
Çanta Kitapları Serisi

Araştırmalar, iş hayatı üzerine yazılmış kitapları alan
ların bu kitapların çabuk okunur olmasını istediklerini 
(belki bir uçak yolculuğunda, trende veya akşam evde) ve 
bu kitaplardan, profesyonel becerilerini geliştirebilmek 
için bir-iki fikir veya teknik elde edebilirlerse, zamanlarını 
ve paralarını boşa harcamamış kabul ettiklerini ortaya çı
karmıştır.

Çanta Kitapları bu iki beklentiyi karşılamak üzere ta
sarlanmıştır. Gerekli beceriler ve sorun oluşturan hususlar 
üzerinde durmakta, yöneticiler ve uzmanların ağzından, 
gerçek hayattan örnekleri içermektedirler. Bu kitaplarda 
doğrudan anlaşılır, özlü ve okuması kolay bir tarzda yazıl
mış, faydalı, pratik bilgi ve teknikler bulacaksınız.

Bu ve diğer Çanta Kitapları sizlere şu an yaşadığınız 
sorunlarınız ve ihtiyaçlarınıza yönelik bilgi ve çözüm öne
rilerini çabuk bir şekilde verecek ve gelecekte karşılaşabi
leceğiniz durumlar ve sorunlar için yararlı birer kaynak 
oluşturacaktır.

Eğer bu kitabı ya da serinin diğer kitaplarını faydalı 
bulursanız, lütfen iş arkadaşlarınızla paylaşın. Her yıl on- 
binlerce kitap yayınlanırken, yöneticilik alanında giderek 
artan karmaşayı basite indirgeyebilen bu kitap, elden ele 
olabildiğince çok dolaşmalıdır.

Robert B. Nelson

Seri Editörü



Sunuş

Hayattaki amacım, basit doğruları insanlara aktarmak 
olagelmiştir. Bu nedenle, yöneticilerin her gün karşılaşabi
lecekleri en genel sorunlar için basit, uygulanabilir ve 
doğrudan çözümler sağlamayı amaçlayan Çanta Kitapları 
Serisi’ni sizlere sunmaktan kıvanç duyuyorum.

Deneyimlerime göre, iş dünyasında sağduyulu olmak 
herkesten bekleyebileceğiniz bir tutum değildir. Bu neden
le işyerinde, insanlarla ilişkilerimizde sağduyulu olmayı 
öneren bir dizi kitapla karşılaşmak olumlu bir gelişmedir.

Örneğin, dinleme becerisini ele alalım. Hepimiz dinle
menin önemli olduğunu biliriz; ancak kaçımız bunu ger
çekten iyi bir biçimde başarabiliyoruz? İnanıyorum ki, 100 
yönetici arasından 1 tane gerçekten iyi dinleyici bulabil
mek olasılığı bile çok düşük bir beklentidir. İnsanların bü
yük çoğunluğu, karşılarındaki kişi konuşurken, sıra kendi
lerine geldiğinde ne söyleyeceklerini düşünürler. Karşıla
rındaki kişinin söylediğini sandıkları şeyin, gerçekten ken
dilerine söylenmekte olan şey olup olmadığını denetleme
yi pek seyrek düşünürler. Ve çalıştıkları yerde biriyle ko
nuşurken ortaya çıkan duygusal tepkileri seyrek olarak 
kabul ederler ve bu konuda birşeyler yapmayı pek seyrek 
olarak düşünürler. Bütün bunlar, bu temel becerinin kul
lanılışıyla ilgili önemli yanılgılardır.

Ancak, dinleme konusuyla ilgili ne kadar eğitim aldı
nız? Bu konu üzerine hiç eğitim aldınız mı? Dinleme bece
risi konusunda kendinizi hiç test ettiniz mi? Nasıl daha



dikkatli ve  daha iyi anlayarak dinleyebileceğiniz konusun
da başkalarıyla hiç tartıştınız mı? Büyük olasılıkla hayır. 
Bu temel beceriye sahip olmayan en yetenekli insan bile 
iletişim konusunda özürlü demektir.

Bereket versin ki, dinleme çanta kitapları serisinde ki
tabı bulunan temel becerilerden sadece biridir. Ötekiler, 
sunuş yapma, görüşme, sorun çözme ve stresle başa çık
mayı içeren kitaplardır. Ve ben bunları yazarken bile baş
ka kitaplar planlanıyor.

