 
sağlayacaktır. Ciro ve kazançlarımızın artmasına sebep olacaktır. 

c. Ürünlerimiz ve hizmetlerimizin kendine özel nitelikleri olmalı ve bu  
rakiplerinden, benzerlerinden ayrışmalı, farklılaşmalıdır. Aynı olmayan 
üstün ve farklı yararlar sunan özellikler bulundurmak zorundadır. 
Piyasada var olan ve alınıp satılan, tüketilen bir ürünün aynı özelliklere 
sahip olan şekli ile pazara çıkarsak bizi niye tercih edecekler? Tüketici 
zaten var olan ve kullanımından memnun olduğu bir ürün ve hizmeti 
niye değiştirsin? Riske girmesine sebep olacak neler sunmaktayız? 
İnsanlar aklındaki acaba sorularının cevabını bizim ürünümüzü alınca 
cevaplayabilecek midir? 
Bu soruların cevabını pazara çıkmadan önce detaylı olarak çalışan, 
inceleyen, analiz eden, doğru noktaları belirleyen kişi ve kurumlar 
başarılı olmak için doğru yolda ilerlemektedir. Devamında 
okuyacağınız tüm maddeleri de yerine getirirse başarılı olacaklardır. 

d. Bu farklılaşmayı ise “Pazarlama” birimi ve kavramları yerine getirir. 
Pazarlama birimi, kişi ve kurumların ihtiyaç, istek ve taleplerini doğru 
yorumlayarak, değerlendirerek ürün ve hizmeti ortaya çıkarır. Satın 
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alınabilecek en uygun birimi belirledikten sonra ambalaj şeklini ve 
fiyatını düzenlemeye gayret eder.  
Rakiplerinden ve benzerlerinden ayrıştıran, farklılaştıran özellikleri ön 
plana, göz önüne çıkartan, vurgulayan tasarımlar ile ambalaj ve sunum 
çalışmasını yapar. 
Tüm bu çalışmaların ardından, maliyetler ortaya çıkar ve karı da 
eklenerek en uygun satın alınabilecek fiyatla pazara çıkılır. 

e. Burada pazara sürülecek ürünün, malın küçük veya büyük bütçeli 
olması fark etmez, mutlaka tanıtım çalışması ile olası müşterilere ve 
alıcılara ulaşmaya çalışmak, duyurmak gerekmektedir. İşyerine asılan 
bir tabela, cafede menü, her tür reklam ve ilanlar ve son dönemde artık 
iyice önemi artan sosyal paylaşım ağları tanıtım ve duyuru çalışmaları 
için ideal ortamlardır.  
Tekrar vurgulamak istiyorum, klasik yöntemler ile tanıtım 
çalışmasından mutlaka sonuçlar alınır. Hedef kitleye ulaşmamız için iyi 
birer aracı durumunda olurlar ancak ben kesinlikle günümüzde 
internet ortamının varlığına ve gücüne yürekten inanmaktayım. Dijital 
ortamın, sosyal paylaşım sitelerinin (Facebook, Linkedin, Twitter vb) 
içinde olmak ve hatta mümkünse işimiz ile ilgili bloglar oluşumunu 
desteklemek bize yarar sağlayacaktır. Reklam vermek için en fazla 
tıklanan sitelere ulaşmak ve anlaşmak doğru  yöntem olacaktır. 

f. Pazarlama biriminin yapacağı en önemli çalışmalardan biri, ürün ve 
hizmetlerimizin hedef kitlesini, olası alıcı ve müşterilerini doğru 
belirlemektir. Gelecek öngörüleri ile birlikte kendi üretim imkan ve 
finansal gücümüzden ve maliyet yapımızdan hareketle sunulabilecek 
ürünleri belirledikten sonra bunları satın alabilecek hedef kitleyi 
belirleyecektir. Zor ve detay çalışmalar gerekmektedir ancak bu çalışma 
yapılmadan satış yapabilmek, kazanç elde edebilmek mümkün 
değildir. 
Hedef kitleler ise birbirinden önemli farklılıklar göstermekte ve bu 
farklılıklar satın alma kararlarını ortaya çıkarmaktadır. Kitleleri 
ayrıştıran sosyo ekonomik özellikler şunlardır: 
i. Gelir dağılımı ve yapısı: En yüksek gelire sahip olan ilk basamak 

A ile B ve C gruplarının büyüklüğü, hacmi ve gelir seviyeleri çok 
önemli ve belirleyici unsurdur. Gelir gruplarındaki nüfusun 
oranı ile birlikte toplam kitlenin bilinmesi ve ilave olarak gelir 
seviyesine göre harcama limitlerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

ii. Satın alma paritesi, gücü: İlk madde olarak belirttiğim grupların 
ürün ve hizmetleri satın alma gücünü gösteren çok önemli bir 
unsurdur. Yıllık Gayri Safi Net Hasıla’dan hareketle kişi başına 
düşen ortalama gelir belirlenmektedir. Devamında A, B ve C 
gelir gruplarının alt üst limitleri ve nüfus içindeki oranları tespit 
edilmektedir. 
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Ürün ve hizmetlerimizi hangi gelir grubuna sahip kitleye 
hedefleyerek pazara sürüyorsak, o gelir grubunun hali hazırda 
tüketimini incelemek, rakipleri belirlemek ve bu çerçevede 
ürünleri ortaya çıkarmak doğru olacaktır. 

iii. Toplam nüfusun yaş grubu dağılımı: Türkiye İstatistik Kurumu, 
yaptığı nüfus sayımlarına dayanarak düzenli olarak yaş 
gruplarının dağılımını vermektedir. Hedef kitlemizin büyüklüğü 
ve hacmini bilmemiz gerekir.  
Ülkemizin genç nüfus yapısı ile tüm dünya şirketlerinin iştahını 
kabartması boşuna değildir. Bir de bunun üzerine her geçen gün 
zenginleşen bir ekonomi ve kişi başı gelir artışını ekleyince 
pazarımızda yer almak isteyen oyuncu sayısı sürekli artış 
göstermektedir. 
İsviçre örneğine bakacak olursak, nüfusun çoğunluğu yaşlı 
kesim tarafından oluşturulmaktadır. Bu ülkede gençlere yönelik 
ürün ve hizmetlerin Pazar hacminin dar ve kısıtlı olduğu 
görülmektedir. Vitamin ilaçları, yaşlı bakım hizmetleri, değişik 
ve farklı seyahat türleri, hafif ve diyet yiyecek ve içecekler gibi 
sektörlerin ve ürünlerin Pazar hacminin yüksek olduğu 
görülmektedir. 

iv. Meslek ve iş grubu dağılımı: Toplam nüfusun meslek ve iş 
gruplarına göre dağılımı bize hedef kitlemiz ile ilgili bilgi 
verecektir. Örneğin tarım sektörüne yönelik çalışan bir firma 
isek, toplam kişi ve kurum sayısını bildiğimiz takdirde yatırım 
ve üretim miktarımızı buna göre belirleyecek ve çalışacağız. 
Öğrenci ve öğretmen sayıları bize, kırtasiye, giyim, kitap vb 
ürün ve hizmetlerin potansiyel alıcı, müşterileri hakkında bilgi 
verecektir. 

v. Coğrafi konum: Ülkelerin, bölgelerin, illerin coğrafi konumları 
ulaşım ve lojistik bakımdan önem göstermektedir. 
Bulunduğumuz yere ürün ve hizmetlerin ulaşımı ile 
bulunduğumuz yerden dışarıya satış yapabilmemizi sağlayan 
coğrafi özellikler etken olmaktadır. Coğrafi konum ürünlerin 
ambalaj birimlerini, sevkiyat şekillerini, hacmini, dayanıklılığını 
belirleyen en önemli unsurdur. 
Ulaşımın zor olduğu, dağlık bir bölgede yaşadığınızı düşünün. 
Tüketici iseniz, lojistik maliyeti yüksek olacak ürünlerden uzak 
duracak veya buna katlanacaksınız. Üretici iseniz 
hammaddelerinizi en zor siz getirecek ve üretim yapacaksınız. 
Doğal olarak rakiplerinizden biraz daha pahalıya üretecek ve 
satacaksınız. Belki fiyatınız biraz yüksek kalacak ama unutmayın 
ki rakipleriniz de sizin bulunduğunuz yere ya gelmek 
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istemeyecek yada yüksek maliyete katlanacak ve sizinle aynı 
fiyata satmaya çalışacaktır. 

vi. İklim koşulları: Satış yapacağınız hedef kitlenin yaşadığı 
bölgenin iklim koşullarını bilerek ürün ve hizmetleri belirlemek 
ve sunmak gerekir. 
Üretim yapıyor isek asgari hammadde ve ambalaj stok 
değerlerini buna göre belirlemeliyiz. Kış şartlarının uzun 
sürdüğü, soğuk ayların fazla olduğu yerlerde depolama 
alanlarımızı, işyerimizi, ofisimizi buna göre düzenlemeli ve 
tedbirli olmalıyız. Ayrıca bilmeliyiz ki, enerji maliyetimiz yüksek 
olacaktır. Sıcakların uzun sürdüğü Körfez bölgesi ve Afrika’da 
ise yine enerji maliyeti yüksek olacak; uygun çalışma ve yaşam 
ortamları elde etmek için klimatize edilecektir. 
Aslında net olarak görünen şu ki, ülkemiz gerçekten cennet 
konumda ve özelliktedir. Her iklimi olması gerektiği zaman ve 
sürede yaşamaktayız. Hiçbir bölge diğerinden üstün özelliğe 
sahip olmadığı gibi eksileri de bulunmamaktadır. 

vii. Kültürel, etnik ve dini özellikler: İnsanların içinde bulunduğu, 
yetiştiği ve büyüdüğü aile ortamı, arkadaş çevresi, okul, 
komşuları vb, kişilerin düşünce yapısını oluşturmaktadır. Bu 
yapı satın alma kararlarını belirleyen en önemli unsurlardan 
biridir. 
Örneğin Müslüman ve Yahudiler’in domuz eti ve türevlerini 
yememeleri önemlidir. Restoran, lokanta, cafe türü işletmemiz 
varsa menümüze bu durumu özellikle belirtmemiz gerekir. Gıda 
üreten firma isek, ürün ambalajlarının üzerine içinde neyin olup 
olmadığını yazmamız uygundur. 
Toplumların önemli günlerini takip ederek buna uygun hareket 
etmek yarar sağlayacaktır. Noel zamanı hediye paketi türlerinin 
zenginliği ve fazlalığı buna en iyi örnektir. 
Renkler de önemli birer algı unsurudur. Dünyanın birçok 
bölgesinde renklerin farklı anlamları bulunmaktadır. Bizde 
gelinlik beyaz iken Çin’de matem için beyaz renk tercih 
edilmektedir. Bu detaylar bize üretim, sunum, ambalaj seçimini 
doğru yapmamızı sağlayacaktır. 
Yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum. Çöp torbası üretim ve 
satışı yaptığım dönemde, bir ilimiz kırmızı renkte talep ederken 
diğer bir ilimiz mavi, resmi kurumlar ise siyah rengi tercih 
etmekte idi. Dolayısıyla satış yapabilmek için üç ayrı rengi de 
üretmem gerekiyordu ve öyle de yaptım. 

viii. Aile yapısı: Çekirdek aile, geniş aile, tek kişilik yaşamlar bize ev 
ve ortalama ev halkı sayısı ve potansiyelini göstermektedir. 
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yükseldikçe ailesinden ayrılan ve 
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tek yaşayan kişiler artmaktadır. Ayrıca çalışan kadın oranının 
yükselmesi de tek gelire bağımlılığı azaltmakta ve harcama 
limitlerini yükseltmektedir. Geniş aile yapısı iyice azalmış 
olmakla birlikte devam eden bölgeler bulunmaktadır. 
Çekirdek aile yapısının ve hacminin büyümesi bu gruba yönelik 
ürün ve hizmet potansiyelini artırmaktadır. Örneğin station araç 
modellerinin artışı, çocuklu aile ve mutluluk tablosu çizmeye 
yöneliktir. Ailecek izlenecek film, tüketilecek gıda maddeleri 
bunlara örnektir. 
Tek yaşayan kişilerin de sayısı her geçen gün yükselmektedir. Bu 
kişiler çoğunlukla evlerine akşam ve geç saatlerde 
gitmektedirler. Bunun sonucunda küçük metrekareli daire 
inşaatlarında, hazır mobilyalı evler ve ev dışı tüketim 
harcamalarında ve eve yemek siparişlerinde, kuru temizleme 
hizmetlerinde, tek porsiyonluk tüketim ürünlerinde, gelişmiş 
elektronik ürünlerde vb taleplerde artış olmaktadır.  

ix. Eğitim düzeyi: Kişilerin okur yazarlık oranı ve seviyesi tüketici 
profilini anlamamıza destek olmaktadır. Eğitim ve öğretim 
seviyesi yükseldikçe kişilerin talepleri değişmekte, daha fazla 
araştıran, inceleyen, soruşturan konuma gelmektedir. Bu durum 
satışları daha zor hale getirmekle birlikte tüketici davranışları iyi 
analiz edilirse ve ihtiyaçları doğru okunursa ürün ve 
hizmetlerimizi belirler ve bunu da anlatabilirsek aslında işin zor 
kısmını aşmış oluruz. 

x. Tüketim alışkanlıkları: Burada hem ürün ve hizmetleri satın 
alma şekli hem de miktarı ortaya çıkmaktadır. Bir ürünü satın 
alma sıklığı, periyodu ve miktarı bize ambalaj ve sunum 
hakkında bilgi vermektedir. 
Çocukluğumdan hatırlıyorum, evimizde kiler vardı ve gıda 
maddeleri büyük ebatlarda gelir ve tüketilirdi. Sık sık değil 
toptan alışveriş yapılırdı. Şimdi ise küçük ebatlarda ve daha sık 
alışveriş yapılmakta ve tüketilmektedir. 
viii. maddede belirtilen aile yapısının değişmesi yani küçülmesi 
ve marketlerin hızlı şubeleşmesi sonucunda ürün ve hizmetlerin 
birim ambalaj boyutu, gramajı ve sunum miktarı ortaya 
çıkmaktadır. 

g. Yine Pazarlama biriminin yapacağı en önemli işlerden biri de ürün ve 
hizmetimizin sunum şeklini, yapısını belirlemektir. Ambalaj ve sunum 
çalışmalarında ise satış hedeflerimiz etkili olacaktır. Üretim ve hizmet 
yerimizden ne kadar uzağa satış yapacak, hizmet götüreceğiz? 
Kırılmadan, bozulmadan, ezilmeden, orijinal görünüm ve niteliklerini 
kaybetmeden alıcılara ulaşmasını sağlayacak ambalaj şeklini ve 
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sunumunu belirlememiz, hatta önceden test edip kontrol etmemiz 
doğru olacaktır.  

h. Burada aynı zamanda lojistik kavramı da gündeme gelmektedir. 
Lojistiğin önemi birçok noktada bulunmaktadır: 

o Ürünlerimizi müşterilerimize, alıcılara, tüketicilere en kısa 
sürede ulaştırması, 

o Özel tip sevkiyat, taşıma araçları ile (kuru yük, likit tankeri, 
frigorifik soğuk zincir araçları, tren, gemi, tır vb) ürünlerimizin 
kendine özel niteliklerini kaybetmeden alıcıya ulaşmasını 
sağlaması, 

o Kendi imkanlarımızla yapacağımız sevkiyattan daha az 
maliyetli, daha ekonomik oluşu, 

o Yılın her mevsimi, her gününde şartlar ne olursa olsun sürekli 
hizmet verebilmesi, 

o Alternatif taşıma yöntemleri sunarak işimize destek olmasıdır. 
i. Geldik en önemli noktaya, “SATIŞ”. Malların potansiyel alıcıları ile 

buluşmasını sağlamamız yani doğru satış noktalarında doğru 
düzenleme ve sergileme çalışmaları yaparak ve doğru fiyatlandırma ile 
satışa sunulmasını sağlamak gerekmektedir. 
Kitabımın temelini aslında bu maddenin özü oluşturmaktadır. 
Başından sonuna kadar tüm yazdıklarım satışı anlatan, açıklayan 
niteliktedir. 
 

3. Pazar: 
Pazar, market dediğimizde ilk aklımıza gelen başlıkları sıralayalım: 

- Satıcılar, 
- Alıcılar/müşteriler/tüketiciler, 
- Borsa/düzenleyiciler, 
- Taşıma/lojistik, 
- Bedel/fiyat/değer, 
- Ürünler ve hizmetler, 
- Para/ ödeme sistemleri, 
- Tanıtım/reklam, 
- Ambalaj, 
- Süreklilik, 
- Bolluk/çeşit fazlalığı/zenginlik, 
- Rekabet, 
- İşgücü, 

Ve daha başka başlıklar. 
 

 Pazarı oluşturan bu kavramları ayrı ayrı ele alalım ve anlamaya 
çalışalım. 
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a. Satıcılar: pazarın iki temel unsurundan biri satıcılardır. Bir ürün veya 
hizmeti satmak için gelen yoksa orada işlemde ticaret de olamaz. 
Küçükken babamla, daha sonraları ise kendim veya eşimle gittiğim 
mahalle pazarlarını hatırladım. Her köşeden, her taraftan satıcıların 
sesleri, ürünlerini tanıtmaları ve bağrışmaları duyulur. Bunlar olmazsa 
ticaret olmaz, eksik kalır. Sadece mahalle pazarları değil, çarşılar, 
AVM’ler, internet sitelerinin hepsi birer satıcıların bulunma yerleridir. 

b. Alıcılar/müşteriler/tüketiciler: iki temel unsurdan biri satıcılar ise diğeri 
de alıcılardır. Alıcısı olmayan bir Pazar düşünmek mümkün bile 
değildir. Pazarların, ticaretin, satışın  vazgeçilmez temel taşı, olmazsa 
olmazıdır. 

c. Ürünler ve hizmetler: satıcı ve alıcıları buluşturan Pazar yerinde satış 
işlemine temel olacak, esas olacak ürün veya hizmetin bulunması 
gerekir. 
Alıcının ihtiyacını karşılayacak, memnun edecek ve ödeme gücü 
çerçevesinde satın alacağı ürünleri, hizmetleri bulabilmesi gerekir. 
İnternet ortamında, sanal alışverişte bile sergilenen ürünler 
bulunmaktadır. Alıcılar fiziki olarak dokunamasa bile görebilmekte ve 
sipariş verebilmektedir. 

d. Bedel/fiyat/değer: satıcıların pazara sundukları ürün miktarı, alıcıların 
satın alma isteklerini belirten miktar ile çakıştığı, daha doğrusu 
buluştuğu noktada ürün veya hizmet gerçek değerine ulaşmış 
demektir. 
 

 
 
Yatay eksen fiyat, dikey eksen ise miktar doğrularıdır. 
T çizgisi talep, A çizgisi ise arzı göstermektedir. 
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OK noktası arz ile talebin buluştuğu, kesiştiği noktadır. Alıcıların en 
uygun fiyat ile satın alabilecekleri en uygun miktarı gösterir. Satıcılar 
bu noktaya razı olmak zorundadır çünkü daha yüksek fiyat talep 
ederlerse istenen miktar azalmaktadır.  
OM noktası en uygun fiyata satılabilecek ve satın alınabilecek en 
uygun, optimum miktarı göstermektedir. Burada 2,5 olarak görülen 
miktardır. 
OF noktası satın alınabilecek en yüksek miktar için en uygun fiyat 
noktasıdır. 
Grafikte OK noktası haricindeki bir nokta bize “Arz-Talep Dengesi” 
dışında bir noktayı işaret eder. Ama bu optimum olmadığı, buluşma 
noktası olmadığı için ya alıcılar fiyatı yüksek bulur almazlar ya da 
satıcılar fiyatı düşük bulup az ürün sunarlar. Veya tam tersi söz 
konusudur. 

e. Para/ödeme sistemleri: önceden herşey para ile peşin olarak anında 
gerçekleşmekte idi. Satış işleminin hacmi ne olursa olsun mutlaka nakit 
ödeme yapılır veya borçlanma senedi ile belirli vade konularak alıcı 
borçlandırılır ve satış işlemi tamamlanırdı. 
Babamın ticaret yapmasından dolayı çok net hatırlıyorum. İstanbul, 
Mersin ve Ege’ye mal almak için gideceği zaman önceden para hazırlığı 
yapardı. Bankadan yüksek bedel banknot talep ederdi ve hatta anlattığı 
kadarı ile banka da bunun için hazırlık yapardı. Bu banknotları beline 
bir kuşakla sardığını ve bu şekilde yola çıktığını biliyorum. Aslında bu 
durum ne kadar büyük riskler barındırmaktadır. 
Riskleri ortadan kaldırmak ve müşterilerine kolaylıklar sunmak için 
bankalar da farklı sistemler geliştirdiler: 

o Çek, 
o Kredi kartı, 
o Teminat mektupları, 
o Bloke hesaplar, 
o Akreditif mektupları, 
o Kredilendirme sistemleri. 

Tüm bu araçlar alışverişi kolaylaştırmaktadır. Ancak beraberinde bazı 
maliyet yüklerini de getirmektedir. Bankalar tüm bu hizmetlerin 
maliyetlerini işlemlere yansıtmaktadırlar. Tabi burada rakiplerimizden 
geri kalmamak ve müşterilerimizi memnun etmek için ödeme 
sistemlerine uyum sağlayarak hareket etme zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

f. Borsa/düzenleyici/ kontrol eden kurumlar: pazarda oluşan işlemlerin 
kayıt altına alınması ve devletin vergi toplayabilmesi için çeşitli ve 
farklı kurumlar tarafından düzenlemeler getirilmekte ve 
uygulanmaktadır. Tüm bu çalışmaları yürüten, organize eden ve 
belirleyen devletin kendisidir. 
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Devlet çeşitli ve farklı görevler yüklediği birimleri ve kurumları ile 
bunu gerçekleştirir: 

o Ekonomi, Maliye, Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, 
o Belediyeler, 
o Ticaret ve Sanayi Odaları, 
o Borsalar, 
o Vergi Daireleri, 
o Türk Standartları Enstitüsü, 
o Türk Marka ve Patent Dairesi, 
o Hıfzıssıhha Laboratuarı, 

Daha yazılabilecek çok fazla kurum bulunmaktadır. İlk aklıma gelenleri 
sıraladım. 
Bu kurumlar pazarı oluşturan unsurları denetlemek, haklarını 
korumak, belirli kalite ve standartları belirlemek, vergilere temel olacak 
üretim ve satış işlemlerini belgelendirmek, insan sağlığı için düzenli 
kontrol ve denetimler yapmak amacıyla kurulmuş ve çalışmaktadırlar. 

g. İşgücü/çalışanlar/insanlar: satıcılar, alıcılar, üretim, taşıma, lojistik 
dediğimiz tüm kavramlar insana, işgücüne dayanmaktadır. İnsanın 
olmadığı bir Pazar, market, ekonomi, sanayi düşünebilmek mümkün 
değildir. 
İşgücünü oluşturan insanlar hem üretimin temelini hem de tüketimin 
kendisini oluşturmaktadır. Bir yandan satıcı olarak, üretici olarak 
pazarda yerini alırken, diğer yandan kendisi de ihtiyaçlarını karşılamak 
için tüketici, alıcı, müşteri kimliğine geçmektedir.  
Pazarın dinamik olmasını sağlayan temel nokta da burasıdır. Sadece tek 
taraflı çalışan değil komplike bir yapıya sahiptir. 

h. Bolluk/çeşit fazlalığı/zenginlik: pazarın temelini ürünler ve hizmetler 
oluşturmaktadır. Ne kadar fazla sayıda üretici ve satıcı tarafından ne 
kadar fazla çeşitte ürün ve hizmet sunulursa pazarı o kadar 
zenginleştirmiş olurlar. Bu durum esasında en fazla alıcıları mutlu 
edecektir. Satın alacağı ürünü seçmek için alternatiflerin fazla olması en 
güzel olanıdır. 
Çeşit zenginliği satıcılara şu faydaları sağlamaktadır: 

o Rakipleri takip ederek kendini geliştirmeye yardımcı olur, 
o Rekabeti sağlar, 
o Alternatif ürün ve hizmet sunma avantajı verir, 
o Alternatif fiyatlar sunabilmeyi sağlar, 
o Hızlı hareket edebilme gücü verir, 
o Karlılık sağlar çünkü her farklı ürünün maliyet ve karları 

farklıdır, 
o Müşteri sadakati sağlar. Çeşit zenginliği ile alıcıların başka 

satıcılara gitmesini önler ve bağlılığı güçlendirir. 
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o Alıcıların önceden planlamadığı ürün ve hizmetleri sunarak 
ihtiyaçların oluşumuna destek ve satın alınmasını sağlar. 

Aynı zamanda çeşit zenginliği alıcılara da faydalar sağlamaktadır: 
o Rekabet ortamı oluşumu, 
o İhtiyacı karşılayacak en uygun ürünü bulma avantajı, 
o En uygun ürünü en uygun fiyata bulma avantajı, 
o Alternatif ürün ve hizmetlere ulaşma kolaylığı, 
o Yenilikleri takip ederek kendimizi geliştirmemize destek. 

i. Rekabet: pazarların, marketin en güzel tarafı rekabet oluşumunu 
sağlamasıdır. Günümüzde tam rekabet ortamı diyebileceğimiz ideal 
ortamlar bulunmamakla beraber buna yaklaşan ve her iki tarafın da 
memnun olmasını sağlayacak pazarların oluştuğunu söyleyebilirim. 
Alıcıların ihtiyaç duyduğu birçok ürün ve hizmeti üreten, sağlayan ve 
sunan çok sayıda satıcı bulunmaktadır. Daha önce bahsettiğim gibi 
ulaşım ve iletişim alanlarında meydana gelen gelişmeler dünyayı 
küçültmüştür. Önceden bir pazarda sadece o bölgenin kendi insanları, 
firmaları, kurumları varken şimdi aynı pazarda dünyanın her 
tarafından insanlar, firmalar bulunmaktadır. 
Alıcıları etkilemek ve satış yapabilmek için her türlü cazibeyi 
sunmaktadırlar. Ürün ve hizmetlere farklılıklar getirmekte, üzerine artı 
değerler eklemektedirler. İşte tüm bunlar rekabetin aslını, kendini ve 
güzelliğini oluşturmaktadır. 
Bir önceki madde olarak belirttiğim çeşit zenginliği de rekabetin sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Rekabet ortamından zarar gördüm, iyi değildir 
diyecek biri olabilir mi? Eğer bunu söyleyen biri varsa bilin ki pazarın 
gerçeklerini doğru zamanda okumadığı, anlamadığı ve gerekli 
önlemleri almadığı için yaşadığı kayıplar sebebiyle bunu 
söylemektedir. 
 

