
Eğitim Modülü 7 

İletişim ve Müzakere 



A.Y.Ç. TANIMLARI 

Bilgi 

• İletişimde (tanımı, 

amaçları, türleri, 

süreci, öğeleri, 

ilkeleri, kullanım 

alanları, medya)  ve 

Müzakerede (tanımı, 

özellikleri, türleri, 

süreci, aşamaları, 

engelleri, stratejileri, 

taktikleri, becerileri) 

geniş bağlamlarda 

olgusal ve teorik 

bilgi 

Beceriler 

• İletişim (etkili 

iletişim ilkeleri)  ve 

müzakeredeki 

(stratejiler, taktikler, 

beceriler) belirli 

sorunlara çözüm 

üretmek için gerekli 

bilişsel ve pratik 

beceriler 

Yeterlilikler 

• Genellikle 

öngörülebilir ancak 

değişime tabi olan 

İletişim ve Müzakere 

bağlamlarında kendi 

kendini yönetme;  

• İletişim ve 

Müzakere'nin 

değerlendirilmesi ve 

iyileştirilmesi için 

biraz sorumluluk 

alarak, başkalarının 

rutin çalışmalarını 

denetlemek 



İletişim nedir? 

İletişim şu şekilde tanımlanır: 

• Sözlü veya yazılı bilgi; 

• İnsanlar arasında bilgi alışverişi, örneğin 
konuşma, yazma veya ortak bir işaret veya 
davranış sistemi kullanarak; 

• Bazı kanallardan ve bazı ortamlardan mesaj 
alışverişi; 

• Konuşarak, yazarak veya başka bir araç 
kullanarak bilgi verme veya paylaşma.  

https://i.ytimg.com/vi/uGTLst6SEcc/maxresdefault.jpg 



İletişim Türleri: Sözlü İletişim 

Sözlü iletişim, özellikle jestleri veya davranışları 
(sözel olmayan iletişim) aksine, kendinizi ifade 
etmek için seslerin ve kelimelerin (sözlü, yazılı 
veya işaret dilini kullanarak) kullanılmasıdır. 



İletişim Türleri: Sözsüz İletişim 

 

Sözsüz iletişim, jestler, yüz ifadeleri veya beden dili gibi yazılı veya sözlü kelimelerden başka bir biçimde 
iletişimdir. 

Sözsüz İletişim Türleri 

• Beden dili veya hareketi; 

• Yakınlık veya kişisel alan; 

• Göz teması; 

• Mimik; 

• Paralanguage; 

• Duruş ve vücut yönelimi; 

• Gülümsemeler ve yüz ifadeleri; 

• Konuşmacının tonu ve sesi. 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/QaTzHi7Oj2c/maxresdefault.jpg 



İnsanlar neden iletişim kurar? 

İnsanlar: 

• Kaygıyı hafifletmek ve daha iyi yollara yol açmak (danışmanlık); 

• Çeşitli sosyal gruplar (uyum) arasında uyumlu ilişkiler oluşturmak; 

• İlgi yaratmak ve olumlu düşünme/davranış geliştirme (uyarma); 

• Duyguları ifade etmek; 

• Yeni şeyler bulmak ve açıklamak (bilgi); 

• Birinin uygun bir şekilde davranmasını sağlamak (kontrol etmek); 

• Toplumsal değerleri geliştirmeye yardımcı olmak ve onları nesilden nesile aktarmak (kültürün tanıtımı); 

• Keyifli bir arkadaşlık kurmaya yardımcı olmak (sosyal temasın teşvik edilmesi); 

• Zaman geçirmeye ve hayatın tadını çıkarmaya yardımcı olmak (eğlence); 

• Toplumun ilerlemesi için bilgi aktarımı (eğitim) yapmak için iletişim kurarlar. 



Kişiler nasıl iletişme geçer? 

İnsanlar farklı şekillerde iletişime geçer: 

• Gestural (el tabanlı iletişim); 

• Sinyal verme (beden temelli iletişim); 

• Görsel (resim tabanlı iletişim); 

• Vokal (ses tabanlı iletişim). 

http://123forums.net/wp-content/uploads/2014/11/communication-online.jpg 



What Is A Communication Process? 