Çanta Kitapları Serisi yöneticilerin işlerinde başarılı 
olmak için geliştirmek zorunda oldukları bu temel beceri
ler üzerinde duruyor. İster işe yeni başlamış, ister dene
yimli bir yönetici olun, bu kitaplar, tüm iş hayatınız boyun
ca kullanabileceğiniz yararlı fikirler ve temel bilgiler sağla
mak açısından değerli birer kaynak olacaklardır.

Ken Blanchard 

One Minute Manager 

(Bir Dakikalık Yönetici) 

Yazarı



Önsöz

İş hayatınız sırasında, er ya da geç sunuş yapma im
kânı bulursunuz. Bu sunuş, kendi departmanınızdaki m es
lektaşlarınıza, bir topluluğa, yönetim grubuna, profesyo
nel bir derneğe ya da halka karşı olabilir. Sunuş yapmada 
ne kadar başarılı olursanız, düşüncelerinizi aktarmada ve 
karşınızdakileri ikna etmede o kadar etkili olursunuz. Ba
şarılı ve mutlu olma duygusunu tadarsınız. Daha geniş in
san topluluklarına karşı daha etkili olmayı başarırsınız. K ı
sacası, kendinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek yeni 
bir yeteneğe sahip olacaksınız.

Etkileyici bir sunuş yapma, planlama, hazırlanma ve 
uygulama sonucunda gerçekleşir. Bu kitap, size, istediği
niz sonuçlara ulaşmanız için sunuşunuzu nasıl geliştirebi
leceğinizi adım adım gösterecektir. Gelecek sunuşlarınız
da, daha kolay, etkili ve ikna edici konuşmalar yapmanız
da yardımcı olacaktır.

Robert B. Nelson

Jennifer B Wallick
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Birinci Bölüm

Neden Görüşme?

Elde ettikleri yararlar kadar yararlar bağışlamakla sı
nırlanmak, insanın doğasıdır.

Niccolö Machiavelli

Neden görüşme hakkında başka bir kitap okumak? Cevap 
basit: fark etseniz de, fark etmeseniz de siz bir görüşmecisi
niz. Aslında yardımcı çalışanlarınızla, müşterilerinizle ve 
öteki iş ortaklarınızla geçirdiğiniz zaman büyük bir ihtimalle 
günlük işinizin bir parçası olarak gerçekleştirdiğiniz herhan
gi bir özel konuya ayırdığınız zamandan daha fazladır. O 
zaman soru, "Ne kadar iyi bir görüşmecisiniz?" halini alır.

Görüşmecileri yalnızca dünya diplomasisi çevresinde 
görüşme masasının biçimi ya da uzunluğu üzerinde tartı
şarak aylar harcayan insanlar olarak görüyor olabilirsiniz. 
Belki de görüşmeci hakkındaki fikiriniz, bir çelik veya oto
mobil fabrikasının grevsiz bir kaç sene daha işlemesi için 
sendika ile İdarî makamları uzlaştırmaya çalışan hırçın işçi 
hakemdir. Ya da görüşmecilerin çoğunluğunun istedikleri
ni karşılarındakini ezerek elde eden anlaşma yapıcılar, di
ye tasvir ediyor olabilirsiniz.

Bu insanlar da gerçekten görüşmeci olmalarına kar
şın, bu işte profesyonel olanlar, tüm iş insanlarından olu
şan devasa buz dağının sadece görünebilir kısmıdır.

Anlaşmazlık, görüşme, iş birliği ve sonunda fikir birliği 
iş hayatının can damarıdır. Hepimizin günlük, saatlik ve 
evet, dakika-dakika temelinde bile görüşürüz. İş dünya
sında hepimiz katalizörüz.
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ANLAŞMAZLIK ve FİKİR BİRLİĞİ

Profesyonel bir çalışan olarak, bir takım kurmanız için pa
ra alırsınız. İşleri nasıl çözersiniz? Bir iş hedefinin üstesin
den gelm ek için kullanabileceğiniz üç temel yöntem var
dır:

1. Kendiniz yapmak
2. Başkasına yaptırmak
3. Yapılması için bir başkası ile çalışmak.
Duruma bağlı olarak bu üç seçenekten hangisinin is

tediğiniz hedefe ulaşmanızı sağlayacağına karar verin.
Birinci yöntem hiç görüşme gerektirmez ya da az 

miktarda başkalarıyla görüşme gerektirir. Her ne kadar bir 
soruna en iyi yaklaşıma karar vermek için geniş bir iç g ö 
rüşme işleminden geçseniz ya da çalışma arkadaşlarınızın 
öğütlerini rica etseniz de, asıl çalışma işlemleri tek bir kişi 
tarafından gerçekleştirilir. Birey olarak yine de sadece sı
nırlı bir miktarda çalışmanın üstesinden gelebilirsiniz. G ö
revleri başkasına gönderme olanağı verildiğinde çok daha 
etkili olursunuz. Başarılı yöneticiler çalışmalarının müm
kün olduğunca çoğunu başkalarına devrederler.

Hedefinizi elde etme planınıza bir başkası katılır ka
tılmaz, görüşme sahnesini kurmuşsunuzdur. Görevleri 
başka bir bireye havale ettiğiniz zaman, son teslim tarihini 
ya da listeyi ve beklenen kalite standartlarını hesaba ka
tarsınız. Çalışana görevleri, kesin olarak neyin sağlanması 
gerektiğini, gerektiği durumda diğer projeler arasındaki 
önceliklerin yeniden düzenlenmesini de içeren işbirliği g ö 
rüşmesinin son bir anlaşmaya yönlendirdiği al-ver işle
minden geçirerek gönderirsiniz.

Takip eden örnekte, görev gönderilirken kişiler ara
sındaki al-ver etkileşimine dikkat edin.
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"Tony, lütfen ilk fırsatta bana uğra."
"Derhal oradayım, Cathy."
"Sana önemli bir projeyi devretmeye karar verdim, 

Tony. Geçen ay uçuş planlayıcı bilgisayar programı proje
sinde çıkarttığımız zaman esaslı bütçeyi hatırlıyor musun?"

Bildiğiniz gibi, "Elbette, Pam 'e yardım etmiştim." 
Pam 'e bizim departmanın dışına terfi etti. En kısa zaman
da yeniden gözden geçirilmiş bir bütçeye ihtiyacım var. 
Programlama çabalarımız geri kalıyor ve kilometre taşları 
kaymaya başlıyor.

"Buna ne kadar çabuk ihtiyacın var?"
"Kısa süre olduğunu biliyorum ancak gözden geçiril

miş bütçeyi, yarın saat dokuzdaki haftalık yönetim toplan
tısına sunmak için zamanında istiyorum."

"Vay - Yetiştirmesi zor bir iş olacak. Şu anda Mary ile 
üç aylık bir program üstünde çalışıyorum. Taslağın ilk sü
rümünü iş günü bitmeden gerçekleştirmemiz gerekiyor."

"Taslak bekleyebilir. Marty ve senden başka ayırma 
kağıtlarından anlayanlar kimler?"

"Sanırım daha önce Anna onlarla çalıştı."
"Güzel, Tony, işte plan. Anna'nın denetçisiyle buluşa

cağım  ve üç aylık program için Anna'yı Marty ile çalıştıra
bilir miyiz öğreneceğim . CIçuş planlama programı bütçesi
ne derhal başlamanı istiyorum. Anna'nın seni görmesini 
sağlayacağım . Onu üç aylık malî işlerde hızlandırabilirsin,
böylece doğrudan işe koyulabilir. Herhangi bir soru?"

* * * * *

Etkili iş aktarma ancak etkili görüşmede ortaya çıkar. İş 
aktarmanın ve görüşmenin karşılıklı dayanışması iş haya
tımızın o kadar doğal bir parçasıdır ki, pek çoğumuz fark 
edemeyiz bile. Clstaca iş aktarma yeteneği, üzerine işteki 
etkinliğimizin büyük bir kısmını inşa ettiğimiz temeli oluş
turur.
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İKİ KAZANANLI GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ

Hepimiz kazanmak istiyoruz. Sadece işimiz kazanmak o l
duğu için değil, karmakarışık bireysel Amerikan gelenek
lerinin bir sonucu olarak, çoğumuz sürekli ve bilinçsiz o la
rak kazanmaya itiliyoruz.