4. Satıcılar: 
Bu kitabın temelini oluşturan konu başlıklarından biridir. 
Her konuda temel unsurun insan olduğunu ifade etmiştim. Satıcı da 
işlemin doğrudan ve ayrılmaz bir parçası ve tarafıdır. Taraf olduğu durum 
görevinin tanımıdır. Kendisine ait olan yada birlikte çalıştığı kişinin veya 
firmanın verdiği sorumluluk bölgesinde, işyerinde ürün ve hizmetleri 
sunmak ve satmaktır. 
Bu çok kolay değildir çünkü satıcı alıcının ne istediğini anlamak, çözüm 
sunabilecek kendi alternatiflerini hızla düşünmek ve en yüksek bedele 
satarak işlemi tamamlamak durumundadır. Bunu, doğru, zamanında ve 
eksiksiz olarak yapanlar benzerlerinden ve rakiplerinden kolayca 
sıyrılmakta, ön plana geçmektedirler. 
Satıcı denilince akla tek tip insan figürü gelmemeli, çeşitli sektörlerde farklı 
görevler üstlenen ve farklı sorumlulukları yerine getiren satıcılar olduğunu 
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unutmamalıyız. Benim ilk aklıma gelen örnekler mahalle pazarlarında 
bağıra bağıra satış yapan kişilerdir. Vapurlarda ihtiyaç uyandırarak talep 
doğurmaya çalışan (pratik limon sıkma aleti diye evlerde zaten var olan 
ama pratiklik ve tüm suyun elde edilmesini işleyerek talep oluşturan) ve 
bunu kendilerince hayranlık uyandıran söylem ve beden dili ile 
destekleyen kişiler de satıcıdır. Özellikle İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu 
caddelerde ve köprüde su, mendil, kağıt helva satan kişiler de satış 
ekibinin birer parçasıdır. Mağazalarda çalışan tezgahtarlar (şimdilerde 
satış danışmanı denilmekte), firmaların saha satış kadrosu ve yöneticileri, 
marketlerde çalışan satış destek elemanları ve önünüze bir ürün veya 
hizmet sunarak gelen herkes satıcı ordusunu meydana getirmektedir. 
Uzun süre fiili olarak sahada, bölgelerde, üst yönetim kademelerinde ve 
şimdi ise danışman olarak bu ordunun bir parçası olmaktan hep gurur 
duydum, şerefle çalıştım. 
Burada önemli olan hangi unvanla ve görevle hangi işin yapıldığı değil, 
kişinin kendi içine sindirerek, içselleştirerek işini yapmasıdır. Satış 
işleminin kendisi severek, benimseyerek, özümseyerek yapıldığı takdirde 
kabul görecek, satıcıya itibar ve maddi kazanç sağlayacaktır.  
İşini kötü yapan, istenmeyen, kabul edilmeyen konumda bulunmaktan 
kaçınmalı ve kanunlara, hak ve hukuka uygun çalışmalar içinde 
olunmalıdır. Oturduğum binanın giriş kapısında “Dilenci ve satıcılar 
giremez” yazılı tabela bulunmaktadır. Bu tür yazılar “Satıcı” kelimesinden 
dolayı aslında hep gücüme gitmektedir ama bunu yazanı değil yazdıranı 
incelemek gerekir. Bıkkınlık veren, yasak getirilen değil görüldüğünde 
yüzlerin güldüğü, saygı gösterilen ve sevilen satıcılar olmayı becermeli, 
başarmalıyız. Kitabımın son bölümünde detayları ile bu konuyu anlattım. 
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3. BÖLÜM: SATIŞ KANALLARI 
 
Satış işleminin gerçekleştiği işyerlerinin türlerine ve yapılarına göre ayrışması ve 
sınıflandırılmaları ile meydana gelen oluşumlara “SATIŞ KANALLARI” denir. 
Bunlar: 
 

a. Perakende satış yapan işyerleri: 
Tüketicilere, küçük parçalar halinde, tek kullanımlık ve kısa süreli olarak 

ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak ürün (mal ve hizmet, servis) satışı yapan 
işyerlerine perakendeci denir. 
Örnek olarak;  

i. hipermarketler,  
ii. süpermarketler,  
iii. benzin istasyonları,  
iv. kafe ve restoranlar,  
v. giyim mağazaları vb. 
Hizmet, servis satışında ise;  
i. danışmanlık ofisleri,  
ii. spor salonları,  
iii. seyahat ve turizm ofisleri,  
iv. oteller,  
v. güzellik ve kuaför salonları vb. 

Yukarıda belirtilen türler, aynı zamanda pazarı oluşturan, meydana getiren 
“kanal” lardır. Satış yönetiminin içinde kanal yönetimi temel olup diğer unsurlar 
buna göre dizayn edilmektedir. 

Tüketiciler ile doğrudan buluşma noktası olan perakendeciler, hangi tür ürün 
satan firma olursa olsun, en önemli satış kanalıdır. Açıkçası, bu kanalı iyi 
yönetebilen, yönlendirebilen ve hakim olan firmalar, pazara hakim konuma 
gelmektedirler. 

Bu amaçla, firmaların “Ticari Pazarlama” (Trade marketing) ve “Satış 
Operasyon” bölümleri kurulmakta, kanalları verimli ve kazançlı hale getirmenin 
formüllerini aramakta, uygulamaktadırlar. Bana göre, satış firmaları için en önemli 
bölümlerden birisidir. Satışa sunduğumuz ürüne;  

i. uygun kanalı bulmak,  
ii. dağılım modelini belirlemek,  
iii. dağılımın aktörlerini dizayn etmek, 
iv. fiili olarak bulunurluğu sağlamak, temel çalışma 
konularıdır. 

Hem ülkemizde hem dünya genelinde, bazı firmalar bu kanala doğrudan 
kendileri çalışmakta (uygun satış ekibi yapılanması ile) olup tek elden yönlendirmeyi 
ve hakimiyeti amaçlamaktadırlar. Burada asıl olan, içinde bulunulan sektörün kanal 
büyüklüğüdür. Modelin kendisini belirlemekte söz sahibi olan budur. 
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Az önce, ticari pazarlamanın görev tanımı içinde belirttiğim dört unsuru sırasıyla 
çalışmak, pazara sunulan ürünün dağılım modelini belirleyecektir. 
 

b. Toptan satış yapan işyerleri: 
Tüketicilere toplu halde ve büyük parçalar (çoklu olması sebebiyle daha 

düşük fiyatlara) halinde; aynı zamanda perakende kanalına da toptan satış yapan 
işyerlerine toptancı, distribütör, cash&carry mağaza denmektedir.  

Babamın yürüttüğü işin gıda toptancılığı olması ve yine ailemle birlikte bir 
süre distribütörlük yapmam sebebiyle ve halen de bu kanalı yöneten konumda 
olduğum  için toptancı kanal ile ilgili bilgi birikimim, tecrübe ve kazanımlarım 
bulunmaktadır. Bence bu kanal, dağılım modellerinde en önemli aktör durumunda 
olduğundan, varlığı ve önemine yeri geldikçe değineceğim. 
 
En fazla uygulanan dağılım modeli; 

 
Sektör ve ürüne göre tercih edilen diğer modelde ise arada toptan kanal 
bulunmamaktadır; 

ÜRETİCİ 
FİRMA 

TOPTAN 
KANAL 

PERAKENDE 
KANAL TÜKETİCİ 
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Firmaların kendi ürünlerine uygun dağılım modelini belirlerken, dağılım 

maliyetleri karar vermede önemli hale gelmektedir. 
Modellerde görüldüğü üzere, toptan kanalın varlığı, tüketicilere ulaşmada  

üretici firmalara kolaylık sağlamakla birlikte ilave kademe oluşturmaktadır. Toptan 
kanalın çalışma maliyetinin toplamı kadar bedel,  fiyatların yükselmesi veya firma 
karlılıklarının azalmasına sebep olmaktadır. 

Bununla birlikte toptan kanalın sağladığı avantajlar şunlardır: 
i. Yerellik;  tanınırlık,  bilinirlik:  Bölgenin  içinde  olunması 
sebebiyle ilgili perakende kanalını oluşturan kişi, firma ve 
kurumları yakından tanıma imkanı vermektedir. Aynı zamanda 
toptan kanalı oluşturan kişi ve kurumların kendisi de pazarın 
içindeki ilgili kişiler tarafından tanınması ve bilinmesi sayesinde 
kapıların açılması, çalışmaların sorunsuz ve verimli yürütülmesi 
elde edilmektedir. 
ii. Bölgeye hakim olunmasını sağlayacak detay çalışma 
imkanı: Böylece her tür kanal ve müşteriye kolayca ulaşılır. Elde 
edilen bilgi birikimi ve çalışmaların getirdiği değerlerle ürün ve 
hizmetin potansiyel satış noktalarını doğru belirleme ve ulaşma 
avantajı sağlanır. 
iii. Bölgenin içinde olunması sebebiyle lojistik maliyet 
avantajı: Ana firmaya göre en uzak denilebilecek müşteriye bile 
kolay ulaşım ve maliyet avantajı verir. 
iv. Kanallara yapılan satışın finansal yükünün, riskinin 
üstlenilmesi: Ürün ve hizmetler peşin olarak satılamamakta, 
kanala belirli gün üzerinden vade desteği, ödeme kolaylığı 
sağlanmaktadır. Bu desteği zaman zaman ana firma karşılamakla 
birlikte çoğunlukla toptan kanalın üzerine kalmaktadır. 

ÜRETİCİ 
FİRMA 

PERAKENDE 
KANAL TÜKETİCİ 
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v. Stok yönetimi sayesinde üretici firmaya depolama desteği 
ve hatta ön satış finans desteği sağlanması: Toptan kanalın 
varlığı ana firmaya bölgesel stoklama alanı ve imkanı sağlarken 
aynı zamanda eğer konsinye satış yapılmıyorsa ön satış 
yapılarak finans desteği de vermektedir. 
vi. Her tür ilk tepkilerin karşılanması, soğutulması: Bu 
sayede karar vermek için süre kazanılır. Olumlu tepkiler 
olacaktır ama en önemlisi olumsuz tepkiler ve müşteri 
şikayetleridir. Acil olanları hariç tutarak ifade ediyorum, ana 
firmadan önce tepkilerin toptan kanala gelmesi önlem almak, 
düşünmek ve karar vermek için süre tanıyacak ve avantaj 
sağlayacaktır. 
 
Bunun yanında ortaya çıkan dezavantajları da vardır: 
i. İlave kanal dağılım maliyeti: Rekabetin yoğun olduğu ve 
her bir birim maliyetin çok önemli olduğu ürün gruplarında 
toptan kanalın varlığı ve oluşturduğu maliyet, fiyata yansımakta 
ve yükselmesine sebep olmaktadır. 
ii. Ana firmanın temel politika ve stratejisinden 
uzaklaşabilme olasılığı: Bölgesel çalışma ve uzaklıklar sebebiyle 
zaman zaman ana firmanın politikalarından 
uzaklaşılabilmektedir. Nasıl olsa bilinmez, duyulmaz mantığı ile 
ve “bu bölgenin kendine has özellikleri var” denilerek sapmalar 
olabilmektedir. Unutmayalım ki artık insanlar sürekli seyahat 
ediyor ve birbirleri ile görüşüyorlar. Aynı işi yapan kişiler 
özellikle kendi aralarında daha fazla iletişim kurmakta, dernek, 
oda gibi çatıların altında biraraya gelmekte ve işlerini 
değerlendirmektedirler. Dolayısıyla bir bölgedeki farklı 
uygulama çok geçmeden başka bir bölgede öğrenilmekte ve 
sorun oluşturmaktadır. 
iii. Finansal yapının gücü ve büyüklüğü ile doğru orantılı 
olarak kanalların risk yükünü taşıyamama: İş hacminin 
büyümesi ile birlikte bazı durumlarda toptan kanalın sermaye 
yapısı zayıf kalmakta ve bölgenin gerek duyduğu finansı 
sağlayamayarak satışların gerilemesine ve bu desteği verebilen 
rakiplere kayabilmesine imkan sağlamaktadır. 
iv. Yine finansal yapı ile ilgili olarak, stok yükünü 
taşıyamama riski, zaman zaman stok eksikliği (stock-out) 
yaşanabilme olasılığı: Bir önceki maddede belirttiğim gibi finans 
gücünün yetersiz olması gereken depolama stok miktarını 
azaltmakta, stok dışı riskini gündeme getirmekte ve sonucu 
olarak satış kayıpları meydana gelmektedir. 



43 
 

v. Ana firmayı temsil yeteneğinin zayıflaması, çalışan 
kalitesinin düşmesi olasılığı: Firmanın politikalarından 
uzaklaşılması ile birlikte çalışan profillerinde de yıpranmalar 
meydana gelmektedir. İşe uygun olmayan, maliyet sebebiyle 
daha düşük bilgi ve beceriye sahip işgücü oluşumuna sebep 
olmaktadır. Ana firmaya verilebilecek önemli zarardır. 

 
Görüldüğü üzere, ana firmanın içinde bulunduğu sektör ve ürünlerin yapısı 
dağılım modelini belirlemektedir. Ayrıca, yukarıda verdiğim avantaj ve 
dezavantajlar da firmaların kararında etkili olmaktadır. Kanallara doğrudan, 
kendi satış ekibini kurarak ulaşan firmalar olduğu gibi; toptan kanalı, 
distribütör adı altında çalışan firmaları kullanarak giden firmalar da 
bulunmaktadır. Önemli olan nokta, toptan kanalın maliyet yapısının toplam 
dağılım modelinde alacağı paydır. Firmaların yaptıkları değerlendirmenin 
temelini de bu yapı farklılığı ortaya çıkarmaktadır. Kendi kuracakları ekibin 
maliyeti ile toptan kanalın maliyeti karşılaştırılmaktadır. Ancak sadece bu da 
değil, yukarıda verdiğim dezavantajları yaşamak istemeyen firmalar, salt 
maliyet boyutundan da hareket etmemektedirler. 
Kanalların tam olarak geliştiği ve oturduğu pazarlarda, dağılım modellerinin 

ana aktörünü distribütörlük sistemi oluşturmaktadır. Kuralların net olarak 
düzenlendiği, yönlendirme ve yönetimin iyi ve verimli yapıldığı durumlarda, bana 
göre en iyi modeldir. Sektörüne göre değişmekle birlikte, maliyet yapısı olarak da en 
uygun model olduğu inancındayım. 
 

c. On-line satış siteleri (B2C- Business to Consumer): 
Günümüzde sayısı ve işlem hacmi her geçen gün artan satış kanalıdır. Hem 

perakende hem toptan satış yapılabilmektedir. Bu maddede firmadan tüketiciye olan 
on-line satışı anlatmaktayım. Benim de, geleceğin ticaret modelleri içinde en fazla 
inandığım ve güvendiğim kanaldır. 

Ülkemizde kişibaşı gelir seviyesi yükseldikçe satın alma işlemi ve hacmi de 
paralel olarak artmaktadır. Bunun sonucu olarak bilgisayar satışları ve internet 
kullanımı da yükselmektedir. İnternet üzerinden alışveriş hacmi ve miktarı da doğal 
olarak artmaktadır. 2012 -2013 yılları için yaklaşık 20 milyar TL ciroya ulaşacağı 
tahmin edilmektedir. 

Bununla birlikte bankaların kendi sistem güvenlik yapılarına yaptıkları 
yatırımlar sonucu kredi kartları ile (gerçek veya sanal) alışveriş yapmak daha 
güvenli hale gelmiştir. Sahtekarlıkların oluşmaması adına alınan güvenlik önlemleri 
insanlar üzerinde güven duygusunu geliştirmiş, pekiştirmiştir. 
Buna rağmen halen ülkemizin büyük çoğunluğu (yaklaşık olarak %80) internet 
üzerinden ticaret yapmamaktadır. İyi tarafından bakacak olursak, çok yüksek ve 
ciddi bir potansiyelin henüz hiç işlem yapmadığını ve zaman içerisinde ve hızlı 
şekilde işlem yapacağını ve hazır beklediğini öngörebiliriz. Ülkemizde ve dünyada, 
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on-line alışverişin geleceğinin ne kadar parlak ve gelişmeye uygun olduğunu net 
olarak görmekteyiz. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 20 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Ceylan İntercontinental Otel’de Google 
Pazarlama Direktörü Mustafa İçil’in verdiği seminere katıldım. Seminerin başlangıç 
konusu on-line yaşam ile off-line (fiziksel yani gerçek dünya) yaşamın gelecekte nasıl 
oluşacağı idi. Yani bugün alışveriş hem mağazalardan (off-line) hem de internet 
üzerinden sitelerden (on-line) yapılabilmektedir. Önemli olan ihtiyaçların ve ticaretin 
süreceğidir. Zamana göre gelişen, değişen şartlara uyum esas olandır. 
 On-line denilince akla ilk olarak masabaşı sabit bilgisayarlar gelmektedir. 
Günümüzde ise cep telefonları süper bilgisayarlar haline gelmektedir. Dünyada şu 
anda 5,6 milyar adet mobil abone bulunmaktadır. Bunun %27’lik bölümünü 
(yaklaşık 1,5 milyar adetten fazlası) akıllı cep telefonları oluşturmaktadır. Ülkemizde 
cep telefonu abone sayısı yaklaşık olarak 63 milyon adettir. İnternet abone sayımız 
ise yaklaşık 11 milyon adettir. Mobil internet kullanıcı oranı toplamın %33’ünü 
aşmakta ve 3,5 milyon aboneye ulaşmaktadır. Abonelerin %14’ü akıllı telefona 
sahiptir. 
 Akıllı telefon sayısının artması paralelinde mobil uygulamalara olan ilgiyi 
yükseltmektedir. Şu anda bu konuda patlama yaşanıyor diyebiliriz. İnsanlar 
telefonlarına ortalama 40 adet uygulama indirmekte, yüklemekte; yaklaşık ortalama 
iki saatini de bunun başında geçirmektedir. 
 2010 yılında dünyada uygulanan indirme sayısı 10,7 milyar adet olup 2015 
yılında 187 milyar adet olacağı öngörülmektedir. 
 2010 yılında dünyada satılan akıllı telefon sayısı bilgisayar adedinden daha 
fazladır. 2013 yılında ise mobil internet (cep telefonu ve notebook) kullanıcı sayısının 
masaüstü internet kullanıcı sayısını geçeceği hesap edilmektedir. 
 ABD’de mobil internet kullanıcıların %79’u alışveriş sırasında cep telefonlarını 
kullanarak ürün ve hizmet ile ilgili bilgilere ulaşmaktadır. Mobil kullanıcıların %88’i 
ise bilgiye ulaştıktan, baktıktan sonra bir gün içinde eyleme geçmekte, aksiyon 
almaktadırlar. 
 Buradan hareketle firmaların internet sitelerinin sadece masaüstü 
bilgisayarlara uyumlu değil aynı zamanda cep telefonları ve tablet bilgisayarlara da 
uyumlu olmasını sağlamaları gerekir. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

On-line satış sitelerinin tüketicilere sundukları avantajlar, faydalar şunlardır: 
i. Haftanın her günü, günün her saatinde satın alma işlemi 
yapılabilmesi, 
ii. Kolay, pratik ve hızlı olması; kişiye zamandan tasarruf 
sağlaması, kendine zaman ayırabilmesine imkan tanıması; sıkışık 
ve kısıtlı zamanlarda hızlı alışveriş imkanı sunması. 
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iii. Süre limiti ve kısıtı olmaksızın, ürün ve hizmeti inceleme, 
karşılaştırma imkanı, 
iv. Mağazalardan daha fazla indirim sunması ve farklı satın 
alma avantaj paketlerini verebilmesi, fırsat alımlarına imkan 
tanıması, hatta özel olarak kurulan “Fırsat Siteleri” ile çok cazip 
avantajlar elde edilebilmesi, 
v. Yenilikleri ilk olarak görebilme, satın alabilme imkanı 
verebilmesi, pazara yeni sürülen ürünleri aramak için kapı kapı, 
sokak sokak dolaşma zahmetini ortadan kaldırması, 
vi. Bir ürün ve hizmet için bulunulan ülke ve tüm dünyadan 
bilgi toplama ve karşılaştırma imkanı sağlaması ve hem markalar 
hem de ürünler açısından limitsiz çeşitlilik avantajı sunması, 
vii. Mağazalarda olmayan değişik, az bulunur, benzeri az olan 
ürünleri satın alabilme avantajı, 
viii. Mağazalarda kalmayan ürün çeşitleri  ve boylarını satın 
alabilme rahatlığı vermekte olup firmaların da stok dışı 
kalmasını engelleyen en güzel yöntemdir, 
ix. Bulunulan ortamdan ayrılmadan satın alma işlemi 
yapılabilmesi (evde, işyerinde, ofiste, hatta otomobilde giderken 
bile), 
x. Tüketicilerin oluşturdukları site ve bloglardan ürün ve 
hizmet ile ilgili bilgi alınabilmesi. (Hatta bazı ülkelerde, 
tüketiciler, satın alma kararını vermeden önce mutlaka 
yorumları, blogları okumakta, araştırmaktadırlar. Twitter, 
Facebook vb sitelerde anında yorumlar alınabilmektedir.) 
xi. Kredi kartı ile kolay ve rahat ödeme imkanı. 
xii. İstenilen adrese teslim alabilme avantajı ve garantisi 
xiii. Sitenin sahibi olan firmanın verdiği markaya olan güven 
duygusu, 
xiv. Sitenin sağladığı alışveriş güvenliği duygusu. 
 
Ortaya çıkan dezavantajlar ise şunlardır: 
i. Sanal sunum yapılabilmesi: Ürünü fiziki olarak 
görememe, dokunamama ve inceleyememe. 
ii. Kredi kartı ile ödemelerde azalmakla birlikte yaşanan 
sorunlar: Kredi kartı ile ödemelerde güvenlik önlemleri 
bakımından ciddi ilerlemeler sağlandı. Ancak buna rağmen yine 
de kişisel bilgilerin başkaları tarafından elde edilmesi olasılığı 
sürmektedir. Tüketicilerin endişeleri tam olarak yok olmamıştır. 
Bilgisayar korsanları denilen hacker ve mafya, zarar vermeye 
devam etmektedir. 
iii. Başka ülkelerden cazip, uygun ürün bulunmasına karşılık, 
satın alma işleminin her zaman mümkün olmaması: tüketiciler 
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devletlerin koyduğu yasaklar, ilave uygulanan gümrük vergileri 
vb konulardan tam olarak bilgi sahibi değildir. On-line satış 
sitelerinin çok hızlı gelişim göstermesi sebebiyle, hala bazı 
ülkeler bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapamamış ve 
uygulamaya koyamamıştır. Bu alanda ciddi boşluklar 
bulunmaktadır. 

 
Ticareti web tabanlı, on-line satış sitesi hazırlayarak sunan firmaların 

avantajları ise: 
i. Ürün ve hizmetlerin tüketicilere doğrudan ulaşmasını 
sağlayacak aracı kanal ve maliyetlerinin olmaması. 
ii.  Geleneksel satış kanallarına bağımlılığın ortadan kalkması. 
iii. Önceden tedarikçilerle anlaşmalar ve çalışmalar yapmak 
kaydıyla, satışa sunulan ürünler ile ilgili çok yüksek stok miktar 
ve maliyetinin olmaması. 
iv. Siteye ulaşan talepleri toplayacak, düzenleyecek, kargo 
işlemlerini takip edecek kadar eleman ihtiyacı olması. 
v. Ödemeler önceden kredi kartı veya banka havalesi 
yoluyla yapıldığı için sonradan tahsilat riski bulunmaması. 
vi. Bırakın sadece bulunduğunuz bölgeye, tüm ülkeye hatta 
dünyaya sınırsız hacimde satış yapabilme imkanı. 
vii. İşyeri, mağaza, depo gibi kira maliyetinin olmaması. 