İletişim Süreci şu şekildedir: 

• İnsanların bilgi alışverişi yoluyla birbirlerini 
etkilediği bir süreç; 

• Mesaj iletme ve diğer kişinin mesajının 
anlamını yorumlama süreci; 

• letişim kuramayan bir süreç. 

http://www.pnlbenessere.it/wp-content/uploads/2014/05/comunicare-con-

congruenza.jpg 



İletişim Sürecinin Öğeleri Nelerdir? 

İletişim Sürecinin birkaç temel öğesi vardır : 

• Gönderici (mesaj, mektup, e-posta vb. gönderen veya ileten kişi); 

• Mesaj (doğrudan iletişim kurulamayan bir alıcıya gönderilen veya bu 
kişiye bırakılan sözlü, yazılı veya kaydedilmiş iletişim); 

• İçerik (bir olayın, ifadenin veya fikrin ortamını oluşturan ve bunun tam 
olarak anlaşılabileceği durum); 

• Kanal (iletişim veya dağıtım için oluşturulan bir yöntem veya sistem); 

• Ses (anlamlı veri veya diğer bilgileri gizleyen veya içermeyen rastgele 
dalgalanmalar); 

• Alıcı (kendilerine gönderilen veya verilen bir şeyi alan veya kabul 
eden bir kişi); 

• Geri dönüş (iyileştirmeye temel olarak kullanılan bir ürüne verilen 
tepkiler, bir kişinin bir görevin performansı vb. hakkında bilgi); 

• Etki (bir eylemin veya başka bir nedenin sonucu veya sonucu olan bir 
değişiklik). 



Etkili İletişimin İlkeleri 

Karşınızdakiyle etkili bir şekilde iletişim kurmak için aşağıdaki 11 ilkeye gereklidir: 

• Karşınızdakine ve duruma uygun konuları seçin; 

• Karşınızdakini konuya ve konuşmacıya yönlendiren tanıtımları formüle edin; 

• Etkili organizasyon kalıpları kullanın (örtüşmeyen içeriğe sahip net ana noktaları gözlemleme); 

• Etkileyici destekleyici materyalleri bulun, sentezleyin ve kullanın; 

• Konuyu güçlendiren ve psikolojik kapanma sağlayan sonuçlar geliştirin; 

• Dikkatli bir kelime seçimi gösterin; 

• Karşındakinizi (yüz ifadeleri, jestler, tereddüt sesleri, tonlama, ses perdesi, konuşma hızı) etkilemek için vokal 
ifadesini ve paralanguge'yi etkili bir şekilde kullanın; 

• Sözlü mesajı (yüz ifadeleri, jestler, vb.) destekleyen sözsüz davranışlar gösterin; 

• Mesajı başarılı bir şekilde karşındakinize uyarlayın; 

• Konuya uygun malzemeler kullanın; 

• Güvenilir kanıtlar ve sağlam akıl yürütme ile etkili ikna edici mesajlar oluşturun. 



Etkili Dinleme İlkeleri 

Etkili Dinlemenin 10 İlkesi Vardır: 

• Konuşmayın, sadece dinleyin (karşınızdakinin cümlelerini bitirmeyin, ara vermeyin, onun hakkında 
konuşmayın); 

• Kendinizi dinlemeye hazırlayın (karşınızdakine odaklanın ve diğer her şeyi bir kenara bırakın); 

• Karşındakinizi rahatlatın (dinlediğinizi ve söylenenleri anladığınızı göstererek konuşmasını özgürleştirin); 

• Dikkati dağıtan şeyleri uzaklaştırın (söylenenlere odaklanın ve gereksiz kesintilerden kaçının); 

• Empati kurun (konulara kendi bakış açısından bakarak karşındakinizin bakış açısını anlamaya çalışın); 

• Sabırlı olun (asla karşınızdakinin lafını bölmeyin veya cümlesini bitirmeyin); 

• Önyargıdan kaçının (söylenenlere odaklanarak ve teslimat tarzlarını göz ardı ederek tarafsız olmaya çalışın); 

• Karşınızdakinin ses tonunu, tonunu ve ses seviyesini dinleyin (çünkü hepsi söylediklerine katkıda bulunur); 

• Sadece kelimeleri değil, fikirleri dinleyin (çünkü resmin tamamını almanız gerekiyor, sadece parçalarını değil); 

• Sözlü olmayan iletişimi bekleyin ve izleyin (göz hareketleri, yüz ifadeleri, jestler vb. ile ek bilgi iletebilir). 