Meslek ünvanımız ne olursa olsun, işteki başarımız 
kazanmamızla ölçülür. Sonunda son üç senedir peşinde 
olduğunuz hesabı imzaladınız. Anahtar bir aracı firmanın 
fiyat düşürmesinde başarılı oldunuz. Sendikaya hayat üc
retinin yükseltilmesi üzerindeki isteklerinde geri adım at
tırdınız. Aylık satış kotanızı tamamladınız. Departmanınız 
yıllık üretim hedefini karşıladı.

Birleşik Devletler'de spotlar en büyük başarıyı elde 
eden insanlar üzerine odaklanmaya eğilimlidir. Bu başarı
nın, başka bir ortağa çok büyük zarar vererek ya da kısa 
dönem yararlar için uzun dönem ilişkilerin feda edilerek 
kazanılması önemli değildir. İçinde çalıştığımız iş çevresi, 
bizi etrafımızdakilerin sonlarına bakmaksızın, kazanmak 
için her olanağı araştırmaya iter. Sonuç olarak, kimileri
miz kazanmaya o kadar itilmiştir ki, başarılı olmak için ki
şisel ahlakımızdan taviz veririz, üstelik kanunları bile ç iğ 
neriz.

En iyi iş insanları ve en iyi görüşmeciler kazanmaya 
zorlananlardır ancak, çalışma arkadaşlarının, müvekilleri- 
nin, müşterilerinin ya da ortaklarının pahasına değil. Ter
sine gerçekten başarılı görüşmeciler, en iyi sonucun an
laşmanın, her iki tarafında da, kazanımlar yaratan anlaş
ma olduğunu farkederler.

İki kazananlı görüşmenin özü budur. Galip olmakta 
yanlış birşey yoktur. Fakat çalışma arkadaşımızın pahasına 
kazanmakta kesinlikle yanlış birşey vardır. İki kazananlı bir 
görüşmede görüşmeye katılanlar hedeflerini elde ederler. 
Sizin hedefiniz mümkün olan en iyi fiyatı almak olabilir. Sa
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tıcınızın hedefi sizi uzundönem bir satış sözleşmesine kilitle
mek olabilir. İki kazananlı bir görüşmenin sonucunda, so
nuç olarak her iki tarafın hedefi de, karşılanacak ve anlaş
manın her iki katılımcısı da tatmin olacaktır.

Eski görüşme yöntemi kazanan kaybeden okul dü
şüncesinin üstünde dururdu. Göz dağı vererek kazanın. 
Karşınızdakini teslimiyete zorlamak için kendi gücünüzü 
ya da firmanızın gücünü kullanın. Fedakarlık ederek, uz
laşmayı ya da seçenekleri gözden geçirmeyi reddedin. Ka- 
zanan-kaybeden görüşmesinde bir katılımcı hedeflerini el
de ederken öteki katılımcı etmez.

Bir kazanan-kaybeden sonucu az bir ihtimalle kaza
nan katılımcı için iyi işleyebilir-en azından kısa dönemde. 
Ancak uzun dönemde kazanan-kaybeden sonuçları aslın
da kusurludur. Bir kaybeden yarattığınızda, bir de düşman 
yaratmış olursunuz. En azından karşınızdakinin böylesine 
kıskançlık yaratacak derecede kötü bir duruma itilmesi 
nedeniyle güceniklik içine gireceğini kestirebilirsiniz. En 
kötü ihtimalle yeni yaratılmış düşmanınız tüm kariyerini 
sizi ve düzenlemenizi yıkmaya adayabilir.

Özellikle karşınızdakine itici güç olarak kullanabile
ceğiniz herhangi bir tür üstünlüğünüz varsa, kazanan- 
kaybeden görüşmesi sonucu göreceli olarak kolaydır. İki 
kazananlı çözümlerini görüşmek ve yaratmak çok daha 
büyük bir girişimdir. İki kazananlı görüşmelerin çözümleri 
iki katılımcının paylaşımlarına dayanan, esneklik, yaratı
cılık ve takım çalışmasının sonucudur. İki kazananlı g ö 
rüşme çözümleri yalnızca her iki taraf da çalışma ortağı
nın ihtiyaçlarını, hedeflerini ve ilgilerini keşfetmekle içten
likle ilgilendikleri zaman elde edilebilir. Son olarak, iki ka- 
zananlı görüşme çözümleri eşitlik ve tarafsızlık sözleri g e 
rektirir.