 
Firmalara yukarıda sıraladığım bu avantajları sağlayabilmesi için bir alışveriş 

sitesinde şu özelliklerin mutlaka bulunması gerekmektedir: 
i. Güven unsuru: marka, ürün ve ödeme yöntemleri 
bakımından tüketicilere güven sağlamalıdır. 
ii. Esnek ödeme yöntemleri, seçenekleri ve alternatifleri: 
Kredi kartı, havale, kapıda ödeme vb seçenekleri sunabilmelidir. 
iii. Olabildiğince fazla ürün seçeneği, alternatifi: Tüketicileri 
kısıtlı sayıda ürüne mahkum etmek yerine bol ve zengin 
seçenekler sunmak doğru olacaktır. Hem tüketicilerin satın alma 
iştahını artırmış hem de sitemizden ayrılmadan daha  fazla 
kalmasını ve mutlaka bir ürün veya hizmet almasını sağlamış 
oluruz. 
iv. Başka yerde olamayacak indirimler, fırsat alımları sunarak 
tüketici sadakati oluşturulması. 
v. İade prosedürünün anlaşılır, net ve uygulanır olması: İade 
durumunda geri ödemenin garantisini veren siteler daha fazla 
ciroya ulaşmaktadır. 
vi. Belirtilen sürede adrese teslimatın eksiksiz, hasarsız ve 
zamanında yapılması gerekmektedir. Hizmet etkinliğimiz 
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gücümüz olmalıdır. Diğerlerinden ayıran farklılığımız olmasını 
sağlayacak önlemleri almalıyız. 

 
d. İhracat (Dış satım): 
Bulunulan ülkeden başka ülkelere mal satılmasına ihracat denir. Başka 
ülkelere derken Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya Serbest Bölgelere 
kastedilmektedir. 
Tanımdan da net olarak anlaşılacağı gibi bir firmanın bulunduğu ülkeden 
başka bir ülkeye veya kendi ülkesi içindeki “Serbest Bölge” denilen 
gümrük sahası dışına yapılan satışları içermektedir. 
İhracatın firmalara önemli ölçüde katkıları, ciddi yararları bulunmaktadır. 
Bunlar: 

1. İlave satış, ilave ciro: 
Miktarı ne olursa  olsun yapılan her bir birim satış artı 
değerdir. Bulunulan ülkede yapılan satışlardan elde 
edilen cironun üzerine katkıdır, ilavedir. 
Bazı firmalar tamamen ihracat odaklı, bazıları 
satışlarının önemli bölümünü, bazı firmalar ise uygun 
pazar ve müşteriler buldukça ihracat yapmaktadırlar. 
Hepsinin kendi özelinde sebepleri ve mantıklı 
açıklamaları mutlaka vardır. Bana göre ise öncelikle 
bulunulan ülkede belirlenen hedeflere ulaşmak ve 
devamında dış pazarlar aramak daha doğrudur. Çünkü 
zaman zaman görmekteyiz, ticari ilişkilerin çok iyi 
olduğu ülkelerde kendilerine özel siyasi gelişmeler, 
hükümet ve kanun değişiklikleri, koruyucu gümrük 
duvarları örülmesi gibi değişiklikler hayata 
geçmektedir. Tüm bu gelişmeler ihracat yapan firmaları 
anında olumsuz etkilemekte ve yeni pazar arayışlarına 
yönlendirmektedir. Yeni pazarlar, yeni müşteriler 
bulmak ve oluşturmak hiç de kolay olmayan bir 
süreçtir. Ancak belirli çalışmalar sonrası yani uzun 
zaman kaybından sonra telafi edilebilir. 
İhracatın önemine yürekten inanıyor ve firmalara ilave 
satış ve ciro kazandırdığını biliyorum. Sadece çok 
dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor ve özellikle az 
sayıda ülke ile sınırlı kalınmaması gerektiğini belirtmek 
istiyorum. 

2. İlave pazar, ilave müşteriler: 
Dış satım için anlaşılan her ülke firmalara ilave pazar, 
ilave müşteriler demektir. Bu pazarlara ve müşterilere 
nasıl ulaşılacağını ve elde edileceğini “Pazar Araştırma” 
bölümünde ifade ettim. 
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Firmaların bulundukları ülke pazarları ve bu pazarları 
oluşturan kanallardaki müşterilerine ilave olarak yeni 
ve farklı pazarların katılması alternatif zenginlikler 
katacaktır. Çalışılan müşteri sayısı ne kadar fazla olursa 
alınan sipariş miktarı ve hacmi de o oranda 
yükselecektir. Gelen siparişlerin sıklığı ve frekansı 
sürekli üretim yapılmasını, kapasitenin tama yakın 
kullanımını ortaya çıkaracak, sağlayacaktır. 
İster ürün ister hizmet, üretim veya satış firması 
olunsun, müşteri sayısı ne kadar çok olursa buna paralel 
ölçek ekonomisine doğru ilerleme hızlı olacaktır. Birim 
üretim veya satış maliyetleri düşecek, karlılık seviyeleri 
yükselecektir. Rakiplerimiz ile daha zorlu pazar 
savaşlarına girebilmemize cesaret verecektir. 

3. Ürün zenginleşmesi: 
Her ülkenin kendine özel tercihleri, zevkleri, tüketim 
alışkanlıkları bulunmaktadır. 

 

TÜKETİM 
ALIŞKANLIKLARI 

YAŞAM 
BİÇİMİ 

BİRİM 
AMBALAJ 

BOYUTLARI 

BİRİM 
AMBALAJ 

ÖZELLİKLERİ 

MEVCUT 
ÜRÜNLER 
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    Belirtilen farklılıklar firmalara çok geniş ve zengin ürün 
portföyü oluşumu sağlamaktadır. Farklı ülkelere farklı pazarlara cevap verebilecek 
konuma getirmektedir. Firmanın maliyet yapısını bazı durumlarda olumsuz 
etkilemekle birlikte (ilave yatırım ve çalışmalar gerektiren durumlar) genel olarak 
katkı vermektedir. Rakipleri ile mücadelede ürün zenginliği önemli bir avantaj ve 
güç kazandırmaktadır. Her talebe cevap verebilecek birçok alternatif oluşmakta ve 
sunulmaktadır. 

ZEVKLER 

RENKLER 

TATLAR 

KOKULAR 

GÖRÜNÜM 

TERCİHLER 

DİNİ VE 
KÜLTÜREL 

ÖZELLİKLER 

İKLİM 
KOŞULLARI 

KOMŞULARLA 
İLİŞKİLER 

ALIŞKANLIKLAR 
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4. Rekabet avantajı sağlaması: 
Bir önceki maddede belirttiğim gibi ürün zenginleşmesi 
firmalara önemli rekabet avantajı getirmektedir. Aynı 
zamanda farklı ülkelerde, farklı pazarlarda, çok farklı 
özelliklere sahip rakiplerle mücadele etmek te ayrıca 
rekabet zenginliği elde edilmesini sağlamaktadır. Her 
rakipten öğrenilecek çok şey bulunmaktadır. Taktikler, 
politikalar, stratejiler, yeni ürünler, pazarlama 
modelleri, satış teknikleri, kanal geliştirme ve çalışma 
modelleri, işgücü kullanımı gibi sayabileceğimiz bir çok 
konuda kendimizi geliştireceğimiz alanlar ortaya 
çıkmaktadır. Her rakipten bir konu, bir madde öğrenilse 
düşünün elde edilen zenginliği. Her farklı pazar, her 
farklı müşteri için kolaylıkla politika, taktik geliştirebilir, 
karar alabilir ve rekabet edilebilir konuma gelinecektir. 
Firmaların kendi ülkelerindeki rakiplerinden yıllar 
geçse de öğrenemeyecekleri, kazanamayacakları rekabet 
edebilme gücü ve zenginliğini sağlamakta, avantaj 
olarak kullanılması beklenmektedir. 

5. Her dönemde satış yapabilme avantajı: 
Üretilen ürün ve sunulan hizmetlerde içinde bulunulan 
ülkenin coğrafi, mevsimsel ve lojistik farklılıkları 
olabilir. 
Tekstil ve gıdanın bazı kolları, inşaat, turizm ve seyahat 
zaman zaman bu mevsimsel dalgalanmalardan ve 
dönemsellikten etkilenirler. Canlı ve ölü sezon, dolu ve 
boş dönemler gibi çok belirgin iniş çıkışlar olabileceği 
gibi daha az farklılıklar da olabilir. 
Sonuçta her tür sektörde çalışan firmaların sabit 
maliyetlerini oluşturan gider kalemleri önemli boyutlara 
ulaşmaktadır. Satışlar ne olursa olsun sabit maliyetler 
sürmekte ve gider olarak karlılıkları azaltmaya devam 
etmektedirler. Bunu önlemenin çeşitli yollarından biri 
de ihracattır. Sezonluk ürünlerin pazara sürülmesi, 
kampanyalar, indirimler, giderleri azaltıcı çalışmalar da 
destek verir ancak tüm bu çalışmalar oluşan satış 
kayıplarını ilave maliyetler ile azaltabilmektedir. 
Dünyanın her tarafı aynı anda farklı coğrafik ve iklim 
özelliklerini yaşamaktadır. Kuzey yarım küre kışı 
yaşarken güney yarım küre yazın güzelliklerini 
yaşamaktadır. Bir bölgede karla ve zorlu kış şartları ile 
mücadele edilirken bir başka bölgede insanlar 
güneşlenmekte, denizin tadını çıkarmaktadır. 
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Ürünlerimizin satışının bütün yıl hiç üretim, servis ve 
satış aksamalarına uğramadan aralıksız sürmesini ve 
kesilmemesini istiyorsak, dünyanın farklı bölgeleri, 
ülkeleri ve pazarları ile çalışmanın yollarını aramalı, 
bulmalıyız. 

6. Alternatif ürün karlılıkları elde edilmesi: 
Her ülkenin ve pazarın yapısı farklıdır diye 
belirtmiştim. Kanalların karlılık oranları, vergiler, 
gümrük duvarları ve oranları, sektörde bulunan firma 
sayıları ve rekabet koşulları, müşterilerin ve tüketicilerin 
alım güçleri, gelir dağılımı, tüketim alışkanlıkları vb 
tüm parametreler farklılıkları oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla bir ürünü bir ülkede çok fazla rekabet 
ortamında düşük karlılık ile satabilirken aynı ürünü 
başka bir ülkede çok daha yüksek fiyatlar ve karlılıkla 
satma şansına sahip olabiliriz. 
Bir ülkede, pazarda satış yapabilmek için yüksek 
maliyetli pazarlama ve satış harcamalarına katlanıp 
düşük karlar elde ederken; başka bir ülkede sektördeki 
firmaların daha zayıf ve hakimiyet eksiklikleri sebebiyle 
daha az maliyetle daha fazla satış ve karlılıklara 
ulaşılabilinir. 

7. Devlet destekleri ve teşviklerin elde edilmesi: 
Dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde firmaların 
ihracat yapmaları için devletin farklı kurumları 
tarafından çeşitli teşvik ve destek sistemleri 
uygulanmaktadır. 
Ülkenin gelirlerinin artırılması, döviz cinsinden 
girdilerin karşılanması, Merkez Bankası kasalarında 
hazır nakit para bulunmasının sağlanması, çeşitli dış 
borçların finansmanında kullanılması, ülkeye kaynak 
yaratılması, istihdama destek olması katkı sağlaması, 
vergi elde edilmesi gibi sayılabilecek bir çok konu için 
uygulamaya alınmaktadır. 
Firmalar yukarıda diğer maddelerde belirttiğim elde 
edeceği avantajlara, faydalara ilave olarak devletin 
sağladığı teşvik ve vergi avantajlarından yararlanarak 
da ayrıca kazanç sağlayacaktır. Ne kadar yüksek ihracat 
geliri elde edilirse kazanılacak destekler, avantajlar ve 
gelirler de o miktarda artacaktır. 
Yeni kurulan firmalar ve yeni yapılan yatırımların 
finansmanında ve geri dönüş sürecinin kısaltılmasında 
en iyi yollardan ve yöntemlerden biri ihracat gelirleridir. 
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Hatta sadece ve tamamen ihracat amacıyla kurulan, 
yatırımını gerçekleştiren firmalar bulunmaktadır. 

8. Ülkeye destek olunması: 
Başka ülkelere satış yaparak firmalar ilave gelir ve 
kazançlar elde etmekle kalmamakta, ülkeye döviz girişi 
sağlayarak destek olmaktadır. 
Ülkelerin kendi kaynakları ile tüm ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi mümkün değildir. Gıda ve enerji başta 
gelen ihtiyaçlar olup çoğu ülke dışarıdan bedel, döviz 
ödeyerek satın almaktadır. Ülkemizin de özellikle enerji 
ihtiyacı (petrol ve doğalgaz) dışarıdan satın 
alınmaktadır. Bu satınalmalar için ülkenin hazinesinde 
kaynakları, parası yani dövizi olmak durumundadır. 
İhracat gelirleri bu kaynaklardan biridir. Ne kadar fazla 
miktarda ve bedelde ihracat yapılırsa ülke gelirleri o 
kadar artacaktır. Tabi burada dışa bağımlı, ithalat 
yoluyla dış satımın daha az olması hedeflenmeli, 
önlemler alınmalıdır. İhracat yapmak için ithalat (ara 
malı, yarı mamul) miktarının düşük olması en doğru 
yoldur. 

9. Başka ülkelerde bulunmanın gururu, keyfi: 
Yukarıda maddeler halinde belirttiğim konuların hepsi 
teknik ve maddi konulardır. Bu son maddede ise 
manevi kazanç yani hazzı belirttim. 
Başka bir ülkeye gittiğim zaman ne türden olursa olsun 
Türk malı gördüğümde müthiş gururlanmakta ve keyif 
almaktayım. Çünkü hangi mücadeleler verilerek o 
ürünün o ülkede orada bulunabildiğini çok iyi bildiğim 
için heyecanlanmaktayım. 
Orada satılan ürün ve hizmeti üreten, sunan firmaların 
sahipleri, yöneticileri, çalışanları kim bilir neler 
hissediyordur? Tarif edilmesi zor duygular taşıdıklarına 
yürekten inanmaktayım. 
Hele hele dünyanın ayak basılmadık yerini bırakmayan, 
elinde çantası, içinde örnekleri ile kapı kapı dolaşan 
satıcıları düşündükçe gururum bir kat daha 
artmaktadır. 
Her alanda daha fazla ürün ve hizmetlerimizi görmeyi; 
moda yaratan, marka olunan firmalarımızın sayısının 
artmasını gönülden dilemekteyim. 
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İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI 
İhracat, dış satım yapabilmek için öncesinde bazı hazırlıklar yapılması uygun 
olacaktır. Hazırlıkların başında çeşitli devlet ve resmi kurumlardan alınacak belgeler, 
izinler gelmektedir. Bunları yazmıyorum çünkü detay bilgiler ilgili kurum ve 
odalardan alınabilmekte ve bu kurumlar yardımcı olmaktadırlar. Bu kurumlardan 
önemlileri şunlardır: 

1. Ekonomi Bakanlığı, 
2. Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
3. İhracat Genel Müdürlüğü, 
4. Ticaret ve Sanayi Odaları, 
5. İGEME (İhracatı Geliştirme Merkezi), 
6. TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), 
7. İhracatçı Birlikleri, 
8. Elçilik ve konsolosluklarda bulunan “Ticaret Ateşeleri”, 
9. Bankalar, 
10. KOSGEB. 

Üzerinde önemle duracağım konu “Pazar Araştırması” dır. İhracat yapmaya karar 
verdikten sonra mutlaka yapılması gereken pazar araştırmasının tüm aşamalarını 
detaylı ve titizlikle yerine getirmek doğru yöntemdir. 

A. Hedef ülkelerin, pazarların belirlenmesi: 
Burada temel nokta çalışmaya nereden başlanacağıdır. Bana göre ilk yapılacak 
işlem ürün ve hizmetler için hedeflerin çok açık ve net olarak belirlenmesidir. 
Hangi ülkelere ve nasıl satılacağından önce ihracat yapmaya uygun ürünler 
belirlenmeli ve ortaya çıkarılmalıdır. Çünkü belirlenecek ürünlerin yurt içi 
satışlardan fazla üretim kapasitesi veya yurt içinde yeteri kadar satış şansı 
bulamayan ürünler olması gerekmektedir.  Üretim kapasitesi ve ihracat 
miktarları net olarak ortaya çıkarılmalıdır. Ayrıca eğer siparişlerde artış 
olursa, satışlar beklediğimizden daha yüksek seyrederse nasıl 
karşılayacağımızı da planlamamız, önlemlerini almamız gerekmektedir. 
Çoğunlukla firmalar hem lojistik yakınlık hem de konulara, problemlere hızlı 
ve zamanında çözümler üretebilmek amacıyla komşulardan başlamaktadır. 
Pazar araştırmasının devam eden aşamalarında belki komşu ülkeler uygun 
olmayacağı çıkabilir ama öncesinde ilk olarak komşu ülkeleri hedef almak 
doğrudur. Özellikle ürün maliyetleri içinde önemli paya sahip olan lojistik 
maliyetleri daha düşük olup rekabette avantaj sağlamaktadır. Bu durum 
aslında tüm rakipler için de geçerlidir. 
Komşular ile belirli seviyelere ulaştıktan sonra ikinci dalga olarak bölge 
ülkeleri hedef alınabilir. Avrupa’nın doğu ülkeleri, Rusya, Ukrayna ve 
kurulan Türk Cumhuriyetleri, kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri (MENA)  
olabilir. Buradaki ülkelerin tamamı ciddi ekonomik ve demografik potansiyele 
sahip olan, gelişmekte ve ülke olarak önemli kaynak ve değerlere sahip olan 
ülkelerdir. Bu ülkeler ile yakın olmak ve çalışmak ihracat hedefi olan her 
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firmaya önemli satış potansiyelleri ve imkanlar sunmakta ve kazanç 
kapılarının açılmasını sağlamaktadır. 
İlk olarak ihracat yapma beceri ve yeteneklerini görebilme imkanı 
sağlamaktadır. Firmalar kendi içlerinde özel departmanlar, birimler 
oluşturmakta ve ilgili çalışanlar belirlemektedirler. Yeni başlanılan 
çalışmalarda çeşitli bilinmeyen, öngörülemeyen, hesap edilemeyen 
problemlerin ortaya çıkmasından daha doğal bir şey olamaz. Hatta ve belki de 
ilk iki yıllık süreci bir antreman ve gelişim süreci olarak görmek, 
değerlendirmek daha doğru olacaktır. Yaşayarak, içinde bulunarak sorunlar 
giderilir ve öğrenilir. 

B. Masabaşı çalışmaların yapılması: 
İhracat yapmaya karar verildi ve diyelim ilk olarak komşu ülkeler ile 
çalışılması düşünüldü. Bu andan itibaren yapılacaklar şunlardır: 
Üretim kapasitesi ve teknik imkanlar çerçevesinde hangi ürünlerin dışarıya 
satılacağının belirlenmesi. İhracat kapsamının net olarak çizilmesi ve daha 
sonra sapmalara izin verilmemesi gelecekte olası sorunların ortaya çıkmasını 
da engelleyecektir. 
Aynı zamanda sürecin de doğru belirlenmesi gerekir. Yani bu araştırma ve 
analiz çalışmaları iki aylık süreçte veya altı aylık süreçte tamamlanarak 
çalışmalara başlanacaktır türünde karar alınması ve uygulanması gerekir. 
Sürecin tam olarak belirlenmediği ve bir türlü bitmeyen çalışmalara, sonu 
gelmeyen toplantı ve yorumlara izin vermemek ve işlemlerin sağlıklı 
yürümesini sağlamak gerekmektedir. 
Belirlenen ürün ve kategorilerde hedeflediğimiz ülke analizlerine başlamamız 
gerekir. Hedef ülkede hedef ürün ve kategoride hangi firmalar hangi ürün 
portföyü ile yer almaktadır? İnternet ortamı bize önemli bilgi kaynağı olacağı 
gibi yukarıda verdiğim kurumlarda yapılmış, hazır olan önemli kategori ve 
sektör raporları bulunmaktadır. Hatta çoğu ülkeler için hazırlanmış “Ülke 
Raporları” bulunmaktadır. Bu kurumların sadece raporlarına ulaşarak değil 
bizzat onlarla ilişki kurarak çalışmak en uygun olan yöntemdir. Yukarıda 
belirtilen kurumlar işimizin en önemli parçası ve iş ortağımız olarak kabul 
etmek ve kendilerinden tam olarak ne istediğimizi ve ihtiyacımızı 
açıklamamız, anlatmamız gerekmektedir. Sağlıklı bilgi verdiğimiz ve 
ihtiyacımız net olarak ifade edildiği takdirde yardımcı ve destek olabilmeleri 
daha kolay ve yol alıcı olacaktır. 
Hedef ülkede bulunan rakiplerin tek tek ele alınması ve her açıdan analiz 
edilmesi gerekir. Yapıları, büyüklükleri, çalışma yöntemleri, ürün portföyü, 
fiyat listeleri vb tüm bilgilerin derlenmesi ve yorumlanması uygundur. 
Rakiplerin ve rakip ürünlerin doğru analizi konumlanma, fiyatlandırma, 
pazarlama ve satış faaliyetlerimize yön veren temel göstergeler ve karar 
almamızı sağlayan unsurlar olacaklardır. Bu durum aynı zamanda hedeflenen 
ürün ve kategorilerin toplam potansiyelini, pastanın büyüklüğünü, pazarın 
hacmini görmemizi de sağlayacaktır. Potansiyelin tümünü, pazarın hacmini 
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tam olarak görebildiğimiz zaman hedeflemeyi de sağlıklı yapabilme imkanına 
sahip olabiliriz. 
Masabaşında yapılacak işlerden biri de hedef ülkede hedef kategori ve 
ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranlarının bilinmesidir. Aynı zamanda 
getirilen yasaklar ve önlemleri de mutlaka bilmemiz; istenen sertifika ve 
belgelerin listesine ulaşmamız ve hangi kurumlar ile çalışılmasını talep 
ettiklerini bilmemiz gerekir. Ülkede uygulanan zorunlu ürün ve ambalaj 
standartlarını ve bunları denetleyen kurumları ve denetleme şart ve 
çalışmalarını bilmemiz ve buna göre önlem almamız gerekmektedir. Aksi 
halde ülkeye ürünlerimizin giremeyeceği gibi, yapılan tüm çalışma ve 
maliyetler de boşa gidecektir. 
2005 yılında Ülker Grubu şirketlerinden Natura Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin 
(Ülker Golf markalı dondurma üretimi ve satışını yapan şirket) Genel Satış 
Müdürü olduğum dönemde yaşadığım bir konuyu örnek olay olarak 
paylaşmak istedim. 
Çoğunluğu Almanya olmak üzere Hollanda ve Avusturya’da bulunan etnik 
pazar denilen Türklerin sahibi olduğu ve işlettiği marketlerden dondurma 
talebi gelmekte idi. Satış yöneticisi olarak tabi ki heves ve heyecanla 
araştırmaya başladım. Önce holdingte bulunan dış ticaret şirketi yöneticilerine 
danıştım ve devamında dış ticaret kurumlarının internet sitelerinden bilgi 
toplamaya başladım. Elde ettiğim bilgiler çerçevesinde anladım ki 
Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birine süt ve sütlü ürün 
ihracatı imkansıza yakın zorluklar içermekte ve gerçekleşememektedir. 
Düşünebiliyor musunuz, ürün talep eden müşteriler var ve satış 
yapamıyorsunuz. Satış yöneticisi olarak müthiş rahatsız oldum. Ama bu 
sorunu fason üretim yoluyla kendi içlerinde çözerek hedefe ulaştım. 
Asıl vurgulamak istediğim pazara çıkmadan önce masabaşı olarak yapılacak 
çalışmaların önemi ve gerekliliğidir. 
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C. Ülkenin ve pazarın yerinde analizi: 
İhracat çalışmalarına başlamadan önce yapılması gereken işlerden “masabaşı” 
olanlarını anlattım. 
Bana göre masabaşında yapılan tüm çalışmaları tamamlayan, bütünleyen ise 
hedef pazarın ve ülkenin bizzat içinde bulunularak, yerinde çalışılarak 
görülmesidir. Kesinlikle olmazsa olmaz kuralıdır diyebilirim. Fiili olarak 
rakipleri, ürünleri, her tür piyasa koşullarını ve ticaret sistemini görmeden, 
incelemeden, tam olarak anlayıp, öğrenip özümsemeden yola çıkmak belirsiz 
bir ufka yelken açmaya benzer diyebilirim. Başımıza nelerin geleceğini 
bilmeden, karşımıza hangi tür zorluk ve mücadelelerin çıkacağını 
öngörmeden, önlemleri almadan hareket etmemeliyiz. 
Pazarın yerinde analizini aşamalar halinde şu şekilde sıralayabilirim: 
1. Rakiplerin analizi: 

Masabaşında yaptığımız çalışmada hedeflediğimiz ülkede hedef 
ürünlerimize rakip olan firmaları zaten belirlemiştik. Burada bu firmaların 
piyasanın içinde nasıl bilindiğini, itibar ve saygınlık durumlarını, 
haklarında ne yorumlar yapıldığını ve konuşulduğunu ve devletle olan 
ilişkilerini mümkün olduğunca derinlemesine öğrenmeliyiz. Detay 
bilgilerin tümü her zaman bizim için çok değerli olacak ve mücadele, 
strateji ve taktiklerimizin hazırlanışının temelini, felsefesini oluşturacaktır. 
Rekabet planlamalarını elde edilecek bilgiler doğrultusunda yorumlayarak 
ve doğru hamleler yaparak inşa etmeli, kurmalıyız. Her tür bilginin çok 
değerli ve önemli olduğunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamalıyız. 

2. Rekabet koşullarının incelenmesi: 
Hedeflenen sektör ve kategoride faaliyet gösteren firmalar ne şekilde 
rekabet etmektedirler? Fiyat, kalite, satış sonrası hizmetler, kolay 
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ulaşılabilirlik, çeşitlilik, tanıtım çalışmaları olarak sıralayabileceğim 
unsurların hangilerinde ve ne şekilde mücadele edildiğini bizzat sahada, 
piyasada görmemiz, yaşamamız ve hissetmemiz gerekir. Zaten pazarın 
içinde çalışırken mutlaka önümüze bu unsurlardan birçoğu örnekleri ile 
birlikte gelecektir. Hem de bu örnekler aslında birer ipucu ve kopya 
niteliğinde olan çalışmalardır. İlerleyen zamanlarda ve/veya pazara ilk 
giriş yaparken hangi çalışmaların bize daha yararlı olacağını gösterme ve 
modelleme (gerekiyorsa kopyalama) imkanı sağlayacaktır. 
Piyasada, pazarda yapılan tüm rekabet çalışmalarını ve biraz sonra 
anlatacağım fiyatlandırma çalışmasını yaptıktan sonra belki de bu pazarda 
olamayacağımıza daha doğrusu olmamamız gerektiğine karar vereceğiz. 
İşte bunun için piyasanın, pazarın yerinde analizi çok büyük öneme 
sahiptir. 