Tarımda İletişim 

Tarımda iletişim önemlidir çünkü: 

• Birinin çalışanları ile saygılı iletişime olanak tanır; 

• Bu, ikna edici ortakların bir aracıdır; 

• Heyecanın yanı sıra yatırımcıları çekmek için 
mükemmel bir yoldur; 

• Birçok kapı açar; 

• Birlikte çalıştığı insanları etkilemek için beden dilini 
kullanır. 

https://www.gadgetguy.com.au/wordpress/wp-

content/uploads/2018/05/1506667745179.png 



Tarımsal İletişim Nedir? 

Tarımsal İletişim şu şekilde tanımlanır: 

• Tarım paydaşları arasında ve tarım dışı 
paydaşlar arasında, tarımla ilgili bilgiler 
hakkında iletişime odaklanan bir alan.; 

• Hem tarımda hem de iletişimde temel 
kavramlara dayanan disiplinler arası bir çaba; 

• Uygun kitlelere ulaşmak için gazeteler, 
dergiler, televizyon, radyo ve web gibi etkili, 
verimli medya aracılığıyla tarım ve doğal 
kaynaklar endüstrileri hakkında bilgi alışverişi. 

http://www.environmentalscience.org/wp-

content/uploads/2014/12/agricultural-engineer-300x200.jpg 



Tarımsal İletişimin Kullanım Alanları 

Tarımda iletişim önemlidir: 

• Bir çiftçinin aile üyeleri, çalışanlar, ortaklar ve 
müşterilerle olan ilişkilerinde çiftliğe özgü 
etkinlikler; 

• Tarımsal yayım (tarımsal yöntem ve tekniklerin 
geliştirilmesi, üretim verimliliğinin ve gelirinin 
artırılması, yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi ve 
kırsal yaşamın sosyal ve eğitim standartlarının 
yükseltilmesinde çiftlik insanlarına eğitim 
prosedürleri yoluyla yardımcı olan bir hizmet veya 
sistem); 

• Çiftçi-çiftçi uzantısı (genellikle çiftçi eğitmenleri 
yapısının oluşturulması yoluyla çiftçilere eğitim 
verilmesi); 

• Reklamcılık (ürüne ilgi çekmek veya artırmak için 
ürün, hizmet, işletme veya etkinlik gibi bir şeyin 
kamuya tanıtımı; ticari ürün veya hizmetler için 
reklam üretme faaliyeti veya mesleği). 

 

https://www.communication-agriculture.com/wp-

content/uploads/2019/05/renouvellement-actifs-638983176-384x185.jpg 



Tarımsal İletişimde Kullanılan Medya 

Tarımda iletişim kurmak için kullanılan üç tür 
medya vardır: 

• Yazılı medya – kitaplar, gazeteler, dergiler 
ve diğer basılı medya türleri - yayım, 
tarımsal ticaret ve reklamcılıkta kullanılır; 

• Ses-video ortamı – film ve video - reklam 
ve tanıtımda kullanılır; 

• Bilgi ve iletişim teknolojileri– radyo, 
televizyon ve İnternet - uzatma, tarımsal 
ticaret ve reklamcılıkta kullanılır. 

https://d3tdunqjn7n0wj.cloudfront.net/360x240/dreamstime

_xl_36979233-8a18ffd8b4a5c471b3b4a4a8c8581a90.jpg 



Müzakere 

Müzakere, bir anlaşmaya varmayı amaçlayan bir tartışma olarak 
tanımlanır. 

• ağırlıklı olarak kooperatif/bütünleştirici veya 

• ağırlıklı olarak çelişkili/dağıtıcı  

olabilir. 

https://alexandrurotaru.files.wordpress.com/2014/02/red-

blue-guys-shaking-hands.jpg 



Müzakerenin Özellikleri 

Müzakerenin en önemli özellikleri: 

• Müzakerenin nesneye (ürün, hizmet) ve/veya niteliklere (kalite, ödeme 
koşulları, garantiler, gecikme, fiyat vb.); 

• Karşılıklı olarak avantajlı bir işlemin sonuçlanması (rekabet baskısı ile 
şiddetlenir) ile müzakere edilen duruma bağlılık arasında çatışan bir 
devletin ortaya çıkması; 

• İş görüşmesi ortaklarında, kendilerini müzakerecinin profilini veren belli 
bir aidiyet, dil, ilke ve değerlerin bir arada bulmasını sağlayan özelliklerin 
varlığı; 

