
 

12 ÖNEMLİ MÜZAKERE BECERİLERİ: TANIM VE ÖRNEKLER 

Müzakere, iki veya daha fazla tarafın, ilgili herkes için kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak için birlikte 

çalıştığı bir diyalogdur. Bu yazıda müzakerenin ne olduğunu, sahip olunması gereken en önemli 

müzakere becerilerini ve işyerinde müzakereye nasıl hazırlanılacağını açıklıyoruz. 

MÜZAKERE NEDİR? 

Müzakere, anlaşmazlıkları çözmek ve iki veya daha fazla taraf arasında anlaşmaya varmak için 

kullanılan bir tartışma türüdür. Müzakere, her iki tarafın da dahil olan herkesin yararına bir taviz verdiği 

bir uzlaşmayla sonuçlanan bir “al ve ver” sürecidir. 

Rolünüz ne olursa olsun, iş yerinde pazarlık yapmanız gerekebilecek birçok durum vardır. İş arkadaşları, 

departmanlar veya müşteriler arasındaki müzakerelerin bir parçası olabilirsiniz. Maaş, pozisyonunuz, 

sözleşme şartları, proje zaman çizelgeleri veya daha fazlasını müzakere edebilirsiniz. Başarılı bir 

müzakereci olmak için çeşitli becerilere ihtiyacınız var. 

MÜZAKERE BECERİLERİ NELERDİR? 

Müzakere becerileri, iki veya daha fazla tarafın bir uzlaşmaya varmasına izin veren niteliklerdir. Bunlar 

genellikle iletişim, ikna, planlama, strateji oluşturma ve iş birliği yapma gibi yumuşak becerilerdir. Bu 

becerileri anlamak, daha güçlü bir müzakereci olmanın ilk adımıdır. 

Sahip olunması gereken 12 önemli müzakere becerisi 

1. İLETİŞİM 

Temel iletişim becerileri, kendinizi ilgi çekici bir şekilde ifade etmek için sözel olmayan ipuçlarını ve 

sözlü becerileri belirlemeyi içerir. Nitelikli müzakereciler, dinleyicinin ihtiyaçlarını karşılamak için 

iletişim tarzlarını değiştirebilirler. Net bir iletişim kurarak, uzlaşmaya varmanızı engelleyebilecek yanlış 

anlamaların önüne geçebilirsiniz. 

2. AKTİF DİNLEME 

Aktif dinleme becerileri, müzakerede bir başkasının fikrini anlamak için de çok önemlidir. Bir 

konuşmacıyı mesajını saklamadan duyma eylemi olan pasif dinlemenin aksine, aktif dinleme, 

tekrarlanan bilgilere ihtiyaç duymadan belirli ayrıntıları kullanabilmenizi ve daha sonra hatırlamanızı 

sağlar. 

 



3. DUYGUSAL ZEKA 

Duygusal zekâ, kendi duygularınızı kontrol etme ve başkalarının duygularını tanıma yeteneğidir. 

Müzakere sırasında duygusal dinamiklerin bilincinde olmak, sakin kalmanıza ve temel konulara 

odaklanmanıza izin verebilir. Mevcut müzakereden memnun değilseniz, ara vermeniz gerektiğini ifade 

edin, böylece siz ve karşı taraf daha sonra yenilenmiş bakış açılarıyla geri dönebilirsiniz. 

4. BEKLENTİ YÖNETİMİ 

Açık bir hedefle bir müzakereye girmeniz gerektiği gibi, karşı tarafın da muhtemelen kendi tanımlanmış 

beklentileri vardır. Birbirinizin şartlarını kabul edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, beklentilerinizi 

ayarlamayı deneyebilirsiniz. Nitelikli beklenti yönetimi, sağlam bir müzakereci olmak ile işbirlikçi olmak 

arasında bir denge kurmayı içerir. 

5. SABIR 

Bazı müzakerelerin tamamlanması uzun zaman alabilir, bazen yeniden müzakere ve karşı teklifler 

içerebilir. Müzakereciler, hızlı bir sonuca varmak yerine, bir durumu doğru bir şekilde değerlendirmek 

ve müşterileri için en iyi sonuca ulaşmak için genellikle sabırla çalışırlar. 

6. UYARLANABİLİRLİK 

Uyumluluk, başarılı bir müzakere için hayati bir beceridir. Her müzakere benzersizdir ve tekil bir 

müzakere içindeki durum bir günden diğerine değişebilir. Örneğin, ilgili taraf taleplerini aniden 

değiştirebilir. Her olası durum için plan yapmak zor olsa da iyi bir müzakereci hızla uyum sağlayabilir ve 

gerekirse yeni bir plan belirleyebilir. 

7. İKNA 

Başkalarını etkileme yeteneği, önemli bir müzakere becerisidir. Önerilen çözümünüzün neden tüm 

taraflar için faydalı olduğunu tanımlamanıza yardımcı olabilir ve başkalarını da sizin bakış açınızı 

desteklemeye teşvik edebilir. İkna edici olmanın yanı sıra, müzakereciler gerektiğinde iddialı olmalıdır. 