3. Kanal yapısı: 
Hedeflediğimiz sektörde bulunan satış kanallarının yapısını ve çalışma 
metodlarını tam olarak çözmemiz ve öğrenmemiz gerekmektedir. 
Üretim aşamasından itibaren hangi kanallar devreye girmekte ve 
tüketiciye ulaşana kadar kaç farklı kanaldan geçmektedir? Kanalların 
sayısı ve hacmi çok önemlidir çünkü ülkeye giriş fiyatından itibaren kanal 
karlılıkları devreye girecek, bu da her aşamada fiyatların yükselmesi 
anlamına gelecektir. 
2009 yılında Kazakistan’da yaptığım hızlı tüketim ürünlerine yönelik 
pazar araştırması çalışmasında şunları tespit ettim: ülkede ana distribütör 
ithalatı yapmakta ve şehirlerde bulunan toptancılara satmaktadır. Bu 
toptancılar doğrudan perakende kanala gitmekte ve aynı zamanda arada 
bir de yarı toptancı diyebileceğimiz kanal bulunmaktadır. Yarı toptancılar 
hem perakende satış yapmakta hem de lojistik olarak zor bölgelere toptan 
satış yapmaktadırlar. Bunların tümü kar amacıyla yola çıkmakta ve sonuç 
olarak ya fiyatlar yükselmekte ya da hiç kimse mutlu çalışmamaktadır. 
Her kanal kazancından fedakarlık yaparak satış yapmaya gayret etmekte 
ve memnun olmamaktadır. Bu, fazla talebi olan ürünlerde karşımıza sıkça 
çıkan durumdur. 
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Başka bir örnek daha vereyim. 2005 yılında hızlı tüketim ürünleri Almanya 
etnik pazarı için yaptığım çalışmada ise kanal yapılanmasının oturduğunu 
ve modern olarak sürdüğünü gördüm. İthalat yapan firma doğrudan 
kendisi perakende kanala satış yapmakta ve arada başka unsurlar 
bulunmamaktadır. Daha sade, daha öz ve yönetimi daha kolay olan 
çalışma modelidir. 
 

 
 
Burada aynı zamanda kanalları da ayrıca analiz etmek doğru olacaktır. 
Perakende kanalın içinde modern ve geleneksel yapıların toplam satışlar 
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içindeki paylarını, hacimlerini ve çalışma sistemlerini en ince detaylarına 
kadar öğrenmemiz gerekmektedir. 
Toptan kanalın (bölge distribütörleri de kapsamaktadır) yapısı, hacmi, 
perakende kanal üzerindeki hakimiyeti, yaptırım gücü, sermaye yapıları, 
çalışma modelleri bilgilerini doğru ve eksiksiz öğrenmeliyiz. 

4. İthalatçı firmanın araştırılması: 
İthalatçı firmanın tüm ticari kimlik bilgilerini gerek gitmeden önce masa 
başında ve gerekse oradaki ilgili oda ve kurumlardan araştırabilmekteyiz. 
Ülkemizin elçilik ve konsolosluklarında bulunan “Ticari Ateşeler” de bu 
bilgi hizmetini vermekte, yardımcı olmaktadırlar. Kiminle çalışılacağını, 
kime mal satacağımızı öğreneceğimiz gibi bana göre en önemli konu orada 
temsil edilme durumudur. İthalatçı olarak çalışılacak firmanın itibarı ve 
saygınlığı, bilinirliği ve ticari datalarına (bilanço, gelir tablosu, vergi ve 
banka borçları vb) ulaşmamız yararımızadır. 
Yerinde ziyaret ederek deposunu, işyerini, ofislerini, saha ve merkez 
çalışanlarını, disiplin ve sistemlerini, yönetim modelini görmemiz ve fikir 
sahibi olup kanaat oluşturmamız gerekmektedir. Sattığı diğer ürünler, 
aynı ve benzer kategoride rakip ürün satıp satmadığı, başka isim ve 
unvanlar altında başka firmalarının olup olmadığını mutlaka tespit 
etmeliyiz.  
Bu yazdıklarımın hepsini bizzat gördüm ve yaşadığım için önemini 
vurguluyorum çünkü size hizmet etmek için anlaşılan firmanın aynı 
zamanda rakip ürünlere de çalıştığını, onlara da hizmet ettiğini görmek 
rahatsızlık vermektedir. Hangi firmaya öncelik ve ağırlık verecek, hangi 
firma için ekibini motive edecek ve yönlendirecek bilebilmek mümkün 
değildir. En iyisi ve doğrusu sadece kendi firmamızın ürünlerini satan 
firma ile anlaşmak olacaktır. Ama özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde bir ithalatçı neredeyse pazardaki tüm ürünleri tek olarak satan 
konumda bulunmaktadır. 

5. Kanal çalışma maliyetleri ve karlılıklarının belirlenmesi: 
Kanalları oluşturan birimlerin ayrı ayrı çalışma maliyet yapılarını 
mümkün olan doğruya en yakın hali ile bilmemiz gerekmektedir. Çünkü 
bu maliyetlerin üzerine eklenecek karlılık oranları ile kanalların ayrı ayrı 
toplam karlılık yapıları ve oranları ortaya çıkmaktadır. 
Perakende kanallarda sektörüne göre değişmekle birlikte karlılık oranları 
%25-60 arasında değişmektedir. 
Hızlı tüketim grubu ürünlerde (FMCG) ortalama %25-35, 
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde %30-45, 
Dayanıklı tüketim grubu ürünlerde  %30-50, 
Tekstil ve hazır giyimde ise %50-80 aralığında bulunmaktadır. 
Sektörün ve kategorinin hedef ülkedeki perakende karlılık oranını net 
olarak hatasız öğrenmemiz gerekir. Piyasanın içinde çeşitli farklı ziyaretler 
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yaparak ve kanalın içindeki işletmecilere doğrudan sorarak öğrenilebilir. 
Hiç kimse bu tür bilgileri gizlememekte ve rahatlıkla paylaşmaktadır. 
Toptan (distribütörlükler) kanalda da oranlar daha düşük olmakla birlikte 
yapı benzer durumdadır. 
Hızlı tüketim grubu ürünlerde %14-25 arası, 
Dayanıklı tüketim grubu ürünlerde %20-35 arası ve  
Tekstil ve hazır giyim sektöründe ise %30-40 arası değişmektedir. 
İthalatçı firmaların karlılık yapıları da sektörüne göre farklılık göstermekle 
birlikte çoğu durumlarda %10-20 aralığında değişmektedir. Burada eğer 
dış ticaret aracı kurumları da varsa onların da aracılık komisyonları %4-7 
oranlarındadır. 

6. Dağıtım modellerinin öğrenilmesi: 
Hedeflenen ülkede sektörün tüketiciye ulaşırken kullandığı dağıtım 
modelini ve yapısını belirlemek gerekmektedir. Bu kitapta bahsettiğim 
modellerden sıcak satış, soğuk satış veya her ikisinin birlikte kullanıldığı 
karma dağıtım modellerinden hangisinin esas alındığını bilmemiz uygun 
olacaktır. Rakipler hangi model ile çalışmaktadırlar? Müşterimiz 
konumundaki ithalatçı firma hangi model ile zaten çalışmakta veya ilk 
olarak çalışmayı düşünmekte, planlamaktadır? 
Bu kararın verilmesinde eğer söz hakkımız olacaksa ülkeyi ve çalışma 
modellerini iyi analiz ettikten ve benzer ülkelerdeki iyi uygulanan 
modellerden hareketle birlikte karar vermek, değerlendirmek ve 
ürünlerimiz için en doğrusunu bulmak lehimize ve menfaatimize olacaktır. 
Şahsım ve meslektaşlarım gibi uzman ve tecrübeli satış ve pazarlama 
danışmanları bu çalışmalar için en uygun kişilerdir. 

7. Perakende fiyatların öğrenilmesi: 
Perakende fiyatları öğrenmenin en kolay ve doğru yolu bizzat perakende 
noktalardan fiyat almaktır. Pazarda bulunan tüm rakip ve benzer 
ürünlerin fiyatlarını üşenmeden titizlikle not etmeli ve hatta mümkünse 
fotoğraflarını almalıyız. Böylece alt-üst limitler içerisinde hedef ürün fiyat 
aralıkları ortaya çıkacaktır. 
Rakip ürünlerin içerisinden kendi ürünlerimize en yakın olanlarını 
belirledikten sonra pazara en uygun perakende satış fiyatları ortaya 
çıkacaktır. 

8. Toptan fiyatların öğrenilmesi: 
Aynı mantıkla ve beşinci maddede anlattığım üzere toptan kanalın da fiyat 
yapıları ortaya çıkacaktır. Perakende fiyatlardan hareketle bunu hesap 
edebiliriz. Ancak piyasada oluşan fiili toptan fiyatlara ve mümkünse fiyat 
listelerine ulaşmak gerekir. Böylece fiili fiyatlar ile hesap ettiğimiz fiyatları 
hem karşılaştırmış oluruz hem de önemli farklar varsa sebeplerini 
öğreniriz. Atladığımız, hesap etmediğimiz, görmediğimiz maliyet ve 
karlılık yapılarını da ayrıca öğrenmiş oluruz. 

9. Tümdengelim hesabının yapılması: 
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Piyasada oluşan perakende satış fiyatları ve kanal karlılıkları ile birlikte 
gümrük oranlarını da öğrendikten sonra hedef ülkeye satılabilecek ürün 
fiyatlarını belirlemek kolay olacaktır. Tümdengelim yöntemini kullanarak 
bu çalışmayı yürütebiliriz. 
Tümdengelim fiyat hesaplama yöntemi: 
Perakende Satış Fiyatı 
Perakende Kar marjı  %      (-) 
Katma Değer Vergisi  %     (-) 
------------------------------------- 
Toptan Satış Fiyatı 
Toptan kanal kar marjı  %  (-) 
-------------------------------------- 
İthalatçı Satış Fiyatı 
İthalatçı kar marjı      %       (-) 
--------------------------------------- 
İthalatçı Alım fiyatı (maliyeti) 
Gümrük vergileri       %      (-) 
Lojistik maliyetleri              (-) 
Sigorta maliyetleri               (-) 
---------------------------------------- 
İhracatçı Satış Fiyatı (Fabrika Teslim Satış Fiyatı) 
 
İhracat yaparken hangi teslim ve ödeme şekli ile anlaşıldı ise sigorta, 
lojistik ve gümrük vergileri buna göre kime ait olacağı belirlenecektir. Bir 
kısmı veya tümü ya ihracatçı firmada olabilir ya da ithalatçı firmada. 
Bundan dolayı “İthalatçı Alım Fiyatı” ile “İhracatçı Satış Fiyatı” arasındaki 
gider kalemlerini maliyetten sonra yazdım. Anlaşma şekline göre tabloyu 
düzenleyebilirsiniz. 
Perakende satış fiyatı 800.- USD olan bir cep telefonunu örnek olarak 
tümdengelim yöntemi ile inceleyelim: 
Perakende satış fiyatı    800,00 
Perakende kar marjı (%25 alalım)   160,00  (800/1,25) 
Katma Değer Vergisi (%15 olsun)    83,48   (640/1,15) 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Toptan Satış Fiyatı    556,52 
Toptan kanal kar marjı (%20 alalım)    92,75   (556,52/1,20) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
İthalatçı Satış Fiyatı    463,77 
İthalatçı kar marjı (%20 olsun)    77,29   (463,77/1,20) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
İthalatçı alım fiyatı (maliyeti)   386,48 
Gümrük Vergileri (%40 olsun)  110,18    (275,45X%40) 
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Lojistik maliyetleri (3.500 USD alalım)      0,70  (tırda 5000 adet ürün 
olsun) 
Sigorta maliyetleri (745 USD alalım)       0,15    (745/5000 adet) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
İhracatçı Satış Fiyatı (Fabrika teslim fiyatı) 275,45 
 
Görüldüğü üzere ürünün fabrika teslim fiyatı ile pazarda sunulan 
perakende satış fiyatı arasında çok büyük fark bulunmaktadır.  800,- USD 
perakende fiyatı olan cep telefonunu satan üretici ancak 275,45 USD adet 
fiyattan satabilmekte ve gelir elde edebilmektedir. Üzerine eklenen kanal 
maliyet yapıları ve karlılıkları fiyatları yükseltmektedir. Daha önce 
anlattığım kanal yapılanmasını ve çalışma maliyetlerini bilmek bunun için 
çok önemlidir. 
Maalesef şunu söyleyebilirim, bazı ihracatçı firmalarımız pazarın içinde 
araştırma yapmadan, tümdengelim yöntemi ile fiyatları hesap etmeden 
satış yapmaya çalışmaktadırlar. Kendi üretim maliyetlerinin üzerine kar 
ekleyerek satış fiyatını bulmaktadırlar. Halbuki böyle olunca, hedef pazara 
sunduğu fiyat ya yukarıda kalıyor ve satış yapamıyor yada düşük fiyat 
verip kazanç kaybına uğruyor. 
Bu örnekte olduğu gibi, eğer fiyatı 275,45 USD olarak verirsek pazarda 
rakip ve benzerleri ile rahatlıkla rekabet edebilecektir. Burada üzerinde 
durulması gereken, ortaya çıkan fiyatın bizim için ne ifade ettiğidir. Eğer 
zarar ediyorsak hedef ülkeyi hedef listesinden çıkarmamız gerekecektir. 
Fiyat karlı ve iyi ise hemen ithalatçı görüşmeleri ve ihracat hazırlık 
çalışmalarına başlamalıyız ve bu pazarın sunduğu fırsatları 
değerlendirmeliyiz. 

10. Tanıtım ve reklam pazarının incelenmesi: 
Hedef ülkede bulunan yazılı basın, görsel medya ve internet kullanımı 
hakkında detay bilgi sahibi olmak gerekir. Reklam ve tanıtım kurumları, 
firmalar, fiyat yapıları ve çalışma modellerini iyi analiz etmeliyiz. Hedef 
rakiplerin hangi reklam ve tanıtım kanallarını ne sıklıkta ve ölçüde 
kullandıklarını; tüketiciler üzerindeki etkilerini ve satın alma kararlarına 
ne şekilde yansıdığını incelemeli veya bu konuda araştırma yapan 
firmalardan destek almalıyız. Bu incelemelerin bize ciddi katkıları olacak 
ve eğer pazarlama çalışmaları için bütçe ayırdı isek doğru kullanmamızı 
sağlayacaktır. 
Hiçbir tanıtım çalışması yapmadan, sadece ithalatçı müşterimizin kendi 
çaba ve gayretleri ile de satış kanallarına ulaşabiliriz. Satışlar belli 
seviyelere zaman içerisinde kendiliğinden ulaşacaktır. Ama günümüzde 
biliyoruz ki “büyük balık” değil “hızlı balık” olmak avantaj, üstünlük 
sağlamaktadır. Rakiplerin önüne geçmek, rekabet edebilmek ve yüksek 
satış seviyelerine ulaşmak için kendiliğinden olmasını bekleyemeyiz. Biz 



63 
 

beklerken birileri gelir ve işini görür. Dolayısıyla tanıtım çalışmaları için 
mutlaka bütçe ayırmalı, doğru kullanmalı ve hızlı olmalıyız. 

11. Aracının (varsa) araştırılması: 
Dış ticaret denilince ilk akla gelenlerden birisi aracı kişi ve firmalardır. 
İhracat yapan firma ile ithalat yapan firmayı buluşturan, anlaşma 
yapılmasını sağlayan ve karşılığında komisyon alan kişi ve kurumlardır. 
Hatta çoğu durumda ihracatçı sadece aracıyı bilir ve asıl ithalatçı firma ile 
hiç karşılaşmaz. Tüm detayları ve işleri aracı takip eder. Tabi burada kendi 
firma yapımız ve çalışma modelimiz de önemlidir. İhracat için fazla kadro 
oluşturmadan sadece aracılar ile çalışarak da amaca ulaşılabilir. 
Ulaşım ve iletişim sektörlerindeki gelişmeler ile firmalar kendi 
ithalatçılarını, müşterilerini bizzat kendileri aramakta, oluşturmaktadırlar. 
Ancak bazı ülkeler ve pazarlarda ciddi konumu ve hakimiyeti bulunan 
aracılar olmakta ve başka hareket şansı ortaya çıkmamakta ve doğrusu izin 
vermemektedirler. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile Amerika 
Birleşik Devletleri en büyük örneklerdir. “Dış ticaret aracı kurumu”, 
“distribütör”, “ana ithalatçı” gibi çeşitli isim ve unvanlar ile pazara yön 
vermekte ve bu kişi ve firmalar ile çalışmak zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. Aksi halde ülkeye girmek ve müşteri aramak, bulmak 
mümkün görünmemektedir. 
Hangi durum söz konusu olursa olsun çalışılacak aracı kişi ve firmaları 
mutlaka öncesinde çok iyi araştırmalıyız. Mümkünse referanslar öğrenerek 
bilgi toplamalıyız. Maalesef bazı durumlarda ciddi zararlar gören, 
sıkıntılar yaşayan firmalar olduğunu bilmekteyim. Hem aracının kendisini 
hem de komisyon oran ve miktarlarını tam ve doğru şekilde öğrenmek 
kesinlikle menfaat ve yararımıza olacaktır. 
 

D. İhracat devam ederken üzerinde durulması, önem verilmesi gereken konular 
şunlardır: 
1. Çalışılan ülkelerin çok yakın takip edilmesi: 

Müşterilerimiz ile sürekli iletişim halinde olunması, ülkemize davet 
edilmeleri ve bizzat giderek satışları yerinde görmek gerekmektedir. 
Ülkede yaşanan, ortaya çıkan her türlü (siyasi, ekonomik, yasal 
düzenlemeler) gelişmeleri yakından izlemek, etkilerini öngörmeye 
çalışmak ve firmamıza getirebileceği değişiklik ve farklılıkları belirlemek 
doğru yol olacaktır. 
Örneğin politik hareketlilik ve iktidarların değişmesini yakından takip 
etmeliyiz. Partilerin görüşleri, tutum ve davranışları, programlarında 
belirtilen ekonomik plan ve gelişme hedeflerini, dış ticarete bakış açılarını 
yakından izlemeli, görüşler almalı ve internet üzerinden haber portallarını 
takip etmeliyiz. 
İçinde bulunulan sektördeki irili ufaklı tüm firmaları izlemeli, yönetim 
şekilleri, amaçları, bilanço değerlerini iyi okumalı ve analiz etmeliyiz. Tabi 
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bu bilgilere ulaşabildiğimiz kadarı ile yapabilmekteyiz. Özellikle 
firmaların satış, karlılık ve sermaye yapıları önemli ipuçları verecektir. 
Rakiplerin gücünü görebilme, gelecek planlarını anlayabilme ve bizim 
ürün ve hizmetlerimize karşı aldıkları tavır, davranış ve rekabet 
koşullarını iyi öğrenmeli ve buna uygun karşı davranışlar geliştirmeli, 
hayata geçirmeliyiz. 

2. Tüm rakiplerin takip edilmesi: 
Sadece satış yapılan ülkedeki rakipler değil bizim gibi o sektörde ve o 
kategoride mücadele eden başka ihracatçı firmaları da yakından izlemeye 
devam etmeliyiz. Bulundukları ülkelerden rakipler ile ilgili olabildiğince 
fazla bilgiye ulaşmanın yollarını aramalıyız. Satışın temel unsurları olarak 
belirttiğim bilgi (istihbarat) burada da önemini korumaktadır. 

3. Çalışılan ülkede ofis açılması: 
Satışlar belirli düzeylere ulaştıktan sonra ve çalıştığımız ülkenin komşusu 
veya iş bağlantıları olabilecek ülkeleri de kapsayacak şekilde lojistik, 
ekonomik ve önemi itibariyle en iyi konumda olan ülkeyi seçerek ofis 
açmamız inanılmaz katkılar, yararlar sağlayacaktır. 
En başta o ülkede her zaman bir elemanımız bulunacağı için piyasanın 
içinde elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız olacaktır. Bir önceki 
maddede önemini vurguladığım bilgiye ulaşmak kolay, hızlı, zamanında, 
kaynağından ve en önemlisi güvenilir, doğru olacaktır. 
Ayrıca müşteri ve satışlarımızı sürekli olarak pazarın içinde bulunarak 
yakın takip ve kontrol edebilme imkanı sağlamaktadır. Elemanımız 
müşterimiz ile birlikte piyasa çalışmaları yapacak, satışları artırmak için 
ekipleri yönlendirecek ve aynı zamanda tanıtım ve satış destek çalışmaları 
yapacaktır. Ürün ve hizmetlerin satış hızına göre siparişler 
oluşturulacaktır. Müşterinin deposunu sürekli kontrol edeceği için ürün 
bazında satış hızlarından ve teslimat sürelerinden hareketle ürünlerin 
“asgari stok seviyeleri” ni belirleyecek ve sipariş oluşturacaktır. 
Bununla birlikte pazarın, piyasanın içinde olunduğu için ürün 
zenginleştirilmeleri, ilave taleplere hızlı cevap verebilme ve satışlara 
destek olma avantajı getirecektir. Bulunulan ülkeye özel ürün portföyü 
ortaya çıkacaktır. 
Hem bulunulan ülkede hem de komşu ve bölge ülkelerden yeni 
müşterilere ulaşma imkanı sağlayacaktır. Firmanın merkezi olan ülke 
yerine ofis olan ülkeden bu çalışmayı yapmak hızlı, kolay ve daha az 
maliyetli olacaktır. Pazarın içinde alınan bilgiler ile sağlıklı ve hedefi olan 
ziyaretler yapılacak ve boşa zaman harcanmamış olacaktır. 
Satış yapılan ülkede ofis açılması ile müşterilere güven duygusu gelecek ve 
firmaya daha fazla inanacaklardır. Kalıcı olunduğuna kanaat getirilecek, 
firmaya bakış açıları çok daha olumlu hale gelecektir. Belirli zaman sonra, 
belirli cirolara ulaştıktan sonra gitmeyeceğimizi, pazarın en önemli 
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oyuncularından biri olduğumuzu hem müşterilere hem de rakiplere 
göstermiş olacağız. 
Her bakımdan yerellik kazanma sağlayacaktır. Pazarın içinde müşterilerle 
beraber her an rakiplerin gözü önünde olunacaktır. Konular ve problemler 
bulunduğumuz yerdeki bakış açımızla değil yerel düşünce tarzı ve 
kaynağımız ile çözüme ulaşacaktır. Kesinlikle çok daha yüksek verim elde 
edilecek ve konular doğru şekilde çözümlenecektir. 
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4. BÖLÜM:   SATIŞ YÖNTEMLERİ 
 
Fiili olarak satış işlemi, önceki bölümde anlattığım pazarı oluşturan kanallar 
arasında perakende ve toptan biçimde gerçekleşir. 
Kişiler, firmalar ve kurumlar ihtiyaç duydukları ürünleri, hizmetleri, küçük 
parçalar halinde perakende olarak; veya topluca, çoklu olarak (ekonomik ve 
hesaplı olma avantajından yararlanmak amacıyla) toptan şekilde satın alırlar. 
Satışın türleri olarak anlatacağım ise, bu kitabın esas konusu olan “satıcı-
müşteri” ilişkisini oluşturan, satıcı ile müşteri konumunda bulunanları bir 
araya getiren sistemin kendisidir. 
Hangi tür satış yapan firma olursa olsun, kendisini kanala ve müşteriye 
götüren satış sistemi türleri şunlardır: 

a. Sıcak satış (Hotsell), 
b. Soğuk satış (Presell), 
c. On-line satış. (B2B-Business to Business) 

 
a. Sıcak satış (Hotsell): 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan, satıcının beraberinde (genel olarak 
sıcak satış aracı, kamyoneti vb) taşıdığı ürünler ile müşterinin karşısına 
çıktığı ve satış yaptığı sistem, modeldir. 
Sektör ve ürüne göre değişmekle birlikte, bir seferde az alım yapabilen 
küçük perakende kanal için en uygun modeldir. Ben de iki yıl sıcak satış 
elemanı olarak çalıştığım için sistemi iyi bilmekteyim. 
Modelin özellikleri ve sunduğu avantajlar şunlardır: 

i. Servise, ruta çıkılan aracın, kamyonetin içinde tüm 
ürünlerin yeteri miktarda bulunması nedeniyle 
müşterinin karşısına ürünler ile birlikte çıkmak, satışa 
sunmak. 

ii. Müşterilerin ürün almak, bulmak için başka kaynaklara 
ulaşma maliyetini ortadan kaldırmak. 

iii. Kanalın (noktanın) eksiklerini, ihtiyaçlarını anında tespit 
etmek ve gidermek. (Sıcak kavramı buradan 
kaynaklanmaktadır) 

iv. Yeni ürünler ile müşterilere en hızlı ulaşım imkanı 
sağlamak. (Lansman ve relansman için en uygun 
modeldir.) 

v. Rakiplerden önce ve hızlı davranabilmek ve pazardan pay 
alma yarışında avantajlı olmak. 

vi. Müşterinin ödeme gücü kadar alım yapmasını ve riski 
takip etmek. Günümüzde bankalar ile yapılan işbirlikleri 
ile, satıcılara POS cihazı verilmekte ve kredi kartı ile 
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ödeme kolaylığı sağlanmaktadır. Hatta bazı bankalar, 
promosyonlar ile bunu desteklemektedirler. 

vii. Pazarın tam da içinde olunması sebebiyle, her türlü rakip, 
ürün, sektör bilgilerinin anında ve ilk elden öğrenilmesine 
imkan sağlamak. Bana göre satışın temelini oluşturan üçlü 
sacayağı olarak tanımladığım ayaklardan biri istihbarat 
yani bilgidir. Günümüzde en değerli ve elde edilmesi en 
zor olan hammadde, kaynaktır diyebilirim. Bilgiyi elde 
eden, yorumlayan ve analiz edenler mutlaka başarılı 
olmaktadırlar. 

viii. Gerçek satış yapmak. (Araçtan fiili olarak malların teslim 
edilmesi, faturanın kesilmesi ve tahsilatın yapılması ile 
işlem tamamlanmaktadır.) 

ix. Dar bölge çalışma sistemi için maliyet avantajı sağlayan 
en uygun model olması. 

 
Sıcak satış modelinin sahip olduğu dezavantajları ise şu şekilde 
sıralayabilirim: 

 Stokların araç büyüklüğü ile sınırlı ve limitli olması. Bazı 
günlerde bazı bölgeler için yeteri kadar ürün alamama ve 
sunamama riski vardır. Direk satış kaybıdır. 

 Herhangi bir ürüne öngörülemeyen, beklentilerin 
üzerinde talep oluşması halinde anında karşılanamaması. 
Sipariş alarak ürün bir sonraki ziyarette teslim edilebilir 
ancak bu bir haftalık satış kaybı demektir. Ayrıca ilave 
yakıt maliyetidir. 