• Ekonomik ihtiyaçların karşılıklı ayarlanması sürecinde iki öz seçim 
ortağının yüz yüze görüşülmesi, müzakere konusu ile gerçekleşir; 

• Gerçekleşebileceği durumların büyük çeşitliliği, belirli bir ortak muhatap 
kodunun bilgi ve kullanımını gerektiren çeşitlilik - büyük müzakere, 
küçük müzakere, banka müzakeresi, satın alma müzakere, satış müzakere 
vb.; 

• Aynı zamanda bir ara ve nihai "göz" teşkil ettiği ekonomik bir ağda iş 
görüşmesinin yeri. 

https://ed.stanford.edu/sites/default/files/news/image/ge

ttyimages-136144203.jpg 



Ağırlıklı Olarak Kooperatif/Bütünleştirici Müzakere 

Ağırlıklı olarak işbirliğine dayalı/bütünleştirici bir müzakere: 

• Aşağıdakilerin arzu/ihtiyaç ile belirlenirler: 

• Yapıcı ve dinamik seçenekler aramak; 

• Güvenilirlik, güven ve karşılıklılık ortamı yaratmak ve geliştirmek; 

• "Projelerin" geliştirilmesi; 

• Müzakere edilen çözüme daha fazla istikrar sağlayarak riskleri azaltmak; 

• Ortaklar arasındaki ilişkinin sürdürülmesi; 

• Karşı tarafın müzakerecinin özlemlerine saygı duymaya yöneliktir, böylece karşı taraf 
sonucu tatmin edici olarak görür;  

• Ortak çıkarların acil hedeflerine ulaşmak için gerekirse ilk bireysel hedeflerin 
değiştirilmesine yol açabilir.; 

• İki ortak arasındaki ilişkinin kalitesini koruma, güçlendirme ve yoğunlaştırma eğilimi 
gösterir, çünkü karşıtlıklardan ziyade karşılıklı dayanışmaya yöneliktir. 

 

Integrative 

 
Win 

 
Win 

 https://secure.i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02816/Smiley_emo

ticon_2816942b.jpg 



Ağırlıklı olarak Çatışma/Dağılım Üzerine Müzakere 

Ağırlıklı olarak çelişkili/dağıtıcı bir müzakere: 

• Açık bir çıkar muhalefeti durumunda, uzlaşmanın başarılması zor 
hatta imkansız olduğu ve taraflardan birinin gerçekçilik adına 
yenilmesi gerektiğinde gerçekleştirilir;  

• Çok yüksek talep olan ancak sınırlı bir üretimin çok yüksek bir fiyat 
gerektirdiği bir ürünün üreticisinin / tedarikçisinin, görüşmeler 
sırasında bazı avantajlar elde etmek için mücadele etmesine rağmen, 
alıcıya uymak zorunda olduğu klasik modeldir; 

• Zorunlu bir çözüm uygulayarak her şeyi diğerinin tam itaatiyle 
kazanmayı amaçladığı bir "çatışma" olarak tezahür eder; 

• İlişkiyi sürdürmek isteyen dağıtımcı müzakerecinin (bazı durumlarda 
yararlı ve hatta yararlı) ilgilenmeye çalışacağı “kopma” tehlikesini 
sunar; 

• Kahramanları yetkilerine göre ayırma eğilimi göstererek, 
"kaybedenler" olarak değil "kazananlar" gibi davranmalarına neden 
olur.  

Distributive 

 
Win 

 
Lose 

 https://www.iconexperience.com/_img/v_collection_png/512

x512/shadow/emoticon_sad.png 



Müzakere Süreci 

Müzakere Süreci: 

• İnsanlar arasındaki iletişimin varlığını ima eden ve bu nedenle insan 
davranışının parmak izini taşıyan sosyal bir olgudur; 

• Çıkarların uyumlaştırılmasını gerektiren kesin bir amacı olan bir 
süreçtir: müzakerenin amacı, müzakerecilerin teklif ettiklerinden en 
iyi şekilde yararlandıklarını hissetmeleri gereken bir zafer değil, bir 
fikir birliği, bir fikir birliği anlaşması sağlamaktır; 

