
Satış 
Aşktır

Beş adımda müşteriyi 
kendinize/şirketinize 

"aşık” etmek





Sevgili kızlarım Meltem ve Billûr’a 
mutluluk ve başarı yolunuzun, 

her zaman “sevgi” ile 
aydınlanması dileklerimle...



iç i n d e k il e r

Teşekkür 10
Yazar Hakkında 12
Bu Kitap Size Faydalı Olacak mı? 14
Bu Kitabı Düşünürken... 16
Başlarken 18

B irinci adım : K arar/İstem ek  23
Müşteriyi şirketimize “aşık etmek” kararı 24
neden gerekli?
• Artık yetmiyor! 24
• Dünkü-bugünkü müşLeri özellikleri 25
8 Satıcı piyasası ndan-alıcı piyasasına geçiş, 26

pazarlama biliminin doğuşu, rekabet ormanı
• Rekabet ormanı nedir? 31
• Yeni bir “kalite” anlayışı:Kalite=yüksek müşteri memnuniyeti 32
• Ve işte size “yeni kalite formülü” 33
• Varan otobüsleri örneği 34
• Son yıllarda bulunan en yeni satış kaynağı:Eski/mevcut müşteriler 36

Müşteriyi “aşık” etmeye karar verince ne yapmalı? 38
• Kararı yöneticilerle paylaşmak 38
• Karan tüm çalışanlarla paylaşmak 41
• İşletmelerce “kapışılan” elemanların nitelikleri 42
e Gerekli eğitimleri almak 42
• Motivasyon program ve ödüllerini hazırlamak 43
• Çok çabuk “motivasyon sağlayıcı” teknikler 44
• Başarılı yönetici ve elemanlar arasında yaptığım 44 

anketlerde, en çok istendiğini saptadığım 10 ödül
• Müşterilerinizi “aşık etmek” kararınızı hızla benimseyecek 45 

başarılı bir ekip yaratabilmek için 8 altın kural
• Yurtdışmdaki, bazı ünlü şirketlerde, 45 

çalışanlara uygulanan motivasyon örnekleri
• Türkiye’deki, bazı ünlü şirketlerde, çalışanlara 46 

uygulanan motivasyon örnekleri
• Müşterilerin beklentilerini listelemek 46
• Müşterilerin cevapladığı “beklentiler ve istekler” anketi 46

İkinci adım : Plan lam a/T an ım ak  51
Hizmet ve yardım kavramlarını gerçekleştirmeye hazırlanmak 52
• Hizmet kavramı ve hizmete hazırlanmak 52
" Yardım kavramı ve yardıma hazırlanmak 56
° Müşteriyi “yanlış alım”dan korumak 57
• Angaryalar üstlenmek 57
• Çelik Zeytinleri örneği 58

Müşterileri tanımak ve stratejik planlama 60
• Müşteri kime denir? Bizim müşterilerimiz kimlerdir? 61



• Hedef kitlemiz kimlerdir? 62
• Bireysel müşteriler için, “bilgi listesi” örneği 63
• Ya kurumsal müşteriler? 64
• M.Ö.D “Müşteri Özel Dosyası” nedir? 64
• M.ÖD’leri kimler, nasıl kullanmalıdır? 66
• Türkiye Iş Bankası örneği 67
• M.I.G.R.A -Müşteri ile Görüşme raporları- nedir? 67
• M.l.G.R.A’ları kimler, nasıl kullanmalıdır? 68
• Kendimizi şirketimizi ve tüm çalışanlarımızı, müşterilerimizi mutlu etmeye 69 

“adamak” ne demektir, nasıl gerçekleştirilir?

Tüm müşteriler birbirine benzemez 70
• Yaratılışları dolayısı ile farklı olan müşteriler 70
• Mağazalardan veya şirketlerden yaptıkları alımların, 71 

hacimleri dolayısıyla farklı olan müşteriler
• Günümüzün önemli stratejileri ve iki örnek 72

- Büyük Müşteriler Bölümü örneği 72
- Milyarderler Kulübü örneği 73

• Farklı müşterileri de aşık etmenin çaresi var mı? 74

Ü cû n cü  ad ım : Evlem/“A sık  e tm e k ” 79
Müşteriyi mağazamıza veya şirketimize 81
geldiği zaman, yüz yüze konuşurken aşık etmek
• Güler yüzle konuşmanın önemini bilmek 81
• Çok etkileyici olabilmek konusunda ilginç bir örnek 82
• Mağaza veya şirketlerde, güler yüzlü ve etkileyici 84 

olarak tanınmak için asgari gerekenler
• Beden dilinin etkisini bilmek ve unutmamak 85
• Etkili ve aktif dinlemenin, aşık edici gücü 86

- Kolay bir deney 86
- Etkili ve aktif dinlemenin 10 altın kuralı şöyle sıralanmaktadır 88