 
Bu modelin başarılı olarak var olması, sürmesi ise satıcılar bakımından 

bazı önemli kriterlere dayanmaktadır: 
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i. Süreklilik: Firma merkezinde yapılan rut planları 
çerçevesinde, müşterilere sürekli ve düzenli olarak 
gidilmesi, ziyaret edilmesi.  
Kendi yaşadığım örneklerde, haftanın aynı günü ve 
saatinde düzenli ziyaret ettiğim müşterilerin (daha önce 
alım yapmamış olanlar) tamamı, bir süre sonra mal 
almaya başlamışlardır. Daha sonra görüşmelerimde, 
sürekli ve düzenli ziyaret sebebiyle etkilendiklerini ifade 
etmişlerdir. 

ii. İstikrar: Bana göre günümüzde de hala önemli olduğunu 
düşündüğüm maddedir. Aynı firmadan aynı bölgede 
düzenli ve uzun süreli çalışma gerekmektedir. 
İşyeri sahipleri ve müşteriler bir satış elemanının çok sık iş 
değiştirmesini, karşısına farklı firma kimlikleriyle 
çıkılmasını hoş karşılamamaktadır. Müşteriler belki ilk 
başta satıcının çalıştığı firmada ayrılışı ile ilgili kusur 
arayabilir ama daha sonra şahsın kendisinde kusur ve 
problem olduğuna kanaat getirecektir. 
Üstelik bu durum satış elemanları için de doğru ve iyi 
değildir. Bölgeyi, müşterileri, ürünleri öğrenip daha 
verimli olacağı zaman ayrılması ve iş değiştirmesi bu 
öğrenme sürecinin sil baştan yeniden yaşanılması 
anlamına gelmektedir. Elde edilen, kazanılan tüm 
birikimler revize edilmekte ve yıpranmalara sebep 
olmaktadır. 

SÜREKLİLİK 

SAYGI İSTİKRAR 
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iii. Saygı: Hem kendimize, hem işimize hem de 
müşterilerimize her zaman saygılı olmamız gerekir. 
Kendimize saygılı olmak; temiz, bakımlı, düzenli, zamana 
önem veren, karşısındakini dinleyen ve anlamaya çalışan 
ve istediklerimizi ifade edebilen olmak demektir.  
İşimize saygılı olmak; işimizi sevmek, onu yüceltmek, 
geliştirmek için çaba göstermek ve her zaman en iyisi 
olmaya çalışmak demektir. 
Müşterilere saygılı olmak; mal alsa da almasa da ziyaret 
etmek, güleryüz göstermek, bizimle yapacağı ticaret 
sonucu elde edeceği kazançları anlatmak, menfaatlerini 
korumak demektir. 
Açıkça söyleyebilirim ki, kılık kıyafeti düzgün, kendisi 
bakımlı satıcılar her zaman satışları en yüksek ve en 
beğenilen kişiler olmuşlardır. Kişilerin başarısı tesadüfi 
olarak ortaya çıkmamakta, belirttiğim unsurların iyi 
işlenmesiyle oluşmaktadır. 

 
Sıcak satış sisteminde bir satış elemanının sahip olması gereken özellikler ise 

bana göre şunlardır: 
i. Her sabah dünyanın yeniden kurulduğunu, her günün 

bambaşka bir gün olacağını bilerek uyanmalıdır. Esasında 
haftanın aynı günlerinde aynı ruta çıkacaktır ama her 
seferinde farklı konular yaşayacağını bilmelidir. 

ii. İşler nasıl olursa olsun, kendini motive edebilmeyi 
öğrenmelidir. Gün içerisinde birçok problemle 
karşılaşacak; hatta bir kısmını çözemeyecektir. Enerjisinin 
azalmasına izin vermeden kendini sürekli motive etmeyi, 
işe adapte olmayı becerebilmesi gerekir. 

iii. Bakımlı, giyimi özenli; satış aracının içi her zaman temiz, 
düzenli ve tertipli olmalıdır. Çalıştığı firmayı ve sattığı 
ürünleri müşteri karşısında ilk temsil eden kişi olduğu 
için “iyi satıcı” olmak zorundadır. 

iv. Aracında ürünlerin bulunduğu bölümün temiz, düzenli 
ve sistematik olması gerekir. Malların araç içi yerleşim 
planı; hem satış seyrine göre kapıya yakın hem de 
yükleme-boşaltmaya uygun olmalıdır. 
Kendimden örnek vereyim; kamyonetin içindeki 
ürünlerin yerlerini sabitledikten sonra gözüm kapalı 
bulabilmekteydim. 
Bir diğer avantajı da, akşam ruttan döndüğüm zaman, 
eksiklerin tespiti ile hem satış miktarı hem de bir sonraki 
günün yükleme (sipariş) listesi oluşmakta idi. 
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v. Bir sonraki gün çıkılacak rutun özelliklerine göre araç 
yüklemesi yapılması ve akşama kadar çalışılacak sürede 
herhangi bir üründe stok dışı kalınmaması ve satış kaybı 
yaşanmaması gerekir. Ürün “yok” a düştüğü zaman direk 
satış kaybıdır. O andan itibaren o üründe bir hafta süreyle 
satış kaybı yaşanacak ve daha da önemlisi bizim en güçlü 
rakibimize satış fırsatı doğacaktır. Bu konu o kadar önemli 
li ki; rakip ürünü almaya başlayan müşteri ve tüketicileri 
yeniden kazanmak için çok daha fazla bedel ödemek 
gerekecektir.  

vi. Müşterilere karşı her zaman ilgi ve nezaket gösterilmesi; 
sadece haftanın aynı günü gelen, satış yapan ve giden 
durumunda olunmaması gerekir. Derin olmamakla 
birlikte müşteri ile bağ kurulmasının yararlı olduğunu 
söyleyebilirim. Bu bağın derinliği, ilişkiyi zedeleyecek, 
yüz-göz olunmasını sağlayacak seviyede olmamalıdır. 
Örneğin çocuğunun okul durumunu ve derslerini sormak 
kişileri memnun ederken; aile ile ilgili detay konular ve 
ticari durumu ile ilgili bilgiler rahatsızlık vermektedir. 

vii. Satışını yaptığımız ürünlerin özellik ve niteliklerini çok iyi 
bilmeliyiz. Satışa çıkmadan, başlamadan önce firmadaki 
ilgili kişilerden tüm ürünlerin bütün özelliklerini içimize 
sindirmemiz ve öğrenmemiz gerekir. Müşterilerin ürünler 
ile ilgili sordukları ve soracakları her soruya hazırlıklı 
olmalıyız. Buna rağmen yine de cevap veremediğimiz 
konular olursa, öğrenip en kısa sürede bilgi vereceğimizi 
belirtmeli ve bunu mutlaka yerine getirmeliyiz. 

viii. Müşterilerin ürünlerimiz, firmamız, piyasa ve rakipler ile 
ilgili söyledikleri, verdikleri bilgileri aklımıza veya en 
doğrusu not defterimize mutlaka kayıt etmeli ve ilgili 
kişilere bilgi vermeliyiz. Unutmayalım ki, firmanın 
sahadaki gözü, kulağı bizleriz. 

ix. İyi bir gözlemci olunması gerekir. Müşterilerin işyerlerini 
her ziyaretimizde hızlı şekilde gözlemlemeli ve varsa 
değişiklikleri, farklılıkları anlamaya çalışmalıyız. Bu, hem 
kendi ürünlerimiz, hem rakipler hem de müşterimizin 
genel gidişatı bakımından çok önemlidir. Her değişikliğin 
devamını, geleceğini öngörebilmeli, kestirebilmeli, tahmin 
edebilmeli ve varsa almamız gereken tedbirleri 
planlamalıyız. 

x. Çalışırken elde ettiğimiz piyasa bilgilerinden uygun 
olanlarını, müşterilerimizin bilmesi gerekenleri kendileri 
ile mutlaka paylaşmalı, bilgilendirmeliyiz. 
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Müşterilerimiz hem bizim bilgi seviyemizi ve hem de 
kendileri ile paylaşma şeklini önemsemeli, değer vermeli 
ve inanmalıdır. 

xi. Son olarak ise sözüne güvenilir, inanılır ve tutarlı 
olunması gerekir. Aslında bu sadece bizim iş hayatımız 
için değil tüm yaşantımız için gereken kişisel nitelik ve 
özelliğimiz olmalı, bununla anılmalı ve hatırlanmalıyız. 

 
b. Soğuk Satış (Presell): 

Soğuk satış kavramını bana göre İngilizce karşılığı daha iyi 
tanımlamaktadır; “Presell” yani “ön satış” anlamına gelmektedir. İki 
aşamalı olarak yapıldığı için bu adı almaktadır: 
- Siparişin alınması, 
- Teslim edilmesi ile satışın tamamlanması. 
Sıcak satış modelinden farklı olarak satış işlemi iki aşamalı yapılmaktadır. 
Önce “soğuk satış elemanı” müşteriyi ziyaret ederek siparişi oluşturmakta, 
sonrasında ise “teslimat” ve “tahsilat” gerçekleşmektedir. Müşteriye 
birden fazla firma elemanı gitmekte, çalışmaktadır. 
 

 
 
Soğuk satış modelinin hayata geçirileceği en uygun durumlar şunlardır; 
- Lojistik olarak uzak bölgelerde bulunan müşterilere, noktalara 

uygulanabilir. İçi ürün dolu sıcak satış aracı ile yüksek maliyete 
katlanarak uzak müşterilere gidilmesi risklidir. Ürün almama, az alma 
ve çeşitli ödeme problemleri olabilir. En iyisi soğuk satış elemanı ile 
ziyaret etmek ve siparişini oluşturmaktır. Oluşan siparişin hacmine 
göre uygun taşıma aracı ile teslimat gerçekleştirilir. 

SİPARİŞ TESLİMAT SATIŞ 
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Net olarak rahatlıkla söyleyebilirim, bu tür uzak noktalara her firma 
gitmediği için düzenli olarak ziyaret edenler verimli satış seviyelerine 
ulaşmışlardır. Çünkü alıcının da başka seçenekleri bulunmamaktadır.  

- Hacim olarak bir seferde çok ve büyük miktarlarda alım yapan 
müşterilere uygundur. Sıcak satış aracının, kamyonetin iç hacmi, 
taşıyabileceği stok miktarı sınırlıdır. Yüksek hacimli müşterilerden 
rahatlıkla stok konusunu hiç akla getirmeden istenilen miktarda sipariş 
alınabilir. Hatta mümkünse miktarı artırmak için farklı yöntemler 
geliştirmek doğrudur. Barajlı ve kademeli kota indirimleri, lojistik 
destek primi gibi çeşitli cazibeler sunulabilir. Hem daha çok satış 
yapmış hem de o müşteride rakiplerin önünü tıkamış, kesmiş oluruz. 

- Özel önem verilmesi gereken müşterilere uygulanabilecek satış 
modelidir. Bazı müşteriler büyük hacimleri sebebiyle özel öneme 
sahipken bazıları da sattığımız ürün ve hizmetin kendisine özel 
stratejik öneme sahiptir. Bu noktalar ile daha fazla ilgilenmek, detay 
analiz ve özel çalışmalar yapmak doğru olan yoldur. 
Örneğin şekerleme sektöründe faaliyet gösteren firmalar okul 
kantinleri, benzin istasyonu marketleri gibi özel öneme sahip noktalara 
ayrı ve özel olarak soğuk çalışmalıdırlar. Duvar boyası üreten ve satan 
bir firmanın inşaat şirketlerine toplu satışlar için özel ilgi ve önem 
göstermesi gerekir. 

 
Soğuk satış modelinin niteliklerini (avantajları) şu şekilde belirtebilirim: 

i. Müşteride geçirilecek zaman daha kısa olacağı için günlük 
daha fazla müşteri ziyareti yapabilir. 
Fiili olarak ürün teslimi, fatura kesimi işlemleri 
olmayacağı için daha kısa sürede işlem 
tamamlanabilmektedir. Sıcak satış modelinde bir günde 
ortalama 25-35 müşteri ziyaret edilebilirken, soğuk satış 
modelinde 35-50 müşteri olabilmektedir. 

ii. Firmanın portföyünde bulunan tüm ürünleri eksiksiz 
olarak müşteriye okuyabilme, anlatabilme avantajı 
sağlamaktadır. 
Kendi tecrübemden net olarak bildiğim, müşteri ile 
olunabilecek süre kısıtlı olduğu için sıcak satış modelinde 
fazla ürün gösterebilme, sunabilme imkanı olmasına 
rağmen fiilen belirli sayıda ürüne ulaşınca kesilmekte ve 
müşteri daha fazla ürün istememektedir. Araçtan ürünler 
geldikçe gözünde büyümekte, bir süre sonra ise nasıl 
öderim endişesi başlamakta ve fren yapmaktadır. 

iii. Firmanın depolarında bulunan ürünler tamamen satışa 
hazır konumda sipariş alınmayı bekler. Sıcak satış 
modelinde araç içi stok ile limitli iken, bu modelde sınırsız  
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sipariş alabilme rahatlığı bulunmaktadır. Bu aynı 
zamanda herhangi bir üründe stok-dışı kalınmasını da 
ortadan kaldırmaktadır. 

 
Soğuk satış modelinde de satıcı nitelik ve özellikleri değişiklik 

göstermemektedir. Satış modeli ne olursa olsun her ikisinde de satıcılar ortak 
özellik ve nitelikleri taşımaktadırlar. 
 

 
c. On-line Satış (Sanal Pazar): 

Esasında on-line satış modeli, literatüre yaklaşık 20 yıl önce giren ve 
bununla birlikte 2000 yılının başından itibaren her geçen gün hacmini, 
önemini ve varlığını her alanda hissettiren konuma gelmiştir. 
İletişim kanallarında başlayan modernleşme ve dijital yatırım atakları tüm 
insanlığa yapılan yatırım şekline dönüşmektedir. İki farklı yerde bulunan 
kişiler ve firmaların birbiri ile görüşmesi, anlaşması hem daha kolay hem 
daha hızlı meydana gelmektedir. 
Bilgisayar ve cep telefonu üreticileri, yazılım firmaları, kablolu ve kablosuz 
görsel medya kurumlarının tamamı gelişmeye katkıda bulunmak için var 
güçleriyle çalışmaktadırlar. Bu müthiş performans, hem sektöre destek 
vermekte hem de kendilerini rakiplerinden ayırma, ön plana çıkarma ve 
rekabette avantaj sağlama imkanları sunmaktadır. 
Firmalar veya kurumlar arasında meydana gelen bu ticaret modeline 
“Sanal Pazar”, “Firmalar arası e-ticaret”, “e-Pazar”, “Elektronik Pazaryeri” 
gibi farklı isimler verilmektedir. 
Bir firma veya kurumun kontrolünde işlemler yapılmakta, firmalar ve 
kişiler bu site üzerinden iletişime geçebilmektedirler. Üye olan kişi ve 
kuruluşlar aylık veya yıllık bazda üyelik aidatı ödemekle yükümlüdürler. 
Önceden kestirilemeyecek şekilde dünyanın her tarafından alıcılar ve 
satıcılar ile karşılaşma ve iş yapabilme imkanı sunmaktadırlar.  
En fazla bilinen, Çin merkezli “Alibaba.com” isimli sitedir. Her ülkede 
benzeri siteler oluşmuş ve hatta devletlerin ilgili ticaret birimleri tarafından 
yönlendirilenler bile ortaya çıkmıştır. 

 Bu konuda yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak isterim. Genel 
Müdür olarak çalıştığım bir dönemde, firmanın web sitesinin algısı ile 
satışı yapılan ürünler arasında tam bir bağ olmadığını tespit ettim. 
Firmayı tam olarak yansıtacak, sattığı ürünlere paralel canlı, dinamik 
bir site hazırlamak istedim. Bu amaçla, 2008 yılında bir günlük, Google 
Türkiye Pazarlama Direktörü Mustafa İçil’in verdiği seminere katıldım. 
O seminerde, sitenin sayfa yapıları, biçimi, yazı ve resimlerin dizaynı 
konularında bilgi sahibi oldum. Daha doğrusu, arama motorlarına 
kolay ve hızlı takılmanın inceliklerini, püf noktalarını öğrendim. Siteyi 
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buna uygun yeniden dizayn ettiğimizde inanılmaz şekilde, dünyanın 
farklı köşelerinden ilgi ve mailler, talepler gelmeye başladı. 
Burada vurgulamak istediğim şudur; işyeri açmaktan çok daha kolay 
ve az maliyetle dünyanın her köşesine rahatlıkla ulaşabilmekte, satış 
yapabilmektesiniz. 

 
 “Sanal Pazar” veya “Elektronik Pazar” dediğimiz alıcı ve satıcı firmaları 
buluşturan bu sistemin satıcılara sağladığı avantajları, faydaları şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

i. Firmalar arasında katılım bakımından herhangi bir fark olmaması 
sebebiyle, ister küçük ölçekli isterse büyük ölçekli olsun her firma 
pazarda yer alabilmektedir. 
Ürün ve hizmetlerini sunabilmek, sergileyebilmek ve satabilmek 
bakımından küçük ölçekli firmalar büyük firmalar ile aynı imkanlara ve 
avantajlara sahip olmaktadır. 

ii. Pazarda yer alan veya ilgili platforma, siteye üye olan tüm firma ve 
kurumları inceleyebilme, analiz ve takip edebilme kolaylığı 
sağlamaktadır. 
Tabi bu arada, sektörde rakibimiz konumunda bulunan her firmanın da 
bizi aynı şekilde izleyebileceğini bilmemiz gerekir. Ortamın şeffaf oluşu 
herkese aynı avantaj veya dezavantaj konumundadır. 

iii. Pazara yeni sunulan ürün ve hizmetleri en kolay ve maliyetsiz 
görebilme imkanı sağlamaktadır. Rekabeti ve yenilikleri, gelişmeleri 
takip etmek bakımından fevkalade önemli bilgi sunmaktadır. 

iv. Firmamızı tanıtabilmek, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin tüm detaylı 
bilgilerini verebilmek için en uygun ve en düşük maliyetli platformdur. 
Fuar, sergi, reklam vb tanıtım çalışmalarının hepsinin kendine özgü 
avantaj ve özellikleri olmakla birlikte; maliyet yapıları itibariyle en 
uygun olanı internet ortamıdır. 

v. Ürün ve hizmetlerimizi çeşitli kanallarla pazara sunup satmaktayız. 
Burada ilave ve farklı bir kanal oluşturmaktayız. Üstelik bu kanal 
sadece kendi coğrafyamıza, ülkemize yönelik değil tüm dünyayı 
kapsayacak niteliktedir. 

vi. Kendi satış örgütümüz, dağıtım yapan ve hizmet veren 
kanallarımızdan farklı olarak; arada satıcı ile alıcı haricinde  hiçbir kişi 
ve kurum olmadan doğrudan müşterilere ulaşabilme imkanı ve 
kolaylığı sağlamaktadır. 

vii. Farklı müşteriler kazanmak için mücadele etmekte ve ciddi bedeller 
ödemekteyiz. Müşteri portföyümüzü genişletmek suretiyle kısıtlı ve 
belirli kişilere bağımlılığımızı azaltmaya çalışmamız en doğru yoldur. 
Burada önceden kestiremediğimiz, tahmin edemediğimiz farklı 
müşterilere, farklı kanallara ulaşabilmekte ve satış yapabilmekteyiz. 
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Burada dünyanın her tarafından ürün ve hizmetlerimize talep doğacağı 
gibi aynı zamanda partnerlik, ortaklık, know-how anlaşmaları vb 
teklifleri almamızı da sağlayacaktır. 

viii. Aslında bu avantajlara ilave olarak şunu belirtmek gerek; pazardaki 
tüm firmalar diğer tüm firmaları da bu platformda görmeyi 
arzulamaktadır. Çünkü hem iletişim hem de ticaret yapabilme adına 
verdiği güven unsuru sebebiyle bizi de burada bulunmaya 
zorlamaktadırlar. 

ix. Dünyanın her tarafı pazarımız konumuna gelmektedir. Bu da hiç 
aralıksız her gün, her saat, her dakika iş, satış yapabiliyoruz demektir. 
Düşünsenize, klasik şekli ile bulunduğumuz yerde günün belirli 
saatlerinde çalışabilmekteyiz. Eğer tüm günü kapsayacak şekilde 
kadromuz çalışsın istersek hem fazla mesailer hem de vardiya sistemi 
ile ilave kadrolar oluşacaktır. Halbuki burada, iyi tasarlanmış bir site ile 
her an iş yapıyor olabilmekteyiz. Bu, ne büyük bir avantaj 
sağlamaktadır. Açıkçası hala bazı firmaların bunu görememelerine ve 
kullanmamalarına da hem üzülüyorum hem de ne kayıplar 
yaşadıklarının farkında olmamalarına şaşırıyorum. 

 
Alıcılara sağladığı avantaj ve faydaları da şu şekilde belirtebilirim: 

i. Bana göre en önemli faydalarından biri, alternatif satıcılara, 
tedarikçilere ulaşma imkanı sağlamasıdır. 
Ürünü satarken firma sayısının fazlalığı rekabeti artırdığı için fiyatların 
aşağı yönlü hareketine sebep olmaktadır. Bu madde satıcılar için hiç 
cazip olmamakla birlikte alıcılar için hayati öneme sahiptir. Ne kadar 
fazla sayıda tedarikçi, satıcı olursa o kadar fazla ürün/hizmet alternatifi 
ve fiyat karşılaştırması imkanı doğacaktır. 

ii. Satıcılar bahsinde de vurguladığım üzere klasik kanallardaki aracıları 
ortadan kaldırdığı için aracı maliyetleri olmadan doğrudan satıcılara 
ulaşma imkanı ve ortamı sağlamaktadır. 

iii. Zaman ve mekan kavramının olmaması sebebiyle istediğimiz an ve 
yerden dünyanın her tarafı ile iletişime geçerek satın alma işlemini 
yapabilme rahatlığı ve kolaylığı sunmaktadır. Coğrafyalar arası saat, 
gün ve hatta iklim farklılıklarının hiçbir önemi bulunmamaktadır. 
Pazar her an bize hizmet etmeye hazırdır. 

iv. Talep ettiğimiz ve satın alacağımız ürünle ve hizmetle ilgili olarak 
klasik yöntemde birçok yerden bilgi ve döküman toplamak ve 
değerlendirmek zorunluluğu vardı. Hem zaman kaybına hem de yeteri 
miktarda kaynağa ulaşma mümkün olmamaktaydı. Halbuki elektronik 
Pazar ortamı bize çok geniş kapsamlı, detaylı ve her türlü bilginin 
bulunduğu ve karşılaştırmaların kolay ve hızlı yapılabildiği muazzam 
bir kaynak oluşturmaktadır. 
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5. DAĞITIM MODELLERİ: 
 
Ürünlerin tüketicilere ulaşmasını sağlayan kanalların (perakende ve toptan) yönetimi 
ve şekli dağıtım modellerini ortaya çıkarmaktadır. 
İster sıcak ister soğuk olsun satışın gerçekleşmesi için günümüzde en yaygın olarak 
kullanılan dağıtım modeli “Distribütörlük/Bayilik Sistemi”  olduğu için bu konuyu 
ayrıca ele aldım. 
Bununla birlikte alternatif olarak uygulanabilecek ve verimli olduğuna inandığım bir 
başka model olan “Tüccar Bölge Müdürlüğü Sistemi” ni de detaylı olarak anlattım. 
 
DİSTRİBÜTÖRLÜK/BAYİLİK SİSTEMİ: 
İngilizce “Distribution” kelimesinin karşılığı olarak dilimize yerleşmiş ve satış 
literatüründe yerini almıştır. Kelime anlamı esasında tam da karşılık olarak 
kullanılan anlamıdır: “dağıtmak, dağılım işlemi”. Yaygın olarak Amerika’da 
kullanılan bu satış sistemi, zaman içerisinde Avrupa ülkelerine ve sonra da bize 
geldi. 
 
Türkiye’de sistemin hayata geçirilmesine, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı 
sermayeli şirketler öncülük etmişlerdir. İlk aklıma gelen şirketler, Unilever ve 
P&G’dir. Bu sistemi ilk kullananlar FMCG (hızlı tüketim ürünleri) sektörü olmakla 
birlikte, zamanla özellikle otomotiv, inşaat, hırdavat, kırtasiye başta olmak üzere 
diğer uygun sektörler de kullanmaya başlamışlardır. İlk hayata geçirenler arasında 
uzun yıllar çalışmaktan gurur duyduğum Ülker Grubu da bulunmaktadır. Eti, Pınar, 
Marsan vb firmalar da hemen takip etmişlerdir. Esasında nerdeyse tüm firmalar bir 
iki yıl arayla, 1996 yılı itibariyle bu sistem ile çalışmaya başlamışlardır. Demek ki 
yaklaşık olarak onbeş yıldır uygulanmaktadır. Artıları, eksileri, tüm yönleriyle 
anlaşılmış olmakla birlikte; ülkemizin kanal yapılanmasının hala geleneksel ağırlıklı 
olması ve modernleşme yolunda ilerlemesi, sistemin tüm ayakları yere basan şekilde 
çalışmasına engel olmaktadır. Özellikle modern kanalın hızlı gelişimi ve beraberinde 
getirdiği çalışma istek ve talepleri zaman zaman üreticileri zor durumda 
bırakmaktadır. 
 