Girişkenlik, karşı tarafın bakış açısına saygı duyarak fikirlerinizi ifade etmenizi sağlar. 

8. PLANLAMA 

Müzakere, ne istediğinizi belirlemenize yardımcı olacak planlamayı gerektirir. Mümkün olan en iyi 

sonucun ne olduğunu, en az kabul edilebilir teklifinizin ne olduğunu ve bir anlaşmaya varılmazsa ne 

yapacağınızı düşünmelisiniz. Başarılı bir müzakere için hazırlanma, planlama ve ileriyi düşünme 

yeteneği çok önemlidir. Planlama becerileri sadece müzakere süreci için değil, aynı zamanda şartların 

nasıl yürütüleceğine karar vermek için de gereklidir. 

En iyi müzakereciler, bir tartışmaya en az bir yedek planla girer, ancak genellikle daha fazlası. Tüm olası 

sonuçları göz önünde bulundurun ve bu senaryoların her biri için hazırlıklı olun. Müzakereciler için bu, 

“müzakere edilmiş bir anlaşmaya en iyi alternatif” olarak bilinir . 

9. DÜRÜSTLÜK 

Dürüstlük veya güçlü etik ve ahlaki ilkelere sahip olmak, müzakereler için temel bir beceridir. Düşünceli, 

saygılı ve dürüst olmak, karşı tarafın söylediklerinize güvenmesini sağlar. Bir müzakereci olarak, 

taahhütleri yerine getirebilmelisiniz. Güvenilirliği göstermek için aşırı vaatte bulunmaktan kaçının. 

 

 



10. YAKINLIK OLUŞTURMA 

Yakınlık kurma yeteneği, her iki tarafın da desteklendiğini ve anlaşıldığını hissettiği başkalarıyla ilişkiler 

kurmanıza olanak tanır. Bir ilişki kurmak, hedeflerinizi etkili bir şekilde iletmenizi, ancak aynı zamanda 

diğer tarafın istek ve ihtiyaçlarını da anlamanızı gerektirir. Yakınlık, gerilimleri hafifletmeye yardımcı 

olur, işbirliğini teşvik eder ve bir anlaşmaya varma olasılığını artırır. İlişki kurmak için saygı göstermek 

ve aktif dinleme becerilerini kullanmak çok önemlidir. 

11. PROBLEM ÇÖZME 

Müzakere, sorunu görme ve bir çözüm bulma becerisini gerektirir. Bir fiyat çok yüksekse, nasıl 

düşürülebilir? Bir kaynak kıtsa, onu artırmak için ne yapılabilir? Sorunlara özgün çözümler bulabilmek 

uzlaşmada belirleyici faktör olabilir. 

12. KARAR VERME 

İyi müzakereciler müzakere sırasında kararlı bir şekilde hareket edebilirler. Bir pazarlık düzenlemesi 

sırasında bir uzlaşmayı kabul etmek gerekli olabilir. Kararlı bir şekilde tepki verebilmeniz gerekir. 

Kararlarınızın kendiniz veya şirketiniz üzerinde kalıcı etkileri olabileceğini unutmayın. Kararınızı fazla 

düşünmeden seçeneklerinizi dikkatlice düşünmek önemlidir. Açık bir cevap vermeden seçenekleriniz 

arasında gidip gelmek gereksiz strese neden olabilir. 

MÜZAKERE TÜRLERİ 

Çoğu müzakere sonucu iki kategoriden birine girer: "kazan-kazan" veya "kazan-kaybet". Farklı 

müzakere türlerini anlayarak, rolünüz için en uygun becerileri belirleyebilir ve bunları geliştirmek için 

çalışabilirsiniz. Dağıtıcı ve bütünleştirici müzakereler en yaygın müzakere türleridir. 

DAĞITICI MÜZAKERELER 

Gelen dağıtıcı müzakereler da adlandırılan, "dağıtıcı pazarlık," her iki tarafın kaynaklarının sınırlı 

miktarda kontrolünü kazanmak için deneyin. Bu bir “kazan-kaybet” müzakeresi olarak kabul edilir. Bir 

tarafın kazancı diğer tarafın kaybına eşittir. Örneğin, bir müşteri XWZ Şirketi bir hizmetin fiyatını 

düşürmezse çok fazla ödeme yapacağını düşünebilir. Şirket, fiyatını düşürürse para kaybedeceğini 

hissedebilir. 

BÜTÜNLEŞTİRİCİ MÜZAKERELER 

Genellikle "kazan-kazan" olarak adlandırılan, herkes anlaşmadan yararlandığında bütünleştirici bir 

müzakere gerçekleşir. Genellikle müzakere edilecek birden fazla konu vardır, bu nedenle takas fırsatları 

vardır. Bir anlaşmaya varmak için her iki taraf da değer alır. Örneğin, bir müşteri XWZ Şirketinin hizmet 

maliyetini 800$'a düşürmesi gerektiğine ve şirket maliyeti 1.000$'da tutması gerektiğine inanıyor. Her 

iki taraf da 900 dolarlık bir hizmet için pazarlık yapabilir. Bu durumda, her ikisi de 100$ "kazanır". 