• Konuşurken, anlaşılır olmayı hedeflemek (5 N+l K) 89
• Konuşurken, A.I.D.A. formülünün uygulanması 91
• Konuşurken, yardımcı, problem çözücü olmak ve angarya yüklenmek 93
• Konuşurken, müşteriye kolaylık ve konfor sağlamak 94
• Bey oğlu/babam, Kenan Pars ve Vakko örneği 95
• Yapı Kredi Bankası örneği 97

Müşteriyi, işyerinde ziyaret ettiğimiz sırada “aşık” etmek 99
9 Ziyaretimizi iyi planlamanın önemi 99

- Doğru kişiyi iyi bir ön araştırmayla iyi tespit etmek 99
- Görüntümüzün önemini iyi bilerek hazırlanmak 99
- 10 hızlı etkileme yöntemi 101

• İlkeli ve İletişimci kişiliğin etki farkı (Ethos-Pathos-Logos) 101
• Davranışlarımızın, büyüleyici etkisini bilmek 104
• “Kişisel marka’yı oluşturan öğeler 104
• Herkesi etkileyen prensipler 107

- “Kişisel marka” hazırlığı için kolay bir deney 108

Müşteriyi, “telefonla” konuşurken aşık etmek
• “Bir telefon = bir fırsat” anlayışı ile konuşmak

110
110



• Telefonla geliştirilebilecek “fırsatlar”ın en önemlileri 110
• Size önce “nasıl”ı özetlemek istiyorum 112
• Telefonla söyleyeceklerimizin, başlıklarını ve 114 

sırasını “yazarak” planlamak
- İlk 3 “sihirli” cümle, neden her şeyden daha önemli? 114

Telefonda A.I.D.A. formülünün uygulanması 114
- Hayat Sigortası satışında 3 cümle örneği 115

• Konuştuğumuz kişiye, bizim için önemli olduğunu hissettirmek 116
- Telefonda, yardımcı ve problem çözücü olmak 117

• Kızgın müşterilerle başa çıkmak 118
• Telefon konuşmamızı, dilediğimiz anda, “müşteriyi 119 

aşık ederek” bitirme teknikleri

Müşteriyi, yazıyla “aşık” etmek 121
• ilk paragrafın “okutucu” önemini bilmek 122
• Yazacaklarımızın, başlıklarını ve sırasını listelemek 123
• Yazımızın “üslubıfyla kişiye, önem verdiğimizi hissettirmek 123
• Yazıda A.I.D.A. formülünün uygulanması 124
• Yazı içeriğimizi, nasıl dikkat çekici yapabiliriz? 126

D ördüncü adım : Şikayetler/T uz-biber 129

• Her şikayet neden bir “kendini sevdirme fırsatı”dır? 130
• “Fırsat treni” nasıl yakalanır? 130
• Şikayetlerin sağladığı 4 altın fırsat 132

1- Takdir kazanma fırsatı 132
2- Yaratıcı olma fırsatı 132
3- Problem çözmeyi öğrenme fırsatı 133
4- Becerilerimizi geliştirme fırsatı 133

• Şikayetler aşkın tuzu-biberi midir? 134
• Şikayetlerden, neden memnun olmalıyız? 135
• Müşterilerin çoğu şikayette bulunmaz 135
• Şikayetlerin, bize söylenmesini kolaylaştıracak yöntemler 136
• Şikayetleri dosyalamak 136
• Şikayetlerden yararlanma verimliliğini artırmak 138

Şikayetleri, ne zaman ve nasıl karşılamak? 139
• Şikayet ve itirazlar 139
• Bayi ve tüketici itirazlarının sebepleri 139
• itirazları nasıl cevaplamalıyız? 139
• Şikayetlerin sebepleri ve cevaplan 140
• Şikayet ve itirazlan karşılama ilkeleri 140
• Müşterilerimizi, neler kesinlikle kızdınr? 140

Keyifli müşteri “yaratma” çareleri 142
• Takdir ödülünün, çalışanlara coşku veren “ilke’leri 142
• Müşterinin tekrar gelmesini nasıl sağlayabiliriz? 143
• Müşteriyi “tekrar gelmeye teşvik” eden sebepler 144
• “The Ritz Carlton İstanbul” örneği 146
• Empatik olmak 147
• Ziya Restaurant örneği 148
• Küskün, dargın, kayıp, eski müşterileri canlandırmak. 149



B eşinci adım : S atıştan  sonra/A şkı sü rd ü rm ek  155
Aşkı daimi sevgiye dönüştürerek 156
“sürdürmek’Ymüşteride bağımlılık yaratmak
• “Aşk"ı daima sevgiye “dönüştürecek” eylemler 156
• “Daimi sevgi”nin sırrı = paylaşımlar 159
• Müşterileri bayiler olan, üretici işletmelerde “aşk” 160
• “Bayileri aşık etmek” = Bayi odaklı işletme olmak 160
• “Bayi odaklı” işletmelerde, “bayilere özel" 160 

sevgi artına teşvik yöntemleri
• “Farklı” bir onurlandırma ve teşvik yöntemi 162
• “Daha da farklı” bir tanıtım ve onurlandırma yöntemi 164
• Müşteri mülkiyeti/sadakati nedir ve nasıl başaılır? 166
• Müşteri mülkiyeti/sadakatine sahip olmak isteyen