1995 yılında sistemin uygulamaya geçirilmesi çalışmalarından başlamak üzere, 
bugüne kadar çeşitli kademelerinde görev aldığım distribütörlük sisteminin  temel 
özellikleri şunlardır: 
 

A. Sistemin çalışma kurallarının belirlenmesi: 
1. Ürünler ve hizmetler: 

Daha önce değindiğim üzere firmalardaki pazarlama birimleri, 
departmanları hem ülke geneline yönelik hem de bölgesel bazda 
satılabilecek ürün ve hizmetleri belirler. 
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Distribütör firmanın yetkilileri kendi bölgeleri ile ilgili olarak özellik 
gösteren farklılıklar hakkında bilgiler verir. Bu bilgileri değerlendiren ve 
yorumlayan pazarlama departmanı hangi ürün ve hizmetlerle (ambalaj 
yapısı, fiyat, ürün özellikleri) pazara çıkılacağına dair son kararı verir. 
Örneğin Marmara, Ege, Batı Akdeniz bölgeleri ve Orta Anadolu’nun 
büyük illerinde çalışan kadın nüfusu fazla olduğu için hızlı tüketim 
ürünlerinin birim ambalajları küçük porsiyonlar, paketler şeklinde 
olmaktadır. Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise 
daha büyük ve ekonomik boy ambalajlar tercih edilmektedir. Bu durumu 
bisküvide görebileceğiniz gibi örneğin bebek bezinde de görebilirsiniz. 
Kuruyemişten deterjana aynı özellik devam etmektedir. 
Hizmet sektöründe de benzer özellikler karşımıza çıkmaktadır. Batı 
bölgelerinde ev dışı tüketim alanları artmakta ve dışarıda yemek kültürü 
hızla gelişmektedir. Devamında ve paralelinde evlere ve işyerlerine servis 
yapan (bir bölümü tamamen on-line çalışmaktadır) irili ufaklı çok firma 
faaliyet göstermektedir. 
Dayanıklı tüketim ürünlerinde de aynı durum ortaya çıkmaktadır. 
Anadolu’nun bazı bölgelerinde ve kırsal alanda büyük hacimli station 
model araçlar veya küçük ticari araç konumunda bulunanlar tercih 
edilmektedir. Geniş aile yapısını rahatlıkla alabilecek ve gerektiğinde ise 
eşya taşınmasını sağlayan özellikler taşıyan araçlar satılmaktadır. İnşaat 
firmaları da aynı talepler doğrultusunda ev büyüklüklerini belirlemekte ve 
pazara sunmaktadırlar. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük 
metropollerde tek yaşayan kişi çokluğu sebebiyle 1+1 veya 2+1 evler talep 
görmektedir. Anadolu’da ise aile yapıları ve kültür tek olarak yaşamaya 
uygun olmadığı için 2+1 evler bile küçük bulunmakta ve en azından 3+1 
olması talep edilmektedir. 
 

2. Satış kanalları: 
Hangi ürünün hangi kanalda satılacağını ana firma belirler. Satış firmalarının 
bünyesinde yer alan “Satış Operasyon” veya “Ticari Pazarlama” 
departmanları, birimleri ülkenin var olan kanal yapılanmasına uygun olarak, 
hangi ürünlerin hangi kanalda satılacağına karar verir.  
İşte tam bu noktada, esasında, distribütörlük sisteminin var oluş sebebi ortaya 
çıkmaktadır. Distribütörlük sistemi ana firmanın belirlediği ürünleri, 
belirlenen kanala, noktalara götürmek, dağıtmak ve bulunurluğu sağlamaktır. 
Bu sistemin temel görevi ve fonksiyonu budur. Uluslararası firmalar ile 
başlayan ve devamında takip edilen uygulamalar ile özellikle hangi ürünlerin 
hangi tür noktalara ne şekilde bulunurluğunun sağlanacağını gösteren özel 
çalışmalar (planogram) da yapılmaktadır. Örneğin marketlerdeki 
buzdolaplarının içlerinin ürün yerleşim planını gösteren, yanyana kaç ürün 
olacağı, hangi ürünün hangisinin yanında mutlaka bulunması gerektiğini 
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gösteren özel basılı çalışmalar yapılmaktadır. Firmaların saha satış 
yöneticileri, temsilcileri bu çalışmaları denetlemekte ve kontrol etmektedirler. 
 
3. Satış sistemi: 
Satış yöntemleri, sistemleri bahsinde belirttiğim üzere, potansiyeli yüksek ve 
önemli noktalara soğuk; geleneksel ağırlıklı diğer noktalara ise çoğunlukla 
sıcak satış sistemi öngörülmekte ve çalışılmaktadır. 
Satış Operasyon veya Ticari Pazarlama departmanları kanalları oluşturan 
perakende ve toptan satış yapan işyerlerini sınıflandırmakta, 
ayrıştırmaktadırlar. Sınıflandırma çalışması sonrasında ürün yapısına 
uygunlukları itibariyle hangi kanaldaki ne tür noktalar ile hangi sıklıkta 
ziyaret frekansı ile sıcak veya soğuk yöntem ile çalışılacağını 
belirlemektedirler. 
Her sektörün, her kategorinin kendine özel dinamikleri ve kanal yapılanması 
bulunmaktadır. Yıllar hatta yüzyıllar öncesine dayanan, içinde kültür 
özelliklerinin ve mirasının da bulunduğu yapılanmaları dikkatle, titizlikle 
incelemek ve uygun çalışma sistemini belirlemek gerekmektedir. Hatta 
bölgesel bazda farklı çalışmaları planlamak en doğru yol olacaktır. İl 
merkezlerinde soğuk satış sistemi ile çalışmak uygun iken bölgesel farklılıklar 
sebebiyle bazı küçük illerde sıcak satış sistemini seçmek çalışmaların daha 
verimli olmasını sağlayacaktır. Firmaların “Satış Müdürlüğü” departmanı 
üzerinde çalışarak satış sistemini belirler ve tüm mekanizmayı da buna uygun 
olarak kurar. 

 
4. Satış kadrosu yapılanması: 
Gidilecek kanalda bulunan nokta sayısından hareketle, soğuk ve sıcak satış 
ekibi miktarı ortaya çıkmaktadır. Kaç kişinin soğuk, kaç kişinin sıcak 
çalışacağına ana firma ile birlikte distribütör firma karar vermekte, distribütör 
hayata geçirmekte uygulamaktadır. Aslında burada iki tarafın da zorlandığı, 
anlaşamadığı bir durum yoktur çünkü o bölgenin kanal yapılanması ve 
çalışılacak hedef müşteri adetleri esas alındığı için kimsenin itiraz edeceği 
pozisyon bulunmamaktadır. 
 
5. Satış kadrosunun yönetilmesi, yönlendirilmesi: 
Çoğunlukla tüm sistemi belirleyen ve kural koyan konumunda bulunan ana 
firma, koyduğu kuralların tam ve eksiksiz olarak, ülkenin her tarafında, aynı 
anda, uygulanmasını sağlamak amacıyla satış ekibini de kendi kadrosu ile 
yönetmekte, yönlendirmektedir. 

 
Satış kadrosunun belirlenmesi ve çalışmaya başlaması bakımından 
önemli zorluklar yaşanmamakla birlikte zaman zaman firmalar 
tarafından distribütörlere ilave maliyet olacak şekilde kadro talepleri de 
bulunmaktadır. Ancak asıl konu bu kadronun yönetiminde ortaya 
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çıkmaktadır. Distribütörler doğal olarak kendi bordrolarında bulunan 
kendi satış kadrolarını yönetmek ve yönlendirmek istemekte ve daha az 
maliyetle daha yüksek satış seviyelerine ulaşımı sağlayacak 
çalışmaların içinde olmalarını talep etmektedirler. Firmalar ise satış 
kadrolarını kendi elemanları (bölge satış yöneticileri, temsilcileri) ile 
yönetmek, yönlendirmek istemektedir. Önemli ve büyük çatışmalar ve 
hatta ticari anlaşmaların sona ermesine kadar giden problemler bu 
alanda ortaya çıkmaktadır.  
Bana göre ise bölgenin asıl hakimi ve bileni, içinde olanı, yaşayanı 
distribütörün kendisidir. Ana firmanın koyduğu, yayınladığı kurallar 
çerçevesinde satış kadrosunun yönetimi distribütörün kendisinde 
olmalı, firmalar ise denetleyen, yönlendiren ve koordinasyonu sağlayan 
konumda bulunmalıdır. Böylece ana firmalar işin sahibi olan kişiyi yani 
distribütörleri çalıştırmakta ve yönlendirmekte olurlar. 
Yönlendirme, sevk etme, kanalize etme kavramlarını her zaman 
yönetme kavramına tercih ettim. Çünkü bir süre sonra yönetme 
kavramı hükmetme, ele geçirme ve sahiplenme duygularını getirmekte 
ve problemlere sebep olmaya başlamaktadır. Firmalar distribütörleri 
yönetmek yerine yönlendirmeyi, kanalize etmeyi seçerlerse daha 
başarılı ve verimli sonuçlar alacağı inancındayım. 
 

 
SATIŞ YÖNETİCİSİ KİMDİR? 

 
“Bölge Satış Temsilcisi”, “Bölge Satış Müfettişi”, “Bölge Satış Yöneticisi” 
olarak adlandırılan ve satış yönetim sisteminin ilk basamağını oluşturan bu 
kadro, distribütör satış ekibini yöneten, yönlendiren kişilerdir. 
Bana göre sistemin işleyişini etkileyen en önemli unsurdur. Ana firmanın 
sahada gözü, kulağı, eli, ayağıdır. Müşterilere karşı ilk yüzüdür. Bu kadronun 
gücü, firmanın başarı performansıdır. Bu kadronun güçlü olması için; 

i. görevin gerektirdiği özellik ve niteliklerin tam ve eksiksiz, açık 
olarak İnsan Kaynakları birimi tarafından belirlenmesi ve yazılı 
hale getirilmesi. “Görev Tanımı” dediğimiz bu çalışma açıklayıcı 
ve net olmalıdır. Bu bölümün sonuna örnek bir çalışma 
hazırladım. 

ii. görevin gerektirdiği ön eğitimlerin tam ve eksiksiz olarak 
verilmesi. Genellikle bu madde zaman kaybı olarak görülmekte, 
“iş, işyerinde öğrenilir” mantığı güdülmektedir. Özellikle ilaç 
firmaları yaklaşık iki ay süren eğitim ve sınavlar sonrası sahaya 
elemanlarını göndermektedir. 

iii. doğru oryantasyon programı uygulanması. Ana firmanın tüm 
birimlerini ve işleyiş mekanizmasını tanıtan oryantasyon 
programı hazırlanması ve uygulanması yerinde olur. 
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iv. Aynı pozisyonda bulunan, tecrübeli ve performansı yüksek, usta 
diyebileceğimiz kişi ile yeni elemanın yaklaşık bir aylık saha 
çalışması yapması. Burada temel amaç, yeni elemanın aldığı 
eğitim ve oryantasyon programının fiili olarak sahada ne şekilde, 
nasıl uygulandığını birebir görmek ve yaşamaktır. Bazı konular, 
öğretilen ile yaşanılan arasında ciddi farklılıklar olduğunu 
göstermektedir. 

v. “Her  yönetici bir öğretmendir” sözüne yürekten inandım ve 
bugüne kadar çalıştığım kişilere de özellikle vurguladım. 
Kendisine bağlı olarak çalışan ekibi bulunan herkes liderdir. 
Lider olmanın temel özelliği ise takip edilen olmak, örnek alınan 
olmak, taklit edilen olmaktır.  
Bu amaçla, kişi göreve başlamadan önce ilk amiri, yöneticisi ile 
minimum bir ay birlikte çalışmalıdır. İşin yapılış biçimini, 
bölgenin özelliklerini, satışın inceliklerini ilk yöneticisinden 
öğrenmeli, almalı ve uygulamalıdır. 
 
 

GÖREV TANIMI ÖRNEĞİ 
  
 Görev Tanımı iki bölümden oluşur: 

1. Görevin, işin tanımı: 
b. Satışların planlanması, 
c. Satış noktalarının düzenli ziyaret edilmesi, 
d. Siparişlerin alınması ve ilgili birime bildirilmesi ve zamanında 

yerine getirilmesinin sağlanması, takip edilmesi, 
e. Gerekli raporların hazırlanması ve ilgili departmanlara 

bildirilmesi, 
f. Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi, 
g. Satışların ve çalışmaların denetlenmesi ve kendisine bağlı ekip 

varsa onlarla birlikte yeni hedefler belirlenmesi, 
h. Kendisine bağlı ekip ile toplantılar yapıp, onları dinleyip notlar 

alıp değerlendirmesi ve değerlendirme sonuçlarını kendi 
yorumları ile birlikte rapor haline getirip ve ilgili departmana 
sunması, 

i. Müşterilerin ürün ve hizmetlerden memnun olup olmadıklarını 
belirlemek için düzenli ziyaretler ve anketler yapılması. 
 

2. Görevin gerektirdiği nitelik ve özellikler: 
a. Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri’ne bağlı 

bölümler, Eğitim Fakülteleri’ne bağlı bölümler ve insan 
ilişkilerini temel alan her türden bölüm ve fakülte mezunu 
olabilir. 
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b. Sorumluluk sahibi olması gerekir. 
c. Müşterisini ve karşısındakini konuşma ve beden dili ile ikna 

edici, inandırıcı olması gerekir. Duruşunun ve varlığının 
önemini vurgulayıcı olması uygundur. 

d. İnsanlarla kolay iletişim kurabilen, girişken, pozitif enerji veren, 
güvenilir olması gerekir. 

e. Kılık kıyafetine özen gösteren, makyajını abartılı değil olması 
gerektiği kadar yapan, temiz, düzenli, tertipli ve bakımlı olması 
uygundur. 

f. Şehir içi, şehir dışı veya yurtdışı seyahat etmeye engel 
durumunun bulunmaması gerekir. İşin gerektirdiği yerlere ve 
sürede gitmesi ve çalışması temel özelliktir. 

g. Yaşamının hareketli olacağını bilecek, kabul edecek ve içine 
sindirebilecektir. Aksi halde başarılı olabilmesi mümkün 
değildir. 

   ------------------------------------------------------------------------ 
B. Kanal satış fiyatlarının öngörülmesi: 

 
Distribütörlük sistemi öncesi kullanılan geleneksel toptan ticaret ve bayilik 
sistemlerinde ana firmanın temel belirleyici ve kural koyucu özelliği fazla 
bulunmamaktadır. Ana firma ürünleri belirli fiyattan toptan olarak satar; 
toptancılar, bayiler de aldıkları fiyatın üzerine maliyetlerini ve elde etmek 
istedikleri kar marjlarını ekleyerek satış fiyatlarını belirler ve satarlar idi. Bu 
durum bölgeler ve iller arasında farklılıklar olmasına ve ürünün son 
tüketicilere çok farklı fiyatlarla ulaşmasına sebep olmakta idi. 
Bu sistemde ise, ülkenin her tarafında  her kanal için uygulanacak tavsiye 
edilen, öngörülen fiyat listelerini ana firma belirler ve uygular. Satışın, 
ticaretin temelinde ürünlerin fiyatını arz-talep esasına göre piyasanın kendi 
kuralları belirler. Firmalar arası pazar payı rekabeti bu tanımı doğrulamakla 
birlikte; piyasa fiyatlarının oluşumunda firmalar temel belirleyici 
konumundadırlar. 
Tam rekabet koşulları tüm unsurları ile birlikte neredeyse dünyanın hiçbir 
yerinde görülmemektedir. Amerika başta olmak üzere gelişmiş Avrupa 
ülkelerinde birçok sektörde tam rekabet koşulları bulunmakta denilmesine 
rağmen ben şahsen buna yürekten inanmıyorum ve gördüğüm kadarıyla da 
bu sistem tam olarak yürümemektedir. En azından ülkelerin korumacılık 
duvarları buna engeldir. Ülkedeki istihdam oranının azalmaması, dışa 
bağımlılığın artmaması, döviz kaybının önlenmesi, milliyetçilik vb sebeplerle 
tam rekabet koşulları tam olarak oluşamamaktadır. 
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C. Kanal karlılık yapılarının tespit edilmesi: 
 
Geleneksel kanalda yer alan sayıca çok ama küçük noktalar için (çok önemli 
ve belirleyici bir kural olmamakla birlikte) ülke genelinde tek liste 
uygulanmaya çalışılmaktadır. Satış kadrosuna verilen ve kullanılan “Satış 
Otomasyon Sistemleri” ile bu kurala uyum ve tekdüzelik sağlanmaya 
çalışılmaktadır. 
Modern kanalda ise, kanal yöneticileri ile birlikte karlılıklara karar 
verilmektedir. Üstelik bu konuda çok ciddi yol alınmış ve yıl boyunca 
tüketicilere yönelik uygulanacak aksiyonlar dahil olmak üzere yıllık satış 
hacmi ve karlılıklar önceden tespit edilmeye başlanmıştır. Sapmalar olmakla 
birlikte, özellikle yabancı sermayeli firmalar tarafından verimli ve başarılı 
şekilde uygulanmaktadır. Kanalın kendisi yoğun rekabete karşı karlılığını 
garantiye almaya çalışmakta ancak üretici, satıcı konumunda olanlar ciddi 
zorluklar ve problemler yaşamaktadırlar. Karşılıklı anlaşma iki tarafa da  
yarar sağlamalıdır. 

 
 

D. Distribütör maliyet yapılarının belirlenmesi: 
 
Distribütörlük sistemini oluşturan temel unsurlar netleştikten sonra, kanallara 
yapılan satış hacmi her ay ayrı ayrı tespit edilebildiğine göre, 
i. Özel kanal, özel müşteriler çalışma maliyeti, 
ii. Distribütör operasyon maliyeti ortaya çıkmaktadır. 

 
Özel kanal, özel müşteriler çalışma maliyeti: belirlenen özel müşterilere 
yapılan çalışmalardan doğan maliyetlerdir; 

 

ÖZEL 
KANAL 

MALİYETİ 

AYRICALIK 

PRİMLER 

AKSİYONLAR 

ÖZEL 
UYGULAMALAR 
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- Ayrıcalık: farklı ziyaret sıklığı, farklı ürün grubu anlaşması 

yapılması sonucu oluşan ekstra lojistik ve ziyaret maliyetleridir. 
- Özel uygulama: farklı ödeme seçenekleri ve destekleri sunulması, 

farklı ve özel satış ekibi ile ziyaret edilmesi; işyerine özel tanıtıcı 
görsellerin verilmesi şeklinde noktayı özelleştiren, farklılaştıran 
çalışmaların tümüdür. 

- Primler: fatura altı iskonto, dönem primi, hedef primi, çeşit primi, 
ek teşhir primi, bulunurluk primi adı altında verilen farklı 
desteklerin tümüdür.  

- Aksiyonlar: daha fazla satış yapmak, rakiplerin önüne geçmek, 
tanıtım yapmak, ilgi çekmek amacıyla yapılan harcamaların, 
maliyetlerinin tümüdür. 

Distribütör operasyon maliyeti: distribütörlüğün var olması ve 
yürütülmesi sebebiyle oluşan maliyetlerdir: 
- Depo kiralama bedeli veya mülk ise kira karşılığı maliyeti. Bölgenin 

ve işin hacmine uygun büyüklükte ve özellikte depo alanının 
sağlanması maliyeti. Gerekiyorsa soğuk hava depoları, raf palet 
sistemi, yükleme-boşaltma rampaları, klima ve havalandırma 
sistemleri gibi sektörün ve ürünlerin gerektirdiği depolama 
ortamlarının oluşumu maliyeti. 

- Ürünlerin depolanma (ana firma tarafından belirlenen stok gün 
sayısı kadar) maliyeti, stok taşıma maliyeti. Bazı sektör ve ürün 
gruplarında bu maliyetin yüksekliği sebebiyle, bazı firmalar 
konsinye çalışma sistemi ile stok yükünü kendi üzerine almaktadır. 

- Satış ekibinin kurulması ve istihdamı maliyeti. Üçüncü maddede 
yazdığım şekilde, satış kadrosunun yapısı ve büyüklüğünü ana 
firma belirlemektedir. Hatta bu kadronun çalışma mekanizmasını 
da (ücret sistemi, yapılanması) ortaya koymakta ve distribütör buna 
uygun hareket etmektedir. 
Yine bazı firmalar, satış ekibine tam hakim olmak, çatlak ve farklı 
seslerin oluşumunu engellemek, distribütör firmaya hiç söz hakkı 
vermemek ve yönetimini tam olarak gerçekleştirmek amacıyla bu 
kadroyu kendileri istihdam etmekte veya distribütörün bazı 
maliyetlerine (bazı bordro ve gelir unsurlarının karşılanması) destek 
olmaktadırlar. 

- Sıcak satış ekibinin çalışması için uygun araç yapılanmasının 
sağlanması ve çalıştırılması maliyeti. Sektörüne göre değişmekle 
birlikte çoğunlukla panelvan tarzı araçlar ile perakende kanala 
gidişin sağlanması. Bu araç türünde kiralama yerine satın alma 
tercih edilmektedir. 

- Soğuk satış ekibinin çalışması için sipariş ve teslimat araçlarının 
sağlanması maliyeti. Soğuk satış sipariş kadrosu kadar genellikle 
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binek araç; siparişlerin teslimi için de kamyonet türü araçların 
sağlanması ve çalıştırılması maliyeti. Çoğunlukla sipariş için çalışan 
araç sayısının yarısı kadar araç teslimat için yeterli olmaktadır. 

- Ürünlerin kanalda bulunurluğunun sağlanması maliyeti. Gerek 
sıcak gerek soğuk satış sistemi ile fiili olarak satışın sağlanması yani 
ürünlerin noktalara teslimi, bulunurluğun sağlanması maliyeti, bir 
başka deyimle lojistik maliyeti. 

- Satış finansman maliyeti. Kanallara, anlaşmalar, piyasa rekabet 
koşulları, satış hacmi çerçevesinde uygun vade seçenekleri 
sunulması ve oluşan vadenin finanse edilmesi maliyeti. Genellikle 
ana firmalar, toplamda oluşan vade kadar distribütörlere vade 
tanımakla birlikte bazı durumlarda bu madde ciddi maliyet unsuru 
haline gelmektedir. 
Ana firmalar distribütörlere vade desteği verse de; ödeme 
kolaylıkları gösterse de toplam satış hacmi riski kadar teminat talep 
etmektedirler. Teminat miktarı, ana firmanın sağladığı vade desteği 
kadar oluşan satış hacmi ile depoda bulunan stok maliyeti 
toplamıdır. 
En garantili teminat şekli “Banka Teminat Mektubu” dur. Herhangi 
bir anlaşmazlıkta, ana firma doğrudan bankadan alacağını tahsil 
eder. Gayrimenkul ve diğer ipotek türleri de aktif olarak 
uygulanmaktadır. Ancak nakde çevrilme zamanı çok kısa değildir. 

- İşletme sermayesi maliyeti. Distribütör firma çalışmaya başlamak ve 
sahaya çıkmak için işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır. 
Bugüne kadar elde ettiğim bilgi birikimim çerçevesinde, minimum 
bir aylık (bir dönemlik) satış hacmi kadar işletme sermayesi 
gerektiğini söyleyebilirim. 

- Temel yatırımların gerçekleşmesi için ayrıca yatırım sermayesine 
gerek bulunmaktadır. 

- Satış riskinin üstlenilmesi maliyeti. Önceden kestirilemeyen, hesap 
edilmesi mümkün olmayan maliyet unsurudur. Distribütörlerin en 
fazla canını yakan, keyfini kaçıran ve karlı olarak yürümekte iken 
bir anda kazançları alıp götüren risk unsurudur. Yıllık belirli bir 
oran üzerinden maliyet kalemi olarak görülmekte ve işleme 
alınmaktadır. 
Maalesef kanalları oluşturan noktaların içinden zaman zaman iflas 
edenler, borç ödeme zaafına düşenler ortaya çıkmaktadır. Satış ekibi 
bu durumu önceden görmeye, hissetmeye çalışsa da pek mümkün 
olamamaktadır. Distribütörün her türlü tedbir almasına, sahayı 
yakın takip etmesine rağmen yine de bu riske engel 
olunamamaktadır. 
Aslında tam olarak bilememekle birlikte bazı göstergeler de riskli 
müşterileri işaret etmektedir: 
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< işyerinde ürün çeşitlerinde farklılaşma, azalmalar, 
< işyeri sahibinin daha az işyerinde bulunması, 
< işyeri sahibinin farklı iş kollarından bahsetmesi, arayış içerisinde 
olduğunun sinyallerini vermesi, 
< özel yaşamında farklılıklar. İşine değil şahsına yatırım yapmaya 
başlanması, sermayeyi kaçırmaya başlaması, 
< her zamankinden farklı olarak ilave ödeme günü, vade talepleri 
olması, 
< firmalarla olan ilişkilerinin anlamsız şekilde gerginleşmesi, 
şikayetlerin artması, 
< diğer firma elemanlarının görüşleri, yorumları. 
Bu maddeleri titizlikle takip eden satış elemanları, riskli müşterileri 
önceden kestirebilmekte ve firmasını uyarmaktadır. 
 
Burada önemle vurgulamak istediğim, ana firmaların her konuda 
uygulama, sistem ve koşulları varken; satışın riski konusunda 
tamamen duyarsız kalmaları ve sistemi kurarken bu durumu hiçbir 
zaman dikkate almamaları da üzerinde düşünmeye değer 
niteliktedir. 

  
 Maddeler halinde verdiğim maliyet unsurlarının toplamı distribütörün 
tüm maliyetlerini oluşturmaktadır. Buradan hareketle, maliyetler sonrası 
“brüt kar” dediğimiz karlılığa ulaşmak için ilave ne kadar prim, iskonto, 
destek verileceği ortaya çıkmaktadır. Bu oran sektöre göre değişiklik 
göstermektedir. 
Bununla birlikte, maliyet kalemlerinin birini, bir kaçını, bir bölümünü 
üstlenen; buna bağlı karlılık yapısı belirleyen firmalar da vardır.  

 
E. Distribütör çalışma alanının, bölgesinin belirlenmesi: 

 
Distribütörün sıcak ve soğuk olmak üzere satış yapacağı, çalışacağı bölgeyi 
ana firma belirlemektedir. Bu bölgenin içinde yer alan kanal tür ve miktarları 
da esasında diğer tüm unsurları (depo, ekip, işletme sermayesi vb) belirleyici 
konumda bulunmaktadır. 
Satışı yapılacak ürünün kanal yapısına göre dar bölge modeli veya geniş bölge 
modeli satış sistemi kurulmaktadır. 
 