• Çatışmalardan kaçınmayı (bağlam rekabetçi olsa da) ve ahlaki (etik) 
ve usul niteliğindeki gerekliliklere saygı duymayı amaçlayan organize 
bir süreçtir; 

• Mükemmeliyetle, karşılıklı olarak avantajlı çözümlerle karşılaşmaktan 
ve bunlardan kaçınmak için çaba gerektiren bir süreç; 

• Birinin kendi pozisyonunu sunmasının yanı sıra birbirlerinin 
pozisyonunu da bildiğini varsayar; tartışmalar ve işitme karşılıkları 
sunma; en tarafsız kararı vermek; her iki taraf için kabul edilebilir bir 
çözüme ulaşmak;  

• Mevcut ihtiyaçlara ve bilgilere göre bir fikir birliğine varılana kadar 
karşılıklı ve tekrarlanan tavizler gerektirir. 

 



Müzakere Aşamaları (1) 

İş müzakerelerinin dört ayrı aşaması vardır: 
proto müzakere, ön müzakere, fiili müzakere 
ve müzakere sonrası. 

• Proto müzakere, iki tarafın tek taraflı 
eylemleri ile ortaya çıkan eylem ve 
tepkilerden oluşur. Tartışmaları hem 
engellemeye hem de tamamlamaya yol 
açabileceğinden son derece önemlidir. 
“Hareketler” in önceden hesaplanması 
anlamında satranç oyununu andırır. 

https://2012books.lardbucket.org/books/b

eginning-project-management-

v1.0/section_07/be5340f7e50591f094cf8a0

a53726cc6.jpg 



Müzakere Aşamaları  (2) 

Ön müzakere, iki tarafın ortaya çıkan sorunları çözme 
konusundaki ilgilerini gösterdiği ilk tartışma ile gerçekleşir. 
Bu aşama aşağıdakilerden oluşur: 

• Müzakere faaliyetlerinin hazırlanması ve organizasyonu; 

• Bilgilerin toplanması ve işlenmesi; 

• Varyasyonların ve müzakere dosyalarının hazırlanması; 

• Müzakere yetkisinin hazırlanması ve onaylanması; 

• Müzakerelerin simülasyonu. 

https://blogs-images.forbes.com/northwesternmutual/files/2014/04/4-salary-

negotiation-myths-that-hold-women-back.jpg 



Müzakere Aşamaları (3) 

Gerçek müzakere, ortak çıkarlara ulaşmak için müzakerecilerin 
çıkarlarının resmi olarak tanınmasıyla başlar. Bu amaca ulaşmak için 
alınacak önlemleri içeren bir anlaşmanın (yazılı sözleşme) kabul 
edilmesinden oluşur. Müzakere konusuna ilgilerini ortaya koyan taraflar 
arasındaki diyalog aşamasıdır. Müzakere kendi içinde birkaç aşama 
içerir: 

• Tekliflerin ve karşı tekliflerin sunumu; 

• Argüman ve karşıt argümanların sunulması; 

• Karşı taktik kullanımı; 

• Konumu yeniden tanımlamak için yansıma; 

• Bakış açılarının yakınlaştırılması için taviz verilmesi; 

• Çözümlerden ödün vermek için anlaşma; 

• Belgelerin imzalanması. 

https://salesblueprint.com.sg/wp-

content/uploads/2014/12/negotiations-skills-training-singapore.jpg 



Müzakere Aşamaları (4) 

Müzakere sonrası, sözleşmenin imzalandığı tarihte, 
hükümlerinin uygulanması için hedefler belirlenirken 
gerçekleşir. Bu, gerçek sonuçların beklenen sonuçlara göre 
analiz edildiği aşamadır. Müzakere sonrası sırasında, 
sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkan sorunlar 
çözülür, örneğin: 

• Bilinmeyen yönlerden kaynaklanan zorluklar; 

• Sözleşme maddelerinin değiştirilmesi, uzatılması veya 
tamamlanması; 

• Şikayetlerin veya anlaşmazlıkların (yanlış anlaşılmalar) 
dostane veya mahkemede çözülmesi. 

https://assets.entrepreneur.com/content/3x2/2000/win-business-

negotiation.jpg 



Engeller 

Müzakerenin önündeki en önemli engeller: 

• Suçlama oyunu (blaming the other person for the 
difficulty in negotiating); 

• Empati eksikliği (not understanding the other person’s 
needs); 

• Müzakere sürecine olumsuz bakış (not working together 
to find a solution); 