şirketlerde müşterilerin aradığı (4) altın şart 167
• Müşteriyle iletişimi sürdürme programları 169
• Müşteriyle sürekli iletişimin amaçları 169
• Müşteriyle sürekli iletişim teknikleri 170
• Şirket dergileri için örnekler 171
• Diğer sürekli iletişim teknikleri 172

“Aşk”ı, sevgiyi koruyarak “ilelebet” yaşatmak 173
• Bugünle ilgili “aşk” önerileri 174
• Bugünkü müşterilerin satın alma kararlarını neler etkiliyor? 175
• Bugünün satıcılarının sahip olması gereken nitelikler 176
• Bugünün satış yöneticilerinin sahip olması gereken nitelikler 177

S on u çlar 179

• Müşteriyi, “aşık” etmenin fayda ve sonuçlan nelerdir? 180
• Müşteriyi, “aşık” edememenin zarar ve sonuçları nelerdir? 180
• “Aşık müşteri” edinmenin,"gelecek” için avantaj 180
• Çok sayıda “müşteri aşkı”, yorucu mudur? 181
• “Aşık müşterilerinin, gelecekte de çok sayıda 181 

olmasını isteyenler neler yapmalı?
• “Gelecek” için neler yapılıyor? 182

Dünyadan ve Türkiye’den bazı örnekler 182
• “Farklılaşmak” neden çok önemli ve nasıl başarmalı? 183

Bitirirken... 185
Son söz 187

E k ler

• Katılımcı Anketleri... 189
• Seminerler... 209
• Seminer Alanlar 213
• Ûzkan Kaymak’ın adres, faks, e-mail ve telefonları 217
• Fotoğraflar 219



TEŞEKKÜR

Bu kitabın yazılmasında bana güç verenler, destek olanlar var: 
Öncelikle, çağdaş bir eğitim düzeyine ulaşmamın ve lisan öğrenmemin 
önemine inanarak beni, o günkü şartlarımıza göre, olağanüstü destek
leyen rahmetli annem ve babam Nevzer ve Muhittin Kaymak’a; kitabı 
yazmaya karar verdiğim an, hemen bir bilgisayar aldırarak beni eyleme 
geçiren ve her saniye beni yazmaya yüreklendiren Pazarlama ve Satış 
Yöneticisi çok yakın dostum, kardeşim, baş yardımcım rahmetli Bülent 
Günenç’e; evimizde sanatçı kişiliğiyle yaptığı zevkli tasarım ve düzen
lemeleriyle, içimden gelen her an çalışmamı kolaylaştırarak bu kitabı 
tamamlamama yıllar boyunca beni teşvik eden ressam eşim inci 
Kaymak’a; titizlikle kitaptaki deyimleri, örnekleri ve anlatımları yazı 
kurallarına göre tek tek denetleyen müzisyen, çevirmen, Türk dili aşı
ğı, büyük kızım Meltem Kaymak’a; seminerlerimdeki üslubumu ve 
Türkiye’den verdiğim örnekleri kitabımda da kullanmam için ısrar eden 
ve kitabın her “adım”mı dikkatle okuyarak bana sık sık öneriler ve m o
ral veren Pazarlama Yöneticisi kızım Billûr Kaymak’a; kitabımda yer 
verdiğim Pazarlama ve Satış Temel Bilgileri ve bunlarla ilgili örnekler 
üzerinde öneri ve fikirler getiren Pazarlama ve Satış Yöneticisi Mutlu
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TEŞEKKÜR

Tanberk’e; The Ritz Carlton örneğini bana yollayarak örneklerimi güç
lendiren, kitabım ve her konudaki görüş ve tavsiyelerini bana her zaman 
içtenlikle ileten eski dostum. Yazar Mehmet Tanberk’e; sayısız müsved
de baskılarım her defasında sabırla, satır satır okuyarak tespitlerini, dü
şünce ve önerilerini benimle paylaşan Pazarlama ve Dış Satış Yöneticisi 
yeğenim Necil Beykont’a; 45 yıllık bilgi ve tecrübelerimi kitap haline 
getirdiğimi duyduğu dakikadan itibaren, içtenlik ve sevgiyle beni des
tekleyen, yol gösteren, yaratıcı ve benzersiz fikirleri ile mesleki bilgi ve 
tecrübelerini benimle paylaşan, kitabımın “ismi”nin ve “kapağı”nın ya
ratıcısı çok yönlü dostum ve ünlü M.A.R.K.A. Reklam Ajansı’nın kuru
cusu ve Başkam Hulusi D erici’ye; görüştüğümüz ilk günden itibaren 
bana ve kitabıma inanarak beni onurlandıran, tüm yoğunluğuna rağmen 
her haberleşme ihtiyacımda bana zaman ayıran MediaCat Genel Yayın 
Yönetmeni Pelin Özkan’a; çalışmalarımızın her anında bilgili candan il
gilerini gördüğüm Kitap Koordinatörü Etel M izrahi Kıymaz’a ve tüm  
Kapital ekibi’ne; kitabımda yazdıklarımın okuyucuma, en doğru ve an
laşılır şekilde ulaşmasını sağlamak için bütün bilgi ve tecrübesiyle emek 
ve destek veren editörüm Hürücan Beydağ’a ve satış mesleğinde “zirve
ye çıkmak” veya başarılarını “sevgi ve itibar” kazanarak hızlandırmak 
için “kitabım ”ı okumanın faydasına inanan siz tüm okuyucularıma, 
sonsuz teşekkürlerimle...
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YAZAR HAKKINDA

