
Çok çeşitli satış yöntemleri var dünya yüzünde… 
Sülün Osman’ı yaşı kırkın üzerinde olanlar anımsar ama yeni kuşaklar bu 101 ünlü 
Türk’ten biri olan Sülün Osman’ı tanımaz… Kendisi saf ve bakir Anadolu varsıllarına   
Galata köprüsü, Galata kulesi ve nice saat kuleleri satmıştır. Hatta onunla ilgili bir rivayet 
de, Boğaz’a demirleyen ABD 6.Filosundan bir uçak gemisini sattığı yönündedir… 

Alışverişin Ögeleri

Sülün Osman,vatandaşın içindeki hırs kuşunu kışkırtarak akıl durdurucu 
şekilde “saf” insanlara bu satışları yapmayı başarmıştı…
1970’lerde başlayan Saadet zincirleri de iyi bir pazarlama yöntemiydi. 

Her satıştan zincirin her halkasının pay alacağı fikri gerçekten şapka 
çıkartılacak bir satış yöntemi olarak satış tarihindeki yerine geçti. 

Kendinin kutsal/önemli kişi olduğunu iddia ederek veya kutsal/önemli  bir 
amaca hizmet ettiğini söyleyerek de çevresinden hatırı sayılır miktarda para 
kazanan insanlar veya kurumlar bulunmakta. Bu da yine oldukça işleyen bir 
başka satış yöntemi/ydi… 
Kim derdi, tv’de oynayacak bir film için para vereceğimiz? Hatta düzenli 
izlemediğimiz tv için para ödeyeceğimiz veya internet medyasına /hizmetlere 
para ödeyerek ulaşacağımız…
Verimizi tutarak bizi kendine alıştıran bir arama sitesinin “ kotanız doldu” 
diyerek düzenli aylık isteyeceği de sanırım pek kimsenin aklına gelmezdi…  
Hele kendimiz bile, on yıl önce böyle bir şeyi kabul edebileceğimizi sanırım 
hayal etmezdik. 

İnternet  üzerinden satışlarda yazılım deneme süreleri vermek de ayrı bir 
satış şekli oldu (Dene-al). Bu yöntemin gelişmiş şekliyse, kısıtlı haklar vererek 
bir yazılımı kullandırmaktı (Alıştır-sat)…  Zaten bu yöntemler de internette 
artık klasik satış şekli oldu. Artık kimse tok esnaflar gibi  eski klasik satış 
yöntemlerini kullanmıyor.

Klasik bir alışverişin üç öğesi var: Alıcı, satıcı mal veya hizmet. Peki  internet 
satış yöntemleri bu yapıya ne derece uyuyor?
Örneğin bedava kullandığınız bir mal ve hizmet için ya birileri para ödüyor ve 
birileri de sizin kullanımınız üzerinden para kazanıyorsa?  Arama motorlarını 
ele alalım. Arama motoru kullanmak bizlere ücretsiz. Ama gelen sonuçlarda 
ilk çıkmak isteyenlerin verdiği reklam paraları nereye gidiyor dersiniz?  En 
popüler arama motoru sizce, sizin yaptığınız bu aramalardan  ne kadar 
kazanıyor? Söylenen gayrı resmi rakamlara bakılırsa, malum arama motoru 
sırf arama üzerinden ülkemizde yıllık 1 milyar doların  üzerinde para 
kazanıyor.  Vergi, algı da yokmuş…  Şimdi bu durumda alışverişin kaç ögesi  
oluyor: Alıcı biz; satıcı arama motoru, mal ve hizmet arama listeleri ve bir de 
karşımıza çıkan reklam verenler var… Oldu dört öğe… 

Acaba öğe sayısı beşe altıya çıkarılabilir mi? Acaba yurtdışına giden bu 
reklam paraları yurt içinde oluşturulacak bir reklam platformuna aktarılabilir 
mi (madem Türk’ün Türk için verdiği bir para bu)… Mecra oluştursak, alıcı 
alıştırsak, biraz da kendimiz uğraşsak bir Akdeniz eder miyiz?

http://www.bilisimdergisi.org/s179

TERSİNE MÜHENDİSLİK

Koray Özer
koray.ozer@tbd.org.tr 

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 23

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
5 

:: 
 E

YL
Ü

L

22