1. Dar bölge modeli; 
Geleneksel satış kanallarını oluşturan noktaları 
atlamadan, eksiksiz çalışmak için en uygun yöntemdir. 
Burada temel amaç avantajlı yönlerinden maksimum 
verim elde etmeyi becerebilmektir. Bunlar: 
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a. Tüm kanal ve kanalları oluşturan müşterilerde tüm 
ürün çeşitlerinin bulunurluğunun sağlanması, 

b. Rakiplere karşı kesin hakimiyet sağlayabilmek için 
düzenli rut planları ile müşterilerin daha sık 
ziyaret edilmesi, 

c. Rekabetin yoğun olduğu durumlarda bölgenin 
küçük olması sebebiyle hızlı hareket edebilme ve 
rekabete anında cevap verebilme kolaylığı 
sağlaması, 

d. Tüketimin ve sirkülasyonun fazla olduğu ürün 
grupları için ideal olması. Distribütör firmanın 
bölgesi küçük olduğu için ortaya çıkan ekstra 
taleplerin hızlı şekilde yerine getirilmesini, 
teslimini sağlar. Satış kayıplarını önler. 
 
Bununla birlikte “dar bölge modeli” ile çalışmanın 
getirdiği bazı yükler ve dezavantajlı konular da 
bulunmaktadır: 
• Distribütör sayısı daha fazla olacağı için ana 

firmaya ilave lojistik maliyeti getirmektedir. 
• Bölgelerde görev yapacak firma temsilcisi 

konumunda bulunan “Bölge Satış Yöneticisi” 
kadrosu daha fazla olacaktır. 

• Distribütörlerde bulunan satıcı kadrosu daha 
fazla olacak ve dolayısıyla yönetimi ve 
yönlendirilmesi daha fazla kadro istihdamı 
gerektirecektir. 

 
Bana göre hızlı tüketim ürünleri sektörü (FMCG) için en 
uygun dağıtım yöntemidir. Atlamadan istisnasız her 
noktaya ulaşımı sağlayan ve net olarak saha hakimiyeti 
getiren modeldir. 
 
2. Geniş bölge modeli; 

Ürünlerin yapısı ve hedeflenen satış kanalları itibariyle 
dar bölge modelinden farklı olarak ağırlıklı geleneksel 
kanallara değil modern kanal dediğimiz hipermarket, 
süpermarket ve büyük ölçekli mahalle perakendecileri 
ve seçilmiş özel müşteri gruplarını ziyaret için en uygun 
modeldir. 
Soğuk satış konusunda belirttiğim gibi çeşitli ve farklı 
öneme sahip, özel olarak çalışılması gereken müşteriler 
bulunmaktadır. Sattığımız ürün grupları eğer ağırlıklı 
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olarak bu kanallarda satılıyor ve neredeyse 
satışlarımızda %70-80 paya sahip oluyorsa dağıtım 
modeli olarak seçilecek en uygun modeldir. 
Ziyaret edilecek müşteri sayısı daha az ve sınırlı sayıda 
olacağı için oluşturulacak distribütörlüklerin daha geniş 
bölgelere sahip olması ve hizmet vermesi doğru 
olacaktır. 
Bu özel ve seçilmiş müşteri gruplarını çalışmak ayrı 
yapılanma ve çalışma modellerini de beraberinde 
getirmektedir. Geniş bölge modeli satış sisteminde 
aşağıda belirtilen ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır: 

• İyi eğitimli, seviyesi ve ücretlendirilme yapıları 
farklı satış ekibi, 

• Soğuk satış sistemi ile çalışılacağı için satış ve 
teslimat ekipleri için ayrı araç yapılanması, 

• Müşterilerin yapısına ve isteklerine uygun 
çözümler sunan finans sistemleri, 

• Büyük ve hacimli stok kapasiteli depolama 
alanları, 

• Satış destek birimleri, 
• Ürün ve hizmet tanıtım birimleri ihtiyacı ortaya 

çıkmaktadır. 
 

Geniş bölge modelinde çalışan distribütör sayısı ülke 
genelinde fazla olmamakta, değişiklik göstermekle birlikte 
6-10 adet arasında bulunmaktadır. Tabi bu durum doğal 
olarak yatırım ve işletme sermayesi gücü fazla olan, 
yüksek bedelli banka teminat mektubu verebilen ve buna 
bağlı olarak da karlılık seviyelerinin yüksek olduğu 
distribütörlük modelidir. 
Seçilmiş, desteklenen, özel anlaşmalar ile aslında ana 
firmanın tam olarak “İş Ortağı” konumunda bulunan 
distribütörlerden oluşmaktadır. 
Bununla birlikte yeni kurulan, fazla finans gücü olmayan 
ve distribütörlükler oluşumu için yapılanması hazır 
olmayan firmalara en uygun dağıtım modelidir. Az sayıda 
distribütör ile hedeflenen bölgelere ulaşmayı 
sağlamaktadır. Satışların gelişimine paralel olarak 
bölgelerin yapısı da yeniden değerlendirilebilmektedir. 

 
Görüldüğü gibi, her sistemin kendi özellikleri, yapısı ve farklılıkları 
bulunmaktadır. Biri diğerinden üstün değildir. Her birinin kendi 
dinamiklerine göre maliyet yapısı oluşmakta ve verimli hale gelmektedir. 
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F. Distribütör ile ana firma arasında sözleşme düzenlenmesi: 

 
Her iki tarafın da diğerine karşı sorumlu olmasını sağlayacak, birini diğerine 
karşı bağlayacak “Distribütörlük Sözleşmesi” nin mutlaka düzenlenmesi ve 
karşılıklı imza altına alınması gerekmektedir. 
Sözleşme temelini şu maddeler oluşturmaktadır: 
1. Çalışma şartları: 

a. Distribütörün çalışacağı, sorumlu olacağı bölgenin sınırları çok net 
olarak yazılır. Tereddüt ve tartışmaya sebep olmayacak şekilde açık ve 
anlaşılır olmalıdır. 
Erzurum ili ve bağlı ilçelerinin tümü veya Alanya ilçesi ve bağlı kasaba 
ve köylerin tümü gibi. Hatta büyük şehirlerde  örneğin Kadıköy ilçe 
sınırları veya Kadıköy ilçesi Erenköy mahallesi gibi açık ve net olmak 
durumundadır. 
Aksi halde distribütörler arası “bölge tecavüzü” dediğimiz sınır 
aşımları ve satış kaymaları oluşmakta ve çözümü zor problemlere 
sebep olmaktadır. 

b. Distribütörün satacağı ürünler ve hizmetler açık ve net olarak liste 
halinde yazılmalıdır. Her ürün her bölgede satılamayacağı veya firma 
tarafından uygun görülmeyeceği düşüncesinden hareketle ürün 
listeleri oluşturmak doğru ve sağlıklı yöntemdir. 

c. Distribütörün hangi gelir getirici şartlarla çalışacağı yani “Çalışma 
Sirküleri” çok açık ve tüm detayları ayrı maddeler halinde belirtilmiş 
şekilde sözleşme eki olarak yer almalıdır. 
Fatura altı iskontolar, dönem primleri, kademeli kota primleri, peşin 
ödeme primi, hedef gerçekleşme primleri, satıcı destekleri, lojistik 
destekler, araç yakıt desteği, teminat mektubu faiz ve komisyon 
destekleri vb tüm gelir sağlayan mekanizmalar ayrı ayrı ve anlaşılır 
şekilde yazılmalıdır. 

d. Distribütörün rakiplere ait hangi ürün ve hizmetleri satamayacağı net 
olarak ifade edilmelidir. Rakip ve benzer (muadil) firmalar ve ürün 
kategorileri açıkça belirtilmeli ve distribütörün bu firma ve ürünlere 
ilgisinin olamayacağı sözleşmeye madde olarak konulmalıdır. 

2. Süre: 
Distribütörlük sözleşmesinin mutlaka başlangıç ve bitim sürelerinin, 
tarihlerinin belirtilmesi doğru olacaktır. Örneğin, sözleşme başlangıç tarihi 
01 Mart 2011 ve bitim tarihi 31 Ocak 2012 olarak yazılabilir. Bu örnekte 
toplam onbir aylık distribütörlük süreci belirlenmiştir. Her iki taraf ta 
isterse bu süreyi uzatabilir ve bu da sözleşmeye ek madde olarak 
yazılmalıdır. Örneğin sözleşmeye “bu sözleşme itiraz olmazsa 
kendiliğinden bir yıl uzar” gibi bir ifade konmalıdır. Bitim süresi mutlaka 
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yazılmalı aksi halde ilişkilerin hukuki süreçte sıkıntılar yaşayacağı akıldan 
çıkarılmamalıdır. 

3. Ceza maddeleri: 
Sözleşme şartlarına uyulmadığı durumlarda, bitim tarihinden önce tek 
taraflı olarak sebepsiz fesih ve iş bırakma talebi oluşmasını engellemek 
amacıyla ceza maddeleri belirlenmeli, açık ve anlaşılır olarak ifade edilmeli 
ve eklenmelidir. 
Burada ana firmaya ve markaya zarar verici faaliyetler, itibarı zedeleyen 
davranışlar konusu ayrıca ele alınması gereken önemli ceza sebepleridir. 
Bu durumlar sözleşmede çok açık ve net ifadelerle belirtilmeli, ileride 
olabilecek olası sıkıntılı gelişmelere izin verilmemelidir. 
Genellikle maddi olarak yüksek ve caydırıcı bedeller yazılarak firmaların 
sözleşme şartlarına uyumu sağlanmaya çalışılır. Örneğin 1 milyon TL veya 
işin hacmine göre 15 milyon USD gibi maddi ve nakdi cezalar yazılabilir. 
Hatta bazı firmalar ve özellikle devlet kurumları daha sağlıklı olması ve 
garanti oluşturmak amacıyla belirtilen ceza bedeli kadar süresiz banka 
teminat mektubu almakta ve saklamaktadır. 

 
 
ACENTELİK SİSTEMİ: 
“Tüccar Bölge Müdürlüğü Sistemi” olarak da adlandırabileceğimiz bu modeli 
distribütörlük sistemine alternatif olabilecek farklı bir satış sistemi olarak  
değerlendirmelerinize sunmak istiyorum. 
1992-1999 yılları arasında Ülker Grubu’na bağlı Atlas Gıda A.Ş.’nin uyguladığı ve 
şahsımın da “Bölge Satış Depo Müdürü” unvanı ile çalışmaktan gurur duyduğum ve 
keyif aldığım ve çok şey öğrendiğim sistemi sizlere detaylı olarak açıklamak 
istiyorum. Bence günümüzde uygulanabilecek, verim alınabilecek ve firmalara 
önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanmaktayım. 
Günümüzde iş literatürüne “WIN-WIN / KAZAN-KAZAN” olarak giren tanıma 
uyan bir yapıdır. Üretici firma, dağıtımı yapan işletmeci firma, müşteriler, çalışanlar, 
üçüncü kişilerin tümü kazanmakta, mutlu ve memnun olmaktadırlar. 
Sistemin ana hatları şunlardır: 

1. Acentelik kavramı: 
Ticaret Hukuku’nda tanımlanan “Acente” kavramına uygun ticari ilişkilerdir. 
TTK 102. Maddede acenteyi şu şekilde tanımlamaktadır: 
“Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi 
işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye 
dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi 
ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı 
meslek edinen kimseye acente denir.” 
Hissedarı olduğum Kantarcı Gıda A.Ş. olarak bir sözleşmeye dayanarak tam 
anlamıyla acentelik yaptık. Firma adına ve hesabına satışlar yapmakta, tahsil 
etmekte, işlemleri yürütmekte, temsil etmekte, haklarını korumakta, en 
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yüksek satış seviyelerine ulaşmak için pazarda mücadele etmekte, devlet ve 
resmi kurumlara karşı sorumlulukları yerine getirmekte ve karşılığında 
kazanç elde edilmektedir. Sözleşmede tanımlanan görev ve çalışmaların tüm 
sorumluluğu acenteye aittir. 

2. Sözleşme: 
Ana firma ile acente olarak çalışacak gerçek ve tüzel kişi arasında imzalanan, 
ekler bölümünde verdiğim “Distribütörlük Sözleşmesi” ne çok benzer ve 
temelde aynı sorumluluk maddelerini içeren sözleşmedir. 
Verebileceğim bir örnek madde olarak, distribütörlük sisteminden farkı 
ürünlerin sahiplenme kaynağının ayrışması ile ortaya çıkmaktadır. 
Distribütörlük sisteminde çoğunlukla ürünlerin sahibi distribütör firmadır 
(ana firma bedelini ne şekilde tahsil ederse etsin mutlaka fatura etmektedir). 
Acentelik sisteminde ise sahiplenme her iki şekilde de olabilir, acenteye fatura 
edilebilir veya zimmetli olarak teslim edilebilir. Fatura edilirse malların sahibi 
acente, zimmetli olarak teslim edilirse sahibi ana firmadır ancak burada acente 
malları korumak, saklamak ve zarar görmemesini sağlamakla yükümlü olarak 
kalır. 

3. Bölge: 
Aynı distribütörlük sisteminde olduğu gibi acentenin çalışacağı bölge net 
olarak belirlenir ve sözleşmeye tereddüt oluşturmayacak şekilde yazılır. 
Belirttiğim tarihlerde Kayseri merkez olmak üzere Nevşehir, Kırşehir, Niğde, 
Aksaray illeri ile Konya’nın Ereğli, Yozgat’ın Boğazlıyan ve Sarıkaya, Sivas’ın 
Şarkışla, Yeniçubuk, Gemerek, K.Maraş’ın Afşin ve Elbistan ilçeleri benim 
sorumluluk alanımı oluşturmakta idi. Görüldüğü gibi il ve ilçe isimleri net 
olarak belirtilmekte, bölge sınırları anlaşılır şekilde çizilmektedir. 

4. Tek satıcılık ve rekabet yasağı: 
Sözleşmede belirtilen bölge sınırları içerisinde hem ana firma acente 
haricindeki kişilere ürün satmama, hem de acente konumundaki firmanın 
sözleşmede belirtilen ürünlere rakip ve benzer ürünlerden uzak durması 
gerekmektedir. Acente, başka unvanlar altında dahi olsa rakip ve benzer 
ürünleri satmayacak, aracı olmayacak ve herhangi bir ticari ilişkiye 
girmeyecektir. 

5. Depolama ve ürünlerin sahipliği: 
Acentenin faaliyet gösterdiği (ofislerin ve ürün depolama alanlarının tamamı) 
işyerinin kiralama sözleşmesi ve masrafları ana firmaya aittir. Böylece iki türlü 
avantaj ortaya çıkmaktadır: 
a. Ana firma açısından: depolama alanları ve ofislerle birlikte işyerinin 

bütününü ana firma kiraladığı için herhangi bir uyuşmazlık ve 
anlaşmazlık durumlarında sözleşmenin fesih edilmesi ile birlikte yeni 
acentenin işlere ara vermeden devir alması ve böylece süreklilik 
sağlanması esas alınmaktadır. Süreklilik bir işin hiç ara verilmeden, 
aksamadan yürütülmesi için gereken en önemli unsurlardan biridir. 
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b. Acente açısından: bazı ürün grupları için büyük veya özellikli (soğutuculu, 
özel ışıklandırmalı, dekorasyonlu vb) işyerleri gerekebilir. Bulunulan 
şehrin en merkezi ve işlek bölgelerinde dolayısıyla en pahalı işyerleri 
olabilir. Acentenin işletme sermayesinin önemli bölümünü kira bedeli ve 
işyerini özellikli hale getirme maliyetlerine ayırması gerekecektir. Bununla 
birlikte bazı durumlarda işi çok iyi bilen ancak işletme sermayesi kısıtlı 
olduğu için gelişemeyen, büyüyemeyen firmalar olmaktadır. Bu tür kısıtlı 
sermaye yapıları olan firmalar için en uygun modeldir. 
Satılacak ürünlerin sahipliği bakımından da ayrıca önem arz etmektedir. 
Bu modelde depodaki ürünler ana firmaya ait olup acenteye zimmetle 
teslim edilir. Acente ürünleri muhafaza etmek ve uygun şart ve ortamlarda 
depolanmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu durum yine her iki tarafa da 
çeşitli avantajlar sunmaktadır: 
a. Ana firma açısından: malların mülkiyeti ana firmada olduğu için acente 

ile olabilecek bir anlaşmazlıkta yeni acentenin devreye alınması gayet 
hızlı ve kolay olur. 
Gelişen sigortalama modelleri ve acentelik sözleşmesi ve teminatlar 
çerçevesinde minimum riskler oluşmaktadır. 
Stok gün sayısından hareketle ana firmaya finansman maliyeti yükler 
ancak acente ile yapılan sözleşmedeki çalışma gelirleri ile dengelenir ve 
düzenlenir. Acentelere sağlanacak haklar ve prim hesaplamalarında 
dikkate alınır ve düzenleme yapılır. 

b. Acente açısından: sahibi olduğu işletme sermayesini mala yatırmak 
yerine sahada daha fazla satış yapabilmek amacıyla kullanır ve bana 
göre daha verimli hale gelir. İşyerinde bulunan tüm ürünlerin 
kendisine ait olmadığını bilir, dolayısıyla ne kadar çok satarsa o kadar 
kazanç elde edeceğinin bilincinde olur. Depoda bulunan malların 
durduğu sürece kendisine bir yararı yoktur. Geliri depoda duran 
mallara göre değil satış miktarına endekslidir. 
 
Günümüzde distribütörlük sisteminin en fazla aksayan tarafı malların 
sahipliği ve işletme sermayesinin kullanımıdır. Acentenin bölgesinin 
yapısı ve hacmine uygun stok bulundurulması talep edilir ancak 
distribütörlerin hem işletme sermayeleri hem de teminatları yetmez. 
Ürün bazlı stok dışı kalmalar ortaya çıkar, ana firma satış kaybı yaşar 
ve bölgeyi küçültmeyi ister, distribütör bunu kabul etmez, gelir 
kaybına uğrar ve sancılı ilişkiler yaşanmaya başlar. 
Anlattığım model tüm bu problemleri ortada kaldırmakta ve acentenin 
sadece satışa odaklanmasını sağlamaktadır. Kurulması, işletilmesi ve 
önem verilmesinin bir çok firmaya yarar getireceği inancındayım. 

6. Satışların faturalanması: 
Ana firmanın uyguladığı politikaya ve karşılıklı varılan anlaşmaya göre 
mallar eğer acenteye doğrudan fatura ediliyorsa, acente de kendi bölgesindeki 
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müşterilere satış yaparken kendi adına basılı olan faturaları kullanacaktır. 
Burada yapılan satışların tahsilatı sorumluluğu ve riskleri acenteye aittir. 
Mallar eğer acenteye zimmetli olarak teslim edilirse bu takdirde satış yapıldığı 
zaman acentenin ofisinde bulunan ana firmanın bastırdığı kendine ait 
faturalar düzenlenecektir. Öncekinden farklı olarak tahsilatlar ana firma adına 
acente tarafından yapılacaktır. Acentenin tahsilat sorumluluğu ve riskleri 
ortadan kalkmamakta sadece evrakların tarafı (muhatabı) değişmektedir. 

7. Acentenin geliri: 
Acentenin geliri tamamen satışlara endekslidir. Acentenin, sorumluluk 
bölgesinde yaptığı satış cirosunun sözleşmede belirlenen primler ve 
komisyonlar çerçevesinde hesap edilmesi ile gelir bulunur. Hesap edilen gelir 
belirlenen periyotta (genellikle aylık bazda) acente tarafından fatura 
düzenlemek suretiyle elde edilir. Ana firma acentenin banka hesabına fatura 
bedelini yatırır. 
Distribütörlük sistemine en fazla benzeyen hatta aynı olan tarafı ise çalışan 
tüm kadronun bordro ve çalışma maliyetlerinin acenteye ait olmasıdır. Satış, 
muhasebe ve lojistik birimlerinde çalışanların tüm maliyetleri acente 
tarafından karşılanmaktadır. 
Elde edilen gelirden çalışma maliyetlerini karşıladıktan sonra kalan kısım 
acentenin vergi öncesi kazancını oluşturmaktadır.  
Görüldüğü üzere acente kendisini ve ekibini satışa odaklamakta ve pazarda 
bir birim daha fazla satabilmek için yoğun mücadele göstermektedir. 

 
 

 
 
 
 

ÇOK SATIŞ ÇOK KAZANÇ 
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6. BÖLÜM: SATICI 
 

Kısaca satış işlemini fiili olarak gerçekleştiren kişiye “satıcı” denir. 
Önceki bölümlerde anlattığım, pazarı oluşturan kanallarda çalışan kişiler 

esasında satıcılardır. Her kanalın kendi yapısına, dinamiklerine uygun satıcı 
tanımları, tipleri, nitelikleri ve özellikleri mutlaka vardır. Hatta firmalar ve kurumlar 
da kendi yapılarına uygun satıcı tanımı, kavramı oluşturmakta, uygulamaktadırlar. 
Böylesine detay tanım ve kavramları bu kitaba sığdırmamız mümkün değildir. 
Örneğin; Satıcı, Satış Elemanı, Satış Temsilcisi, Satış Müfettişi, Satışçı vb. 

Bu kitapta sizlere, kendi yaşadıklarım, öğrendiklerim, tecrübelerim ve 
gözlemlerim çerçevesinde satıcı tanımı yapacağım. Bu tanımın içine ne tür nitelik ve 
özellikler koyduğumu anlatacağım. 

Bana göre satıcı, ister kendi adına isterse çalıştığı firma, kurum veya kişi adına 
olsun, sorumluluğuna verilen bölgede sorumluluğuna verilen ürün ve hizmetleri 
bizzat satan kişidir. Esasında bu tanımı yaparken, bir şeylerin eksik kaldığını 
biliyorum. Çünkü verdiğim tanım basit olarak anlatım, düz mantıkta oldu. Halbuki 
içinde insan unsurunun olduğu her konuda farklılık, ruh ve kişilik özellikleri olması 
gerekir. Yani kişinin kendisini ortaya koyması, işin içine katması doğru olandır. Bu 
zor olandır ama işin tadı, tuzu, lezzeti de tam burada yatmaktadır. 

Sonuçta hepimiz birer tüketiciyiz, günlük yaşantımızda birçok kez satış işlemi 
yaşamaktayız. Günboyu karşılaştığımız, ilişkide olduğumuz kişileri, kurumları 
değerlendirmekte; “iyi, kötü, başarılı, başarısız, becerikli, aklı havada vb” türünde 
değer yargılarına varmaktayız. Bizi bu yargılara taşıyan nedir? Hangi satıcı bize nasıl 
davrandı da bu kanaatimiz oluştu? Kararlarımızı neler etkiliyor? Neden bazı 
mağazalardan ama illede “o satıcı” dan almak istiyoruz? Neden bazı işyeri ve 
mağazalara, ürün ve hizmetlerinin çok iyi olduğunu bildiğimiz halde girmek 
istemiyoruz? 

Yukarıda sıraladığım tüm bu soruların cevabı insanda yani “SATICI” da 
toplanmaktadır. Satıcının davranışları bizim satın alma kararlarımızı belirleyen en 
önemli unsurlardan biridir. Satıcı özellikleri, nitelikleri diyeceğimiz, üzerinde 
taşıması gereken temel noktalar şunlardır: 

- Müşteriye karşı sürekli ilgili olmalıdır, 
- Her zaman güleryüzlü ve nazik olmalıdır. Burada bazı çalışanlar diyor 

ki, “insan her zaman mutlu olamaz, rol mu yapalım?”. Evet aynen öyle, 
mutlu değilsen bile mutlaka rol yapacaksın. Bugüne kadar herhangi bir 
tiyatro sanatçısının sahne almadığı olmuş mudur? Kesinlikle hayır. 
Bu işi yapan güleryüzlü olmak durumundadır, aksi halde ya işe 
gelmemeli ya da bu işi yapmamalıdır. 

- Müşteriyi ve ne istediğini anlamak için can kulağı ile dinlemeyi 
bilmelidir. Bıkmadan, yorulmadan ve en önemlisi sonuna kadar 
dinlemek ve sonrasında anladığını teyit (kontrol) için paylaşmak. 
Dinlemenin başarısı müşterinin tam olarak ihtiyacının anlaşılmasıdır. 
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Hangi ürün ve hizmetin sunulacağını belirlemek için önce dinlemek 
gerekir. 

- Sonuna kadar sabırlı olmalıdır. En zor ve insanı bir süre sonra yoran ve 
bıkkınlık veren durumdur. Ama kim en fazla sabrı gösterirse başarı 
onun olacaktır. 

- Güleryüz ile birlikte sunulacak ciddiyet esastır. Laubali, şımarık, alaycı 
tavırlardan uzak, işine odaklı ve sadece müşterinin ihtiyacını ve neyi 
nasıl karşılayacağını düşünen kişi gerçek anlamda işini iyi yapıyor 
demektir. 

 
 

 
 
Satışı yapılan ürün veya hizmet ne olursa olsun dünyanın neresinde olunursa 

olunsun temel satıcı özellikleri bunlardır. Ayrıca ilave edilebilecek başkaca özellikler 
de mutlaka vardır. Bunları da siz kendinize veya ekibinize yönelik olarak 
tamamlayabilirsiniz. 

2008 yılında dünyanın en iyi iş okullarından birisi olan INSEAD’da 
(Fontainebleu/ Paris/ Fransa) satış yönetimi (Leading the Effective Sales Force) 
üzerine eğitim aldım. Burada dünyanın her tarafından iş sahibi ve yönetici 
konumunda bulunan kişiler bulunmakta idi. Gördüm ki, bizim sadece kendimize ait 
olduğunu düşündüğümüz, sadece ülkemize özgü olduğuna inandığımız 
problemlerin tamamı dünyanın her tarafında aynı öneme sahip problem 
konumundadır. Ön plana çıkan ve istisnasız herkesin ortak konusu, “satıcı” 
kadrosuna yönelik yaşanılan eksiklikler ve yetişmiş eleman azlığıdır. Brezilya, 
Norveç, Suudi Arabistan, Finlandiya, Rusya’dan gelen arkadaşlarımla sohbetlerimde 
aynı konuları ve üstelik aynı önemde vurguladığımızı tespit ettim. 