1937 yılının Temmuz ayında İzmir’de doğan Özkan Kaymak, İstan
bul’da Saint Benoit Fransız Koleji ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül- 
tesi’ni takiben, Fransa ve Hollanda’da pazarlama ve halkla ilişkiler ihti
sası yaptı. Daha sonra; Philips, Halk Sigorta, İmtaş ve Imtaş Hayat ile 
Emek Sigorta şirketlerinde pazarlama, satış ve tanıtım faaliyetlerinden 
sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.

Kuruluş günlerinde As Hayat Sigorta Şirketinde genel müdür; Fo- 
reks Şirketler Grubu ve Ekinciler Holding’de pazarlama ve tanıtım da
nışmanı olarak görev alan Özkan Kaymak; satış ve tanıtım alanlarına 
getirdiği yenilikler ile bayi/acente yönetimi ve motivasyonundaki üstün 
başarılarıyla tanındı.

Çeşitli mesleki, psikolojik, felsefi konularda, özellikle müşteri beklen
tileri ve istekleri üzerinde kapsamlı çalışmaları ve deneyimleri bulunan;
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YAZAR HAKKINDA

aynı zamanda İstanbul Üniversitesi iletişim Fakültesinde öğretim üyeliği 
de yapmış olan Özkan Kaymak, halen birçok şirket, banka ve eğitim mer
kezinde seminer ve konferans vermektedir.

Kütahya Porselen ve Seramik Grubu, Başak Kiremit, Pelsan Aydın
latma, La Bonboniere, ipek Mobilya, Kart-Sis Yazılım, Itona Taşımacı
lık, Sante Kozmetik gibi farklı sektörlerden birçok şirkette “Satış Art
tırm a Danışmanlığı” yapan; Türkiye İş Bankası, Milliyet Gazetesi, Bo- 
rusan Holding, Taral Makina, Wella Kozmetik, Lineadecor, Genel Ya
şam Sigorta, Gencallar Giyim, Deva İlaç, Tüpraş, Yaşar Holding gibi 
farklı sektörlerden birçok şirkette ise “Satış ve iletişim  Eğitim leri” 
veren Özkan Kaymak, kolej ve üniversite yıllarında hafif batı müziği 
dalında kendi ismini taşıyan grubuyla yaptığı sahne, konser ve radyo 
programları ile de tanınmaktadır.

Kaymak, boş zamanlarında satranç, müzik, astroloji ile ilgilenmek 
ve mask biriktirmekle uğraşmayı sevmektedir. Evli ve iki çocuk sahibi 
olan Özkan Kaymak, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.



Bu kitap, size faydalı olacak mı?

>  Satış sorumlusu veya satış yöneticisi olarak görev yaptığı satış mesle
ğinde zirveye çıkmak isteyen, genç yaşta terfi etmek, ekonomik öz
gürlüğünü güçlendirmek, istediği yerde sevdikleriyle birlikte tatil ya
pabilmek, daha iyi semtlerde ve daha iyi evlerde yaşayabilmek iste
yen, başarmaya kararlı, özgür bir kişilikteyseniz

> Hemen yüksek satış ciroları yapmak istiyor ve bunun için nasıl 
“keyifli”, tekrar tekrar gelen “aşık müşteriler” ve “aşık bayiler” kaza
nabileceğinizi, hemen öğrenmek istiyorsanız

>  Kendini geleceğe “kişisel gelişim”in önemini bilerek hazırlayan bilinçli 
gençlerden biri olarak, özgüveni yüksek, karizmatik, sevilen ve çevresi
ne kendini kabul ettiren bir kişi olabilmenin yöntemlerini öğrenip uy
gulayarak çevrenizde “etkileyici kişiliğinizle” beğenilmek istiyorsanız

>  Tepe yöneticisi veya işletmesinin kurucusu/patronu olarak, rekabet
ten sıyrılmak, şirketinizi/mağazanızı, müşterinizin gözünde “fark
lılaştırarak sektörünüzde hem “bugün” hem de “gelecek”te lider ve 
örnek olmak istiyorsanız

>  Hangi yaşta, hangi sektörde veya hangi meslekte olursanız olun, ba
şarılarınızı “hızlandırmak”; iş çevrenizde, aile ve arkadaşlarınız ara
sında “sevgi ve itibar”mızı artırm ak istiyorsanız bu kitabın size
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BU KİTAP, “SİZE” FAYDALI OLACAK MI?

