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Çok sevdiğim bir Amerikan atasözü şöyle der: “Hayatta hak ettiğini değil, müzakere ettiğini alırsın.” 
Müzakere yaşamın değişmez bir parçasıdır. Çocuklarımızın ödevlerini yapmalarından tutun, 
kurumumuzda en iyi kaynakları elde etmeye veya multi milyon dolarlık sözleşmelerin yapılmasına kadar 
hemen her konuda müzakere yapmak zorunda kalırız. Bazen taraflar müzakere sanatının inceliklerini 
bilmedikleri veya bu konuda yeterince usta olmadıkları için, rahatlıkla anlaşabilecekleri halde müzakere 
askıya alınmakta veya sonuçsuz kalmaktadır. 

Başarının yüzde doksanı hazırlıklarımıza bağlıdır. İyi bir müzakerenin detaylı aşamaları vardır. Bu yazımda 
ilk aşama olan müzakereye nasıl hazırlanmamız gerektiğini ele alacağım. 

Müzakere kendi ihtiyaçları, hedefleri, perspektifleri ve muhtemelen sizinkiyle çelişen çıkarları olan iki 
veya daha çok taraf arasında gerçekleşen, karşılıklı özverinin söz konusu olduğu bir tartışma ve diyalog 
sürecidir. Tanımdan da anlayacağınız üzere müzakere, yapmış olmak için (bazı insanların gerçekten 
meyilli olduğu üzere) değil, önemli bir ihtiyacı elde etmek veya hedefe ulaşmak için yapılmalıdır. 
Müzakere anlaşmaya varmak veya taraflar arasındaki sorunları çözmekle ilgilidir. Dolayısıyla bir uzlaşının 
tüm unsurlarını (zamanlama, teslimat, ilişki geliştirme vb.) içerebilir. 

Müzakere çok boyutlu ve kapsamlı bir iştir ve iyi bir hazırlık gerektirir. Peki müzakereye en iyi şekilde 
hazırlanmak için neler yapabilirsiniz? Gelin bir göz atalım. 

 

Kendinizi ve Hedeflerinizi Bilin 

İlk önce bu müzakereden tam olarak ne beklediğinizi belirlemelisiniz. Zorunluluk ve ihtiyaçlarınız 
üzerinde düşünmek hedeflerinizi belirlemenizi sağlar ve bu da müzakere için bir çerçeve oluşturur. 
Aşağıdaki soruları kendimize sormamız faydalı olacaktır: 

- Tam olarak ne bekliyorum ve alabileceğim en iyi sonuç ne? 



- Zorunluluklarım ve ihtiyaçlarım neler? 

- Ana hedefim ne? 

- İkincil hedeflerim neler? 

- Başarılı olmammı ne engelleyebilir? 

 

Tavizlerinizi Planlayın 

Tavizler, en iyi kazan-kazan çözümüne ulaşılmasına yardımcı olan karşılıklı ödünleşimlerdir. Bunları 
tasarruflu kullanılacak ve karşı tarafa verilecek küçük ikramiyeler olarak düşünebilirsiniz. İyi bir ön 
hazırlığın neticesinde hangi tavizleri hangi sırayla verebileceğinizi ve hangi tavizleri isteyebileceğinizi iyi 
biliyor olmalısınız. Talep ettiğiniz tavizlerin sebebini açıklarsanız, karşı taraf bunları neden istediğinizi 
anlayabilir. Sırf istemiş olmak için bir şeyi istemediğinizi kanıtlamak suretiyle de karşı tarafın saygısını 
kazanabilirsiniz. 

 

Alternatiflerinizi Öğrenin 

Roger Fisher ve William Ury, “Evet - Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak” isimli ünlü kitaplarında 
Müzakere Edilmiş Anlaşmaya En İyi Alternatif (Best Alternatives to Negotiated Agreement - BATNA) 
kavramından bahsederler. BATNA, şayet anlaşmaya varamazsanız ne yapacağınızı veya ne olacağını 
bilmeniz anlamına gelir. Örneğin bir danışmansınız ve potansiyel müşteriniz ile yapacağınız iki aylık 
danışmanlık hizmeti müzakeresinde nasıl bir anlaşmaya varacağınızı bilmiyorsunuz. Öte yandan anlaşma 
olmasa bile, bu sürede diğer firmalara vereceğiniz eğitimlerden on beş bin dolar kazanacağınızı 
öngörüyorsunuz. Bu sizin BATNA’nız, yani alt limitinizdir. Böylece potansiyel müşterinizle en az bu tutar 
için masaya oturursunuz. BATNA ve son fiyatınızı mutlaka hazırlık aşamasında belirlemiş olmalısınız. 

 

Karşı Tarafı Tanıyın 

Karşı tarafı tanımanın önemine ne kadar vurgu yapsak az. Karşı taraftaki insanların kişiliği, tarzı, geçmişi; 
temsil ettikleri kurumun kültürü, değerleri ve hedefleri hakkında bulabildiğiniz kadar bilgi toplamalısınız. 
Bunlar sayesinde işinize çok yarayacak insani ilişkiler kurabilir, yanlış anlamalardan ve hatalardan azami 
ölçüde kaçınabilirsiniz. Sizin olduğu gibi, doğal olarak karşı tarafın da bir BATNA’sı olacaktır. Bunu 
öğrenmeye veya tahmin etmeye çalışmalısınız. 

 

Gösteri Gününe Hazırlanın 

Müzakerenin yapılacağı salon veya ortamı öğrenmeli ve yapabiliyorsanız önceden görüp kontrol 
etmelisiniz. Her toplantıda olduğu gibi müzakere toplantısı için de bir gündem planı oluşturabilir ve bunu 
karşı tarafla da paylaşabilirsiniz. Bu tür bir plan görüşmenin hızını ve seyrini kontrol etmenize yardımcı 
olur.  

Son olarak hazırlık yapmak için yeterince zamanınız yoksa Pareto İlkesi’ni uygulayın. Hikâyenin yüzde 
seksenini anlamak adına, hazırlık için zamanınızın yüzde yirmisini ayırın. En azından rakipleri tanımaya, 
alternatifleri belirlemeye ve kıyaslamaya çalışmak bile hiç hazırlık yapmamaktan iyidir. 
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