MÜZAKERLER İÇİN USTACA NASIL HAZIRLANILIR 

1. ARAŞTIRMANIZI YAPIN 

Müzakereye girmeden önce tüm tarafları değerlendirin ve hedeflerini göz önünde bulundurun. 

Örneğin, işe alma sürecinin sonuna yaklaşıyorsanız, maaş için pazarlık yapmaya hazırlanıyor 

olabilirsiniz. İşveren muhtemelen rekabetçi bir maaş için gerekli iş görevlerini yerine getirebilecek birini 

işe almak istiyor. Muhtemelen adil bir ücret olarak algıladığınız şey karşılığında deneyiminizi ve bilginizi 

bir şirkete sunmak istersiniz. 



Ayrıca, pazarlık yaptığınız kişiyi araştırmanız da yararlı olabilir. Müzakerecinin sınırlarını anlayın. Size 

istediğinizi verme yeteneğine sahipler mi? Bazen pazarlık yaptığınız kişi taleplerinizi karşılayamayabilir. 

Bu sınırlamaları anlamak, strateji oluşturmanıza yardımcı olabilir. 

2. ÖNCELİKLERİNİZİ BİLİN 

Müzakereler genellikle her iki tarafın da uzlaşmasını gerektirir. Neyin en önemli olduğunu ve onun 

yerine neyle yetinmek istediğinizi belirleyin. Önceliklerinizi önceden belirlemek, nelerden vazgeçmeyi 

reddettiğiniz kadar, nereye gitmek istediğinizi de değerlendirmenize yardımcı olabilir. 

3. MUHALEFETİ DÜŞÜNÜN 

Müzakerelerinize olası muhalefeti düşünün. Yöneticinizin azalan satışlar nedeniyle ücret artışına itiraz 

edeceğini düşünüyor musunuz? İstenen oran ortalama aralığın üzerinde olduğu için bir pozisyon için 

daha yüksek bir başlangıç maaşı reddedilecek mi? Tüm olası karşıtlıkları not edin ve ardından davanızı 

tartışmak için kullanabileceğiniz bilgileri toplayın. 

4. NE ZAMAN UZAKLAŞACAĞINIZI BİLİN 

Müzakerenin en zor kısımlarından biri, bir anlaşmadan ne zaman ayrılacağını bilmek olabilir. Tüm 

müzakerelere, aynı fikirde olmayabileceğinizi kabul ederek girmeniz önemlidir. Daha fazla taviz 

verilemeyeceğinin ve taraflardan birinin ya da hiçbirinin şartları kabul etmeye istekli olmadığının 

farkına vardığınızda, muhtemelen çekip gitme zamanı gelmiştir. 

5. ZAMAN ÇİZELGENİZİ AKLINIZDA BULUNDURUN 

Bir zaman çizelgesi, müzakere sürecindeki güç konumunuzu önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, 

taraflardan biri veya her ikisi de bir karara varmak için acele ediyorsa, ikisinden biri çok fazla pes edebilir 

ve yaptıklarından pişmanlık duyabilir. Örneğin, hızlı bir şekilde yeni bir iş bulmaya çalışıyorsanız, hak 

ettiğinizden daha düşük ücretle bir pozisyon alabilir veya sosyal haklardan çok fazla ödün verebilirsiniz. 

Bu durumda, uzun vadede kararınızdan memnun kalmayabilirsiniz. 

Aynı kural daha uzun bir süre için de geçerli olabilir. Bir şirket bir satıcıyla ortaklık kurmayı düşünüyorsa 

ancak henüz hizmetlerine ihtiyaç duymuyorsa, satıcı firmayı şartlarını karşılamaya ikna etmekte 

zorlanabilir. Şirket, indirimli fiyatlar ve daha fazla değer için daha fazla baskı yapabilir, çünkü satıcı kabul 

etmezse, başka bir çözüm bulmak için hala zamanları vardır. 

İŞYERİNDE PAZARLIK YAPMANIN ZORLUKLARI 

İşyeri sürekli değişiyor, ancak müzakere sabit kalıyor. Değişen iş uygulamalarının yeni zorluklar 

sunabileceğini unutmayın. Müzakere becerilerini öğrenmeye ek olarak, bunları belirli bir duruma nasıl 

ayarlayacağınızı bilmek de gereklidir. 

Örneğin günümüzde pek çok toplantı tamamen telefonda veya internet üzerinden yapılıyor ve bazı 

görüşmeler e-posta yoluyla gerçekleşebiliyor. Bu iletişim yöntemleri, sözlü olmayan ipuçlarını okuma 

yeteneğinizi engelleyebilir, bu nedenle bunun yerine görüntülü sohbet yoluyla etkileşimde bulunmayı 

önerebilirsiniz. 

Müzakere becerileri, kariyerinizi geliştirmenize, daha yüksek maaş almanıza ve kritik iş ihtiyaçlarını 

karşılamanıza yardımcı olabilir. Sürekli uygulama, müzakere yeteneğinizi geliştirmenin anahtarıdır. 