çok faydalı olacağını, kesin olarak söyleyebilirim. Bu inancımın kaynağı 
olarak ise size, kitabın sonunda yer verdiğim “katılımcı anketlerfndeki, 
değişik sektörlerden gelen, değişik yaşlardaki katılımcıların seminerleri
min sonunda yazdıkları düşüncelerini, kararlarını, hislerini okumanızı 
tavsiye ediyorum. Bu katılımcıların büyük çoğunluğu, öğrendiklerini uy
gulayarak hayatlarım değiştirdiler. Bana açtıkları telefonlardan, yolladıkları 
mesajlardan: “etkiledikleri müdürlerinin/tepe yöneticilerinin/patronlarının 
onayladığı terfilerini”, “aşık müşteri ve aşık bayiler oluşturarak artırdıkları 
satış cirolarından dolayı aldıkları satış prim ve ödüllerini” ve hatta “eşleri, 
nişanlıları ve arkadaşları arasındaki sevgi ve itibar artışlarının getirdiği yep
yeni mutluluklarını” öğrenmek beni çok etkiliyor...

Artan ciro ve kârdan dolayı yönetim kurullarının tebriklerini aldığını bildi
ren genel müdürlerin veya işletmelerinin “hedefleri” katladığını paylaşan 
patronların memnuniyetleri, bana faydalı olabilmenin tarifsiz mutluluğunu 
yaşatıyor.

Onların başardıklarını, hemen 5 adımda “sizin” de başarm anız  
kesinlikle mümkün.

Size tavsiyem; bu kitabı kalemle, üzerine kendiniz için, “eylem notla
rı” yazarak okuyun ve hemen uygulayın. Ve sonra başarılarınızı siz de, 
lütfen bana yazın, olur mu? Unutmayın, kendinizi geliştirme kararınız
dan dolayı size hem sevgi ve saygı duyuyor hem de sizi tanımayı merak
la bekliyorum.



Bu kitabı düşünürken

Aşkın gözlükleri öyle pembedir ki, 
bakırı altın, yokluğu varlık, 
gözdeki çapağı inci gibi gösterir. 
CERVANTES

Afrika’da her sabah bir ceylan uyanıyor ve diyor ki: “bugün en hızlı ko
şan aslandan daha hızlı koşmalıyım... Hayatta kalabilmek için!” ancak, 
Afrika’da her sabah bir aslan da uyanıyor ve diyor ki: “Bugün en yavaş 
koşan, en rakibini tanımayan ve benim nasıl saatte 60 km. hızla koşabi
leceğimden haberi olmayan, en ukala, en bakımsız, en morali bozuk cey
landan daha hızlı koşmalıyım... Hayatta kalabilmek için!”

Giderek yoğunlaşan bir rekabet dünyasında yaşıyoruz.. .Bu rekabet dün
yasında, aslan mı olacağız, ceylan mı? Avcı mı olacağız, kurban mı? Kaza
nan mı olacağız, kaybeden mi? Bunun kararı, yalnızca ve yalnızca bize bağ
lı ve bilinçli ya da bilinçsiz vereceğimiz bu karardan sadece biz ve en yakın 
aile bireylerimiz etkilenmekle kalmayacak, içinde çalışmakta olduğumuz 
kuruluşun ve hatta ülkenin ekonomik yapısı dahi etkilenecektir. Ama, bu 
öyküde, beni en çok etkileyen nedir biliyor musunuz? Aslanın yediği ceyla
na hiçbir kızgınlığının olmaması... O, hayatta kalabilmek için yalnızca geri
de kalanı yemektedir.

Rekabetin yeteri kadar farkında mıyız?
Üçüncü bin yıla hızla yürüdüğümüz şu günlerde, hemen her sektördeki 
şirketlerin büyük bir çoğunluğu, bir taraftan sattıkları ürün veya hizmet
lerin kaliteli olmasına özen gösterirken, diğer taraftan da bunları satacak 
olan satış sorumlularının, satış becerilerim ve tekniklerini, sürekli eği
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timlerle geliştirmeye öncelik vermektedirler. Ancak yine de, tamamen 
değişik sektörlerde yer alan, pek çok şirket yöneticisinin benden en çok 
istediği seminerin “Profesyonel Satış ve İkna Teknikleri” semineri oldu
ğunu ve verdiğim seminerlerde de bana en sık sorulan sorunun: “Rakip
lerin önüne geçmenin ve daha çok satmanın çaresi nedir?” ortak so
rusu olduğunu, kesinlikle söyleyebilirim.