• Duyguların aşırı sergilenmesi  (not maintaining control of 
our emotions); 

• "Her ne pahasına olursa olsun kazanmaya çalış« ilkesinin 
benimsenmesi (iki tarafın da kazandığı bir çözüm 
bulmaya çalışmamak); 

• Yanlış odak (ilgili konular yerine bireylere odaklanmak). 
https://1.bp.blogspot.com/_irRHE701c1E/RoV8-

XCDCbI/AAAAAAAABvw/BqfxcnHwB_M/s400/negot

iation_negotiation.jpg 



Müzakere Aşamasında İletişim Engelleri 

• Düzgün dil eksikliğinden kaynaklanan kelimelerin çağrışım anlamının yanlış 
çözümlenmesi; 

• Doğru dil eksikliğinden kaynaklanan kelimelerin ifade anlamının yanlış çözümlenmesi; 

• İletişim sürecinde üretilen sesler (odaya giriş/çıkış, telefonun çalması, sokak gürültüsü, 
vb.); 

• Karşındakinin konuya bakışı; 

• Çevreleyen dünyandaki kişilerin beklentilerine, arzularına veya ihtiyaçlarına göre 
algılanması; 

• Hayali görüntü (birisi ya da bir şey hakkında yarattığımız görüntü; insanın çevreye 
raporlanmasında bilinç ve bilinçdışının birleştirici vizyonu); 

• Ortaklardan biri tarafından kasıtlı olarak üretilen sesler (örneğin kalemin tekrarlanan 
hareketi). 

• Muhatabın duygusal tepkisinden kaynaklanan mesajın istemeden filtrelenmesi veya 
işlenmesi. 



Müzakere Stratejileri ve Taktikleri 

En etkili müzakere stratejileri ve taktikleri: 

• Bir yönetici veya yerin sahibi ile konuşmayı isteyin (çünkü satıştan doğrudan faydalanacak); 

• Takas yapımı (para kullanmadan diğer mal veya hizmetler için mal veya hizmet alışverişi yapmak); 

• Geri adım atmaya istekli ol (satıcı bütçeniz için belirlediğiniz maksimum fiyatı kabul etmezse); 

• Karıştır (diğer seçenekleri de kat); 

• İlk teklifi yapma (çünkü karşı taraf daha iyi bir anlaşma teklif edebilir) ve müzakereyi kendiniz yapmayın 
(müzakere ileri geri bir süreç olmalı); 

• İfadesiz bir surat takının (öğelere olağandışı ilgi gösterme); 

• Rahat olun (konuşmada biraz mizah enjekte ederek, gülümseyerek devam edin); 

• Her konuda müzakereye girin; 

• Müzakere alıştırması yapın (garaj satışlarında, bit pazarlarında, geleneksel pazarlarda);  

• Sessizliği ve zamanı taktik olarak kullan (duraklatarak, müzakereleri askıya alarak); 

• Eğer mümkünse yazılı iletişimi kullan(e-posta üzerinden, müşteri hizmetleri için çevrimiçi sohbet yoluyla); 



Müzakere Becerileri 

En önemlileri: 

• Aktif dinleme becerileri; 

• Açık ve etkili iletişim becerileri; 

• İşbirliği (ekip üyeleriyle birlikte) becerileri; 

• Karar verme becerileri; 

• Duygu kontrol becerileri; 

• Uygulama becerileri; 

• İyi ilişkiler becerilerinin sürdürülmesi; 

• Toplantı hazırlama becerileri; 

• Problem analizi becerileri (ilgi alanlarını ve hedefleri 
belirlemek için); 

• Problem çözme yetenekleri. 

https://insight.kellogg.northwestern.edu/content/uploads/negotiate

CROP.jpg 



Etkili Müzakere için 5 Temel Tavsiye 

1. Daha ileri gitmeden önce ilişkiyi kurun; 

2. “Sirke üzerinde gerçek bal”ı seçin; 

3. “Kazan-kazan” üzerine odaklanın; 

4. İç çocuğunuzu değil, iç yetişkeninize 
kulak verin; 

5. İlişkinin ritmine saygı duyun. 

Ve müzakerenin tamamen ilişkilerle ilgili 

olduğunu unutmayın! 

http://blog.capterra.com/wp-content/uploads/2013/05/5-tips-software-negotiation-process.jpg 
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