SATICI 

İLGİ 

NEZAKET 

DİNLEME 

ANLAMA 

SABIR 

CİDDİYET 
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Keza bundan iki yıl sonra, 2010 yılında yine dünyanın en iyi iş okullarından 
olan IMD’de (Lozan/ İsviçre) katıldığım eğitimde (Orchestrating Winning 
Performance) de benzer konuşmaları, görüşmeleri yaptım. Hatta gördüm ki burada 
tanıştığım ve dünyanın adeta öbür ucu olan Fiji Adası’ndan gelen arkadaşımın da 
sorunları benim ki ile aynı idi. 

Dünyanın her tarafında “satıcı” temelinde problemler ortak olduğuna göre; 
daha önce maddeler halinde verdiğim nitelik ve özellikler taşıyan, üzerinde 
barındıran ve daha doğrusu içine sindiren kişilerin başarılı olmaması mümkün 
değildir. Bu maddeleri, yönetici olarak çalıştığım dönemde ekip arkadaşlarımla 
sürekli paylaşır ve onların da görüşlerini alarak doğruluğunu tespit ederdim. 
Satıcıların diğer çalışanlardan farklılıkları şunlardır: 

- Bana göre, “Satıcılık” bir meslek değildir, bu tanımda bir meslek 
yoktur. Bu bir yaşama biçimidir, yaşama bakış ve sürdürme şeklidir. 
Gündelik yaşamını, aile ilişkilerini ve kişisel bağlarını buna göre 
şekillendirir. Vurgulamak istediğim, satıcı pergeli işini esas alarak 
batırır. “Satmak” ile yükümlü olduğu ürün ve hizmeti, kendisine 
verilen veya kendisinin uygun gördüğü hedefe ulaştırmak için yaşar. 
Belki çok ağır oldu ama gerçek böyle. Gördüğüm başarılı kişiler hep bu 
şekilde yaşayan (çalışan demiyorum özellikle) insanlardır. 

- İyi satıcının çalışırken zaman kavramı yoktur. Sabah belirli saatte 
başlayıp akşam olunca belirli saatte biten bir çalışma şekli değildir. 
Hafta sonu tatilleri ile diğer tatil günlerini tam olarak, içine sindirerek 
yaşayamaz. Fiili olarak işyerine gitmese bile, aklı ve beyni hep 
oradadır. 

- Hani askerler için “asker yemez, içmez, uyumaz, üşümez, yorulmaz 
vb” derler ya bana göre aynıları satıcılar için de geçerlidir. Hasta olma 
lüksü yoktur. Aslında bu iyi bir şeydir çünkü hastalanmamak için 
kendisine çok iyi bakmak durumundadır ve öyle de davranır. 

- İyi bir satıcı esas ne zaman hasta olur biliyor musunuz, “satış” 
yapamazsa! Düşünebiliyor musunuz, yaşamını satış temeline oturtan, 
kuran bir kişinin satış yapamadığını? Kendisinde eksiklik ve kusur 
aramaya başlar, iyi hissetmez ve daha uzun sürmeden bir an önce satış 
işlemini gerçekleştirmesi gerekir. Bana göre kötü satıcılar böyle 
durumlarda ürün veya hizmette kusur ararlar. Halbuki iyi satıcı 
dediğimiz kişi, ürün veya hizmet ne olursa olsun, başarıyla tanıtan, 
anlatan ve satan kişidir. Aslında esas beceri de burada ortaya 
çıkmaktadır. Hani derler ya, iyi malı herkes satar diye; çok doğru 
söylenmiş bir sözdür, esas olan zoru başarmaktır. 

- Bunu pekiştirmek için daha da ileri gideyim. İyi satıcı uyuduğunda 
rüyasında da satış işlemine devam eder, etmeli. Yaşadığım bir olayı 
burada aktarmak istiyorum; İzmir’de Ülker grubuna bağlı Atlas Gıda 
A.Ş. “Ege ve Akdeniz Bölge Satış Müdürü” olarak çalıştığım dönemde 
bana bağlı satış ekibi ile düzenli olarak bir araya geliyor ve toplantılar 
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yapıyordum. Yukarıda saydığım maddeleri ekibime de sürekli 
anlatmakta, açıklamakta ve istemekteydim. Bir gün elemanlarımdan 
birisi dedi ki, “Mehmet Bey, ben galiba sizin söylediğiniz anlamda yeni 
satıcı oldum çünkü artık rüyamda da satış yapıyor, sipariş alıyorum.” 
Beraberce güldük ve bir süre onunla şakalaştık ama gerçekten doğruyu 
söylüyordu.  

 
Aslında iyi satıcı dediğimiz kişi bana göre aile ilişkilerinde de iyidir, 

çevresinde de sevilen ve saygı gören konumdadır. Çalışmalarının karşılığını alarak 
maddi anlamda da rahat edebilen, iyi yaşam koşullarına sahip olabilen durumdadır. 
İyi satıcı olmak için vereceğim tavsiyeler şunlardır: 

- Müşterinizin her zaman ve daima haklı olduğu prensibini unutmayınız. 
Bu temelde müşteriye davranmak en doğru yol olacaktır. Öyle ki, eğer 
müşteri haksız olduğunu biliyor ve ısrar ediyorsa ve siz de tartışmanın 
sonunda galip geldiğinizi düşünüyorsanız en büyük yanılgı içine 
girmişsiniz demektir. Çünkü o müşteri yenilgi duygusundan dolayı 
sizden uzaklaşacaktır. Yani ürün ve hizmetinizden uzaklaşacaktır. 
Dolayısıyla müşterinin her ortamda haklı olduğunu aklınızda tutun. 

- Hiçbir müşterinize karşı önyargılı olmayın. Yaşam öyle sürprizlerle 
dolu ki; hiç ummadığınız bir kişi veya bir firma karşınıza en büyük 
hacimli müşteriniz olarak çıkabilir. Şu anda önemsiz ve küçük gibi 
görünen birisi ileride sizi yükseklere taşıyacak, sırtlayacak, 
hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak konuma gelebilir.  

- Her müşteriye değer verdiğinizi hissettirin. Müşterileriniz bilsin ki, 
kendisi sizin en değerli ve en yüksek cirolu müşterinizdir. Böyle 
bilmesinde, hissetmesinde ne sakınca var, bırakın böyle bilmeye devam 
etsin. Bu size değer katar, sizi yüceltir. 

- Unutmayın ki çalıştığınız firmada, yaşadığınız ilde ve ülkede en iyi 
satıcı siz değilsiniz. Kendinizi yükseklerde görüp kibir yaparsanız çok 
kısa sürede sizden daha iyisi gelir ve işinizi elinizden kolaylıkla alır. 
Böylece görürsünüz ki vazgeçilmez bir konumda değilsiniz. 
Dolayısıyla, her sabah mutlaka öğrenmek arzusuyla uyanır ve güne 
başlarsanız, kibirlenmeyip daha yapılacak çok işlerin olduğunu 
düşünür ve davranırsanız başarılı olmamanız için hiçbir sebep yoktur. 

- Her zaman öğrenmeye açık olmanız en doğrusudur. Akşama kadar, 
gün içerisinde o kadar çok şey yaşıyor ve öğreniyoruz ki, her yeni 
konuda ne kadar bilgisiz olduğumuzu görüyor ve şaşırıyoruz. 
Atalarımız ne güzel söylemiş: “bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp” 

- Eğer bir firmada satış elemanı veya yöneticisi olarak çalışıyorsanız ve 
bağlı olduğunuz bir yöneticiniz varsa bilin ki sizden daha fazla bilgi ve 
tecrübeye sahiptir. Tesadüfen veya yanlışlıkla o konuma gelmiş 
değildir. Eğer öyleyse  emin olun uzun sürmez. Çünkü bulunduğu 
konumun hakkını verebilmesi için bilgi ve beceri ve aynı zamanda 
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birikim sahibi olması gerekir. Bir an gelir ve çuvallamak dediğimiz 
yanlışlar zinciri oluşmaya ve tepetaklak olmaya başlar. Sizin de o 
konuma gelme hakkınız her zaman vardır ve uygun zaman geldiğinde, 
ortam oluştuğunda mutlaka hak ettiğiniz pozisyona ulaşacaksınız. 
Bundan adınız kadar emin olabilirsiniz. 

- Aynı zamanda uyumlu bir ekip üyesi olmak size değer katacaktır. 
Ekibin diğer üyeleri sizinle çalışmak isteyecek, yardımcı olmak için 
ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Tabi ki iç rekabet olacaktır 
ama bu düşmanlıklara yol açmamalı ve firmanın toplam menfaati için 
yarışma şeklinde olmalıdır. Uyumlu ekip üyesi olmak pısırık olmak 
anlamına gelmez. Ön planda olmak için tüm çabanızı gösterecek ve 
yaptığınız işle de bunu ispatlayacaksınız. En doğrusu “ayinesi iştir 
kişinin lafa bakılmaz” sözüdür. Yaptığınız işin güzelliği ve başarınızla 
insanların sizi anması kadar güzel bir şey olabilir mi? 

- Müşteriler ile olan ilişkilerde ölçülü olmak en güzelidir. Kişilere sadece 
bilmesi gerektiği kadarını vermek, boşboğazlık dediğimiz çenesi 
düşüklük yapmamak aslında kendi menfaatimiz için doğru olandır. 
Hele günümüzde iletişim araçlarının (cep telefonu, internet, 
mesajlaşma, bloglar) bu kadar geliştiği bir dönemde gereksiz 
kurduğumuz bir cümlenin bize çok pahalıya mal olacağını bilmemiz 
gerek. Müşteriler birbirleri ile görüşmekte, haberleşmekte; bir firma 
elemanı başka bir firmaya geçmekte ve yanında bilgileri de 
götürmektedir. Dolayısıyla gereksiz hiçbir bilgi ve belgenin ortaya 
konulması, anlatılması doğru değildir. 

- Çalışma arkadaşlarınızı, rakiplerinizi ezerek başarı elde etmeye 
çalışmayın. Sürekli ezmeye başlarsanız siz de onlar ile birlikte dibe 
doğru hızla yol alırsınız. Ekip ve çalışma arkadaşlarını yücelterek, 
onların da sizin gibi yükselmesini sağlayarak siz de onlarla birlikte 
yükselirsiniz. Çünkü toplam seviyeyi yukarılara birlikte taşımış 
olursunuz. Aynı zamanda bu durum rakipleriniz için de geçerlidir. 
Tabi ki daha fazla satmak için mücadele edeceksiniz ama ezerek değil. 
Rakiplere verdiğiniz her zarar sizin de içinde bulunduğunuz sektöre 
zarar vermek demektir. Hep birlikte pastayı nasıl büyütürüz diye kafa 
yormak daha doğru yoldur. Pazar ne kadar büyük olursa size de 
başkalarına da yetecek hacim ve kazanç var demektir. 

- İster kendi adınıza ister bir firma veya kurumda çalışan olun, hakkınızı 
sonuna kadar savunmasını bilin ve hiç kimseye kaptırmamak için var 
gücünüzle mücadele edin. Çünkü bulunduğunuz konuma çok çalışarak 
ve hak ederek geldiniz. Bunu korumak ve daha ileriye götürmek 
kaçınılmazdır. Elde ettiğiniz bu konumda, kazançta başkalarına 
kaptırılacak ne bir saniye zaman ne de bir kuruşunuz olmasın. 

- Kişisel gelişiminiz için başka alanlara geçmek, başka sektör veya 
firmaya geçmek istiyorsanız, bulunduğunuz firmayı yüzüstü 
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bırakmayacak şekilde tedbir alarak değişiklik yapabilirsiniz. Bu yanlış 
ve olmaması gereken bir durum değil, tam aksine kişiye zenginlik 
katan ve değerlerinin ortaya çıkmasını sağlayan bir durumdur. Bunu 
yaparken kimseye zarar vermeyecek şekilde, bulunduğunuz firmada 
sizden doğacak boşluğun dolmasını sağlayacak görüşmeler yaparak 
ayrılmak en doğrusudur.  

- İş yaşamınızda çalışırken yaptığımız işlerin reklamını da yapmak en 
doğrusudur. Elinizde davul zurna ile dolaşacak değilsiniz ama  
yaptığınız işlerin başkaları tarafından görülmesini sağlamak yararlıdır. 
Eğer bunu yapmazsanız inanın iş yapmadığınızı, çalışmadığınızı 
düşünmekte hatta devamında sizi sorgular duruma gelinmektedir. 
Fırsat olan her ortamda başarılarınızı ön plana çıkarmak, yaptığınız işin 
firmanıza neler kazandırdığını açıkça ortaya koymak ve ilgili kişiler ile 
uygun dil ile paylaşmak gerçekten önemli ve gereklidir. 

- Bir önceki maddeyi destekleyecek ve sürdürecek nitelikte 
söyleyebilirim ki; aslında akşama kadar gün içerisinde çok iş 
yapmaktayız. Bunu yaşarken, çalışırken fark edemiyoruz yani sistem 
körü oluyoruz. Bir mola verip, geçen hafta, geçen ay ben neler yaptım 
diye geriye dönüp baktığımızda ortaya müthiş bir eser, birikim ve 
çalışma çıkmaktadır. Bunu en çok özgeçmiş yazarken yaşamaktayız.  
İnsan kendi kendine yazarken tüm bu işleri gerçekten ben mi yaptım 
diye soruyor, düşünüyor. Evet aynen biz yaptık, her gün bir taşın 
üzerine bir başka taşı koyarak binayı inşa ettik, ortaya çıkmasını, eser 
olmasını sağladık. Demek ki yılda üç-dört kez çalışmalarımızın 
envanterini, dökümünü çıkarmak müthiş keyifli ve yararlı olacaktır. 
Bunu yapabilmek için not alma alışkanlığınızın olması gerekir. Sadece 
geriye dönüp bakmak için değil aslında işinizin her aşamasında not 
alarak ilerlemek çok gerekli ve yararlıdır. Her türlü bilgiyi aklınızda 
tutamazsınız, tutmak da gerekmiyor. Hele günümüzde o kadar modern 
ve pratik gereçler var ki, her türlü ortamda not almak mümkündür. 
Kağıt, kalem eskidendi, şimdi ister telefona, ister laptopa, ister ipad 
tarzı ürünlere anında ve hatta görselliği ile birlikte notlar alabilir, 
düzenleyip arşivleyebilirsiniz. Teknolojinin size sunduğu tüm 
imkanları kullanmak akıllıca olacaktır.  
“Söz uçar, yazı kalır” demişler eskiden. Sizin önemsiz olarak 
gördüğünüz bir madde, bir durum ileride size müthiş destek 
sağlayacak, avantaj elde etmenize imkan verecek konuma gelebilir. 
Onun için üşenmeden not almaya devam edin. 

- Eğitimlerin tümü işinizin ve yaşamınızın daha kaliteli, daha konforlu 
ve daha cazip olmasını sağlamak içindir. İster kendi adınıza çalışıyor 
olun ister bir firmada eleman olarak çalışın. İşinizi daha verimli ve 
rakiplerinizden daha kaliteli (rekabetçi) yapabilmek için ülkenizdeki ve 
dünyadaki yenilikleri takip etmeniz gerekir. Kurs, seminer, konferans 
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gibi işinize katkı sağlayacak tüm eğitim faaliyetlerinin mutlaka içinde 
olmalısınız. Firma elemanı iseniz ve size eğitim imkanları sunuluyorsa, 
bilin ki yöneticileriniz sizin için gerekli ve uygun olanları 
belirlemişlerdir. 
Sadece işinize yönelik değil kişisel gelişiminize de katkı sağlayacağına 
inandığınız eğitimlere katılın. Dünyaya bakışınızı, olayları yorumlama 
ve kişileri anlama ve algılama biçiminizi etkileyecek, olumlu yönde 
değiştirecektir. 
Katıldığım tüm eğitimlerden çok ciddi kazanımlar elde ettiğimi net 
olarak söyleyebilirim. Kitabımın içinde çeşitli konuları işlerken özellikle 
belirttim. 

- Çalışırken işiniz ile ilgili ve size katkı sağlayacağını düşündüğünüz 
dernek, vakıf ve kulüplere mutlaka üye olunuz ve aktif rol almaya 
gayret ediniz. Bunlar meslek örgütleri (ticaret ve sanayi odaları ve 
dernekler) olabileceği gibi sosyal amaçla kurulan dernek ve vakıflar da 
olabilir. 
İşiniz ile ilgili meslek örgütlerinin içinde yer alarak bölgenizde sizinle 
aynı işi yapan kişi ve kurumlarla tanışma ve görüşme imkanı ve 
avantajı elde edersiniz. Sektörün içinde rakip veya benzer firmalarla 
yakın iletişim ve işbirliği yapabilme ortamı sağlarsınız. Ayrıca 
sektörünüz ve işkolunuz ile ilgili yenilikler, gelişmeler ve düzenlemeler 
yapılacaksa bu çalışmaların bizzat içinde yer alarak düşüncelerinizi 
ifade etme ve yönlendirme hakkına sahip olursunuz. 
İçinde bulunduğunuz meslek örgütünün veya derneğin hem devlet 
kurumları hem de diğer örgütlerle ilişkiler ve iş birlikleri çerçevesinde 
işinize katkı sağlayacak çevre ve tanınırlık, bilinirlik elde edersiniz. 
Birey veya bulunduğunuz konum itibariyle görüşebilmenizin çok zor 
olduğu, randevu alabilmenin uzun süreç alacağı kişi ve kurumlarla 
yakın ilişki içinde bulunarak görüşme ve iş yapma avantajı sağlarsınız. 
Gönüllülük esasına göre kurulan, insanlara ve yaşama değer katmak, 
kaliteli hale getirmek amacıyla kurulan vakıf ve derneklerin de içinde 
mutlaka yer alınız. İnsanlığa, dünyaya, yaşama ait bir miktar gayretiniz 
ve çalışmanız size huzur ve keyif verecektir. Bu tür örgütlerin içinde 
bulunarak ise meslek örgütlerinden ayrışıp çok farklı iş ve sosyal 
çevreden insanlarla biraraya gelme imkanı bulursunuz. 

- Çalışırken, işinizi yaparken herkesle iyi ilişkiler içinde olmaya özen 
gösterin. Kolay iletişim kurulabilen, anlaşılabilen ve unutulmamanızı 
sağlayacak özellikler göstermeye gayret edin. Çalışkanlığınız, 
becerikliliğiniz, güleryüzünüz, yardımseverliğiniz, iyi bir ekip üyesi 
olmanız, bilginiz, aile yaşamınız gibi size özel konular mutlaka 
başkaları tarafından görülecek ve takdir edilecektir. Hiç kimsenin 
kalbini kırmaya, küsmeye, yaşamı zorlaştırmaya gerek yoktur. 
Başkalarını olduğu gibi kabul etmeyi ve yaşamayı öğrenmelisiniz. 
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İnsanları sizin gibi düşünmeye ve davranmaya zorlayamazsınız ve 
hakkınız da yoktur. 

- Hep işten bahsettim, şimdi kişisel konulara girelim. Başarılı ve mutlu 
olmak için mükemmel bir aile yaşamınız olması gerekir. Ailenize işinizi 
aksatmayacak ama onları da mutlu edecek kadar zaman ayırmak en 
doğrusudur. Bu dünyada tek başımıza kalmak bana göre en korkunç 
felaketlerden biridir. İnsan önce ailesi ile sonra çevresi ile mutlu olur, 
yaşama bağlanır, huzur bulur. 

- Sağlığınıza çok dikkat edin. Bunu sadece kişisel olarak görmeyin, 
işinizde aksama olmaması, çalışmalarınızın artan tempoda sürebilmesi 
için çok sağlıklı olmanız gerekir. Kişisel ve aile mutluluğunuzun 
sürmesi, iyi ve keyifli olmanıza bağlıdır. Ne kadar sağlıklı ve keyifli 
olursanız, bu ışığı, bu enerjiyi çevrenize de yayar, bulaştırırsınız. 
Bundan daha güzel bir gelişme olabilir mi? 

- Fırsat buldukça ve işinizi ayarladıkça dinlenmeli ve tatil yapmalısınız. 
Bu size daha fazla enerji verecek, işinize daha fazla odaklanmanızı 
sağlayacak ve başarı elde etmenizi kolaylaştıracaktır. Yeni yerler ve 
şeyler görmek bilgi ve görgünüzü artıracaktır. Merak etmeyin, 
tatildeyken müşteriler hiçbir yere gitmez, dönünce kaldığınız yerden 
devam edersiniz. Zaten işinizde iyi iseniz mutlaka sizi bekliyor hem de 
sabırla bekliyor olacaklardır. 

- Bu kadar çalışmanın karşılığında mutlaka kazanç elde edilecektir. 
Kazancınızın bir kısmını tasarruf etmek en doğrusu olacaktır. 
Dünyanın yarın ne şekilde olacağını hayatın ne getireceğini kimse 
bilemez. Yaşamınız bir anda değişebilir. Belki başka bir ile taşınır, belki 
başka bir ülkeye gidersiniz. Allah korusun ama hastalıkları, kazaları, 
felaketleri var. Her şeye hazırlıklı olmak gerek. Bunun için de bankada 
tasarrufunuzun olması size güven verecek ve yaşama bakışınızı 
belirleyecektir. 

- Nerede ve hangi iş olursa olsun mutlaka severek ve isteyerek yapmak 
gerekir. Eğer yaptığınız işi içinize sindirmeden, benimsemeden 
yapıyorsanız inanın eğreti durur, sırıtır ve dışarıdan kesinlikle belli 
olur. Zannetmeyin ki hiç kimse farkına varamaz, siz de günü geçiştirir 
gidersiniz. İşini severek yapan ile yapmayan çok net olarak fark 
edilmekte ve ortaya çıkmaktadır. Çünkü işini sevmeyen kişinin 
gözünün içi gülmez. Oysa işini severek yapan kişi ise kendi ruhunu, 
özünü de kattığı için herşey daha keyifli ve daha güzel olur.  
İzmir’de yaşadığım dönemde bir büyük otelin lobisinde yaşadığım bir 
olayı paylaşmak isterim. Yaklaşık on kişilik grup olarak lobide sipariş 
verdik. Güleryüzlü garson genç, sabırla herkesin siparişini not etti. Bir 
süre sonra geldi, hiç kimseye tekrar bir şey sormadan, tek tek herkesin 
ayrı ayrı olan siparişini hiç yanılmadan sundu. Ben çok şaşırdım çünkü 
eşimle beraber gittiğimiz birçok cafede, restorantta sadece iki kişi 
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olarak verdiğimiz bir çok sipariş, geldiği zaman tekrar sormakta ve 
ancak o zaman servis etmekteler. Halbuki bu gencin işini çok severek 
yaptığı belliydi. Herkesin ayrı ayrı olan siparişini not aldı sonra da hiç 
aksatmadan servisini tamamladı. 
İşini sevmeyerek yapan ise topu topu iki kişilik siparişi ne not alıyor ne 
de aklında tutuyor. Çünkü o zamana karşı mücadele ediyor, bir an önce 
mesaim dolsa da gitsem diye bakıyor. 
Firmamı tanıtan dosya ve föyler hazırlatmaya karar verdim. Anlaştığım 
tasarım firmasının benim işlerimden sorumlu elemanı ile muhatap 
oldum ve çalıştım. Tahmin ediyorum işini sevmeyerek yapıyor, 
sorumluluk almaktan korkuyor veya kaçınıyordu. Hazırladığı örnekleri 
kontrol etmem için bana gönderiyordu, bu gayet normal bir durum. 
Ancak bana göndermeden önce kendisi kontrol etse mutlaka bariz ve 
kaçınılmaz olan hatalarını görecek ve düzeltecekti. Bu sorumluluğu 
üzerine almak istemediği için benim sorumlu olmamı istiyordu. Bu 
şekilde yaklaşık beş kez düzeltmeler ile son çalışmaya ulaştık. Her 
seferinde bana ısrarla “tamam değil mi, siz tamam diyorsanız baskıya 
geçelim” diye görüşümü ve onayımı soruyordu. Eğer ben tamam 
desem o hali ile basılacak ve hatalar için de “ben size sordum ve onay 
verdiniz “ diyecekti. Bu eleman çalıştığımız sürece sorumluluk 
almaktan hep kaçındı. Bu kişinin işini severek yaptığını söyleyebilir 
misiniz? Sizce işinden keyif alıyor mudur? Mutlu çalışıyor mudur? 
Kesinlikle hayır. 
Bir de işini severek yapan doktoru, öğretmeni, banka elemanını, otobüs 
şoförünü düşünün. Gerçek dünyada, tüm yaşantımız içerisinde 
farklılıklar o kadar net olarak görülmektedir ki ayrım yapmak için 
uzman olmaya gerek duyulmamaktadır. İşini severek yapan doktor 
hastalarını sürekli takip etmekte, ilgi göstermekte ve kendini 
geliştirmek için okumakta, kurs ve seminerlere katılmakta, hocalarını 
can kulağı ile dinlemektedir. 
Bazı öğretmenlerin ısrarla veliler tarafından talep edilmesi, çocukların 
“o” öğretmenin sınıfına verilmek istenmesi tesadüf müdür? Bu sadece 
konusunu çok iyi bildiği için midir? Bu öğretmen işini severek çalıştığı 
için hem konusunda en iyi konuma gelmekte hem de her bakımdan 
takdir edilen, aranılan ve özellikle tercih edilen kişi olmaktadır.  
Bu örnekleri her iki açıdan da çoğaltmak mümkündür. Çevrenizden 
çok kişiyi bu türlere yerleştirebilirsiniz. 
İşini severek yapanların işsiz kaldıklarını, boş kaldıklarını ve de maddi 
olarak emsallerinden geri kaldıklarını görmedim. Her zaman bir takdir 
eden çıkmakta ve hakkını vermektedir. İnsanlar iyi şeyleri başkaları ile 
paylaşmaktadır. Bakın bu garsonu hala unutmadım ve sizinle 
paylaştım çünkü bu şekilde çalışan kişi sayısı fazla değil ve hemen fark 
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edilmektedir. Benzer durumları bir çok alışveriş ve servis hizmeti 
alırken mutlaka siz de yaşamışsınızdır. 
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