Yurtdışında katıldığım birçok profesyonel pazarlama, satış veya ileti
şim konulu seminer ve toplantılarda da, günümüzdeki girişimci ve yöne
ticilerin önde gelen sorununun, aynı olduğunu gördüm: “Rakiplerin 
önüne geçmenin ve daha çok satmanın çaresi nedir?”

Mutlu olmak ve şükretmek gerekir ki, yıllar süren araştırmalar, müş
teri anketleri ve yapılan pek çok uygulama ve denetlemeden sonra bu
gün, bu sorunun cevabı bulunmuştur. Evet, dünyanın denediği birçok 
formül içinde, en hızlı, en etkili ve benim de gözlemleyip - uygulayarak 
doğruluğuna inandığım en kesin çözüm:

“Müşteriyi, kendimize/şirketimize aşık etmek” formülüdür.

Bu kitapta sizlere, iftiharla andığım, “çantalı” satış temsilciliği günle
rimden başlayarak, 45 yılı aşan tecrübelerimin ve özellikle son yıllarda, 
yurtiçindeki ve dışındaki, yoğun gözlemlerimin sonucunda: “eşitler ara
sındaki rekabette” öne geçmenin ve önde kalmanın en etkili çaresi olan 
bu formül için atılması gereken “adımları” sunmak istedim. Her fırsatta 
ifade ettiğim gibi, bu “adımların” bir-ikisinin bile uygulandığını gördü
ğüm yerlerde, ben dahi son derecede etkileniyor, nabzımın daha hızlı at
tığını ve mutluluk içinde (sanki “aşık” olmuşum gibi) oradan başka hiç
bir yere gitmek istemediğimi hissetmeye başlıyorum.

Bir düşünün, kitaptaki “adımların” hepsinin tarafınızdan uygulan
ması halinde müşterileriniz neler hissedecek? Size garanti ederim ki, 
hepsi size/şirketinize “sırılsıklam aşık” olacak ve başka hiçbir yere git
mek istemeyecekler. Bu “adım ları” devamlı ve tüm çalışanlarla bir
likte uygulamanız halinde ise, şirketinize hem “aşık” hem de “ba
ğımlı” olacaklar!

Müthiş bir şey... Ve laf aramızda, rakiplerinize de çok yazık olacak. 
Ama, durun bir dakika, zaten sizin istediğiniz de bu değil mi?



Başlarken
“İlk aşkım”: K.L.M.
Aşk, ihtimamdır.
ÖZKAN KAYMAK

Havaalanına geldiğimizde saat tam 17 :00’yi gösteriyordu. 1976 yılı başla
rında, soğuk bir kış akşamıydı. K.L.M. Havayolları ile Amsterdam’dan ak
tarma yaparak, Brüksel’e uçacak ve “sigorta pazarlaması” konusunda, bir 
hafta sürecek olan bir seminere, Halk Sigorta’yı temsilen katılacaktım.

Saydun Yağızer, İskender Özcoşkun, Zühtü Sınmaz ve Ahmet Tekeş 
beni uğurlamak için yanımdaydılar. Bugün, her biri değişik sektörlerde, 
başarılı işadamları olan, bu vefakâr ve samimi arkadaşlarım Halk Sigor- 
ta’da, murahhas üyemiz, rahmetli Aİİ Neyzi Bey’in teşvik ve desteği ile “si
gorta danışmanı” ismiyle kurduğum (o güne kadar Türk sigorta sektörün
de örneği olmayan) ilk direkt satış ekibinin yıldızları, rekorlar kıran satış 
şefleriydiler.

Uçağımın hareket saatinin 20 :00  olması, bize neşeli sohbetimizi sür
dürmek için bir saat daha kazandırıyordu. Zira bildiğiniz gibi, yurtdışı 
uçuş kurallarına göre, iki saat önce yani 18 :00 ’de, uçuş kartımı almam ge
rekmekteydi. O günlerin, şimdikine göre oldukça mütevazı olan dış hat
lar binasının hemen girişinde, K.L.M. bürosuna yakın bir köşede valizle
rimi yere dayayarak sohbeti sürdürdük.

Arkadaşlarım; o, başarılı satış şeflerine mahsus, ince ve ısrarlı espirile- 
riyle bana yol boyunca yaptıkları türlü şaka ve takılmalarını sürdürüyor.
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beni çok iyi tanımaktan ve vereceğim sözü muhakkak tutacağımı bilmek
ten kaynaklanan bir güvenle; (her zamanki ve en önemli konuda) satış 
hedeflerini geçtikleri takdirde, satış primlerini daha da artırmam konu
sunda, tatlı tatlı, benimle pazarlık ediyorlardı.

Onların yüksek yeni prim isteklerine, çok yüksek yeni hedef taleple
riyle cevap vermem, pazarlığı iyice kızıştırıyor, attıklarımız apartman bo
yunu geçtiğinde, kahkahalarla gülmekten, birbirimize zor cevap yetişti- 
rebiliyorduk. Tabii bu arada daldık gittik... Vakti, kuralları, iki saat önce 
uçuş kartını almak mecburiyetini, hepsini unuttuk!