Kendinizi bir kazanan görüşmeci olmaya adayın. Çalış
ma ortağınızla birlikte seçenekleri ve en geniş çözüm yol
larını araştırın. Diğer katılımcıyı kazanan-kaybeden sonucu



18 ÜZLAŞMA İLKELERİ

na zorlamayı ve en az direniş yolunu izlemeyi reddedin. Ka
zanan-kaybeden sonuçlan âcil ihtiyaçlarınıza yönelikse ya 
da âcil sorunlarınızı çözüyorsa da uzun-dönem hedeflerinizi 
sabote edeceği garantidir.

HERGÜNKtİ İŞ GÖRÜŞMELERİ

"Görüşme" (negotiate) sözcüğü Webster's New World 
sözlüğü'nde "anlaşmaya ulaşmak amacıyla, danışmak, 
pazarlık etmek ya da tartışmak" olarak tanımlanmıştır. 
Açıkça pek çok iş durumu bu tanımlamayı karşılıyor. 
Anahtar kelime, anlaşmadır. Görüşmenin bütün amacı bir 
anlaşmaya varmaktır. Karşılaşabileceğiniz çok sayıda de
ğişik görüşme biçimlerini daha açık bir şekilde anlayabil
meniz için aşağıda birkaç örnek sıralanmıştır. Kuşkusuz 
bu sıralama ayrıntılı değildir. Kendi iş çevrenize has, ben
zersiz çok sayıda başkalarının olacağı kesindir.

Düzenleme içinde
□  Ödem e yükselmesi elde etmek için.
□  Yeni bir fikri tamamlamak için.
□  Şirket politikasında bir istisna yapmak için.
□  Bir projeyi tamamlamak için daha fazla zaman 

elde etmek için.
□  Daha fazla sorumlulukla görevlendirilmek için.
Düzenleme dışında
□  Hizmeti geliştirmek için.
□  Bir emri yerine getirmek için.
□  Ayrıntıları değiştirmek için.
□  Henüz karara bağlanmamış ücret artışlarını 

tartışmak için.
□  Dağıtım tarihlerini değiştirmek için.
□  Büyük bir müşteriyle olan satış buluşmasını prog

rama koymak için.
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Görüştüğümüz çok sayıdaki değişik durumu düşünün. 
Birisiyle birşey hakkında görüşmek zorunda kalmadan tek 
bir iş günü geçm ez - konu sadece öğlen yemeğini nerede 
yem eye karar vermek ve hesabı kimin ödeyeceğine karar 
vermek bile olsa.

ETKİNLİĞİNİZİ ARTIRMAK

İşteki başarınızın çok büyük bir kısmı başkalarıyla işbirliği 
sağlamaya bağlı olduğu için, iş etkinliğinizi artırmanın en 
iyi yollarından biri görüşme becerinizi geliştirmektir. Benzer 
şekilde iş etkinliğinizi azaltmanın en kolay yollarından biri 
de, bir çalışma arkadaşınızla, müşterinizle ve işvereninizle 
yaptığınız görüşmeyi beceriksizlik yüzünden ya da yönlen
dirilmemiş motivasyondan dolayı kötü idare etmektir.

Sıradaki örnek iş görüşmenin yanlış bir şeklini yan
sıtıyor. Bu durum birkaç yıl önce başıma geldi-tabii ki ö te
ki katılımcıların isimleri değiştirildi. Bugün hâlâ düşündük
çe sinirlenirim.

* * * * *

"Peter Robin's hava kuvvetleri üssünden sözcü m e
murla konuştum. Beni ofisimde gör, derhal!"

Telefonu kapattığımda patronum Tom'un beni neden 
hükümetin malî yıl sonu partisinden çekip çıkarttığını 
merak ettim. 28 EylüTde bir Cuma akşamüstüydü.

Hava kuvvetleri için bir bilgisayar desteği anlaşmasın
da en düşük teklif verenler olduğumuzu biliyordum. A n 
cak Tom günün başlarında bana kongrenin gelecek malî 
yıl için kendine hiç para ayırmadığından, anlaşmanın bir
kaç hafta erteleneceğini söylemişti, Bu bilgiden yola çıka
rak, bölge müfettişim Joan'ın hafta sonuna erken başla
ması yolunda talimatlandırdım ve kendimi şirketimizin 
başarısını kutlamaya verdim.

"Sorun ne, Tom ?"
"Daha şimdi Robins'le ilişki kuran memurumuz Myrtle