İlk uyanan, Saydun oldu: “Özkan ağabey, saat 19:00 olmuş, istersen da
ha fazla oyalanma” dedi. Toparlandık. Veda faslını tamamlayıp, K.L.M.'in 
önüne geldiğim sırada, saat 19 :15’i gösteriyordu ve hiç ummadığım felaket, 
o anda meydana geldi:

Son derece kibar davranışlı bir K.L.M. görevlisi, ancak benim duya
bileceğim kısık ve üzgün bir sesle: “Yazık ki gerekli saatten, bir saat on 
beş dakika geç geldiniz. Sizi iki kez anons ettirdik ve maalesef biraz ön
ce yerinizi, bir yedek yolcuya verdik. Sizi ancak yarın sabah uçurabile
ceğiz.” dedi.

Önce hiçbir şey söyleyemedim. Şok olmuştum! Sonra, ben de kısık 
sesle: “Bakın, ben iki saatten fazla bir zamandır, şu köşede arkadaşlarım
la konuşmaktaydım. Lafa dalıp, vakti geçirmişiz. Anonsları ise hiç duy
madım. Evet, ben de kabahatliyim; ama yarma da kalamam. Zira aktar
mamı kaybederim ve tüm programım bozulur. Siz beni lütfen müdürü
nüzle görüştürün” dedim. Görevli, bankonun arkasındaki odaya girip ha
ber verince, müdür hemen geldi. Beni ve görevliyi dinledikten sonra: 
“Bakın” dedi “aslında yapabileceğimiz tek şey var: sizi bu akşam Çınar 
Otel’de misafir edip yarın uçurmak; ancak anlıyorum ki bu takdirde si
zin tüm programlarınız bozuluyor. Acaba size nasıl yardım edebilirim? 
Bir dakika, ben bir de diğer havayollarını araştırayım.” diyerek telefonun 
başına geçti. Birkaç görüşme yaptıktan sonra, sevinçle:

“Şansımız varmış” dedi, “Lufthansa’nın, bizimkinden on beş dakika 
sonra Frankfurt’a giden bir uçağı kalkıyor. Aktarmanızı, Frankfurt’ta ya
parak, rahatça Brüksel’e uçabileceksiniz. Şimdi, lütfen, biletinizi bana 
verin, gerekli işlemleri, ben hemen halledeceğim.” Çok sevindim ve he
men biletimi verdim.



o r \  ı ı v  n s > ı \  • m \

Müdür, biraz ilerdeki Lufthansa bürosuna, kendi giderek, biletimi de
ğiştirdi, bagajlarımı taşıttı, bagaj kartlarımı aldı ve istemeyerek de olsa 
verdiği zahmetten dolayı defalarca özür dileyerek, bana pasaport kontrol 
noktasına kadar refakat etti.

Çok mutluydum. Lafa dalıp saati geçirerek, önemli derecede benim 
sebep olduğum problem; yolcusuna, sebep ne olursa olsun, hizmet ve 
yardım etmeye kararlı K.L.M. müdürü sayesinde hallolmuştu. Takdir his- 
leriyle içeri girdim ve uçağa davet anonslarına dikkat ederek, bekleme sa
lonunda dolaşmaya başladım.

Fakat, o da ne? On beş-yirmi dakika, ancak geçmişti ki, bir çıngı
rak sesini takiben yüksek sesle ismimin söylendiğini duydum. Sesin 
geldiği yöne baktığımda, gördüğüm manzara çok ilginçti; en öndç yü
rüyen bir görevli, dikkat çekmek için, sık sık elindeki çıngırağı salla
yarak yüksek sesle ismimi söylüyor ve arkasından, K.L.M. ve Lufthan
sa müdürleri de beni görebilmek için pür dikkat etraflarına bakarak 
yürüyorlardı. Önce elimi sallayarak işaret ettim ve sonra da buluşun
ca, merakla sordum: “Hayrolsun, bir problem mi var?”

Anlattılar. Meğer, beni uğurladıktan sonra, K.L.M. müdürünün içi rahat 
etmemiş, tekrar Lufthansa bürosuna giderek, Frankfurt’taki Brüksel aktar
masından emin olmak için Frankfurt’a telex (günümüzdeki faks’tan önceki 
alet) çektirmiş ve gelen cevap titizlenmekte ne kadar da haklı olduğunu gös
termiş. “Tarifedeki Brüksel aktarması, teknik bir sebeple iptal edilmiştir!” bu 
cevabı okuyunca, K.L.M. müdürü telaşlanarak herkesi seferber etmiş ve be
ni aramaya başlamışlar. Bana: “Çok üzgünüm Özkan Bey” dedi. “Bu uçakla 
gitmeniz halinde, geceyarısı varacağınız Frankfurt havalimanında kalacaksı
nız ve tabii bu düşünülemez. Dolayısıyla bütün bunları, güvenli olarak dü
zeltebilmek için, sizi tekrar K.L.M. uçağına almaya karar verdik. Ancak, hem 
uçak tamamen dolu olduğu için ve hem de verdiğimiz zahmetlerden dolayı 
bizi affetmeniz için, lütfen kabul ederseniz, biletinizi Royal Class’a (yalnız 
K.L.M. de bulunan ve uçağın en ön tarafında yer alan, birinci mevkinin de 
önündeki kısım.) çevirmek istiyorum.”

Tabii hem çok şaşırdım, hem de çok memnun oldum. Düşünsenize, hem 
çok pahalı, hem fevkalade lüks (ve o güne kadar sadece ismini duyup bin
meyi hayal bile edemediğim) Royal Class ile uçacak hem de zaten K.L.M.’in 
vanş saatine göre planlanmış programıma rahatça uyabilecektim. Eh, geriye
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ne kalıyor? Taşınması için, elimi bile sürdürmedikleri, valizlerimi işaret et
mek ve Royal Class’taki yerime (bir an önce) yerleşebilmek için, K.L.M. uça
ğının anonsunu beklemek. Ne büyük zahmet (!) değil mi?

Şimdi, bu anlattıklarımı tamamlamak için size Royal Class’ta gördü
ğüm fevkalade yüksek nezaket, ikram ve hizmeti aktaracak değilim. Si
ze bu konuyu tamamlamak için aktarmak istediğim şeyler, artık sadece 
hislerimle ilgili. Bütün bu olaylar sırasında zaman zaman, heyecanlan
dım, mahcup olmaktan korktum, meraklandım ve hatta endişlendim. 
Ancak, olaylar geliştikçe ve bilhassa K.L.M. müdürü geldiği andan iti
baren güvenle hissettim ki: “oralarda tek başıma” değildim “beni düşü
nen” birileri vardı.

Beni düşünen, bana önem veren, benim problemlerimi (kusurlu ol
sam bile) çözmek için, kendiliğinden büyük bir sorumluluk yüklenen, kı
sacası: bana “ihtimam” gösteren birileri vardı.

19 7 6  yılının soğuk bir akşamı, İstanbul’da, K.L.M .’in havalima
nı müdür ve görevlilerinin şahsında, tüm K.L.M. havayolu şirketi
ne “aşık” oldum.

Ûzkan Kaymak’m kitabı yazmaya başladığı Mecidiyeköy’deki ofisi





Birinci adım: 
Karar/Istemek

2 0 0 0 ’li yılların pazarlama stratejisi, kendini 

rakiplerinden farklı kılm ak olacaktır.

M ıchael Porter



Müşteriyi, şirketimize “aşık etmek” 
kararı neden gerekli?

Artık yetmiyor!

Ürün veya hizmetlerin kaliteli olması da, satış tekniklerinin iyi uygulan
ması da artık yetmiyor! Neden mi? Sebebi çok basit: Artık rakiplerimiz de 
ürün veya hizmetlerinin kaliteli olmasına ve satış tekniklerini iyi uygula
maya, en az bizim kadar gayret ediyorlar da ondan!

Şüphesiz kaliteli ürün ya da hizmetler, satışta fevkalade kuvvetli avantaj
lar sağlarlar. Hatta böylesine yüksek kaliteli ürün veya hizmetler, satış so
rumlularına en az iyi uygulanan profesyonel satış teknikleri kadar yardımcı 
olurlar. Ancak, giderek artan rekabet ortamında “kaliteli, hatta yüksek kali
teli ürün veya hizmet” satanların sayısı da hızla artmaktadır. Müşteriler açı
sından oldukça menfaatli olan bu durum, satıcıların rakiplerine daha çok 
önem verip, onları daha yakından takip etmesini gerektirmektedir.

On beş sene kadar önce, Vakko’nun Halkla İlişkiler Müdürlüğü, çeşitli ko
nularda fikirlerini öğrenmek istediği kişileri, gruplar halinde davet ederek Be- 
yoğlu’ndaki o, güzel ve örnek binasında ağırlamıştı. Memnuniyetle katıldığım 
toplantıda, dikkat ve bilgi ile hazırlandığı belli olan anket formundaki sorular
dan ikisi benim çok hoşuma gitmişti. İlginç sorular, yaklaşık şöyleydi:

1. Eğer Vakko bir otomobil olsaydı, sizce aşağıdaki markalardan hangisi 
olurdu? Lütfen işaretleyiniz:

A. Renault
B. Ford
C. Cadillac
D. Ferrari
E. Buick

2. Sizce eğer Vakko işaretlediğiniz marka ise, Beymen hangisidir? Lütfen 
işaretleyiniz:

A. Renault
B. Ford
C. Cadillac
D. Ferrari
E. Buick

Ne kadar hoş ve ne kadar ilginç sorular değil mi?
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