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INTRODUCTION

The people have needed communication since they

started to live socially. These socials form some social

structures. There is no work which dosen’t need

communication in this social structure because

communication is like a bridge for people to understand

themsewes. Owing to this bridge, people are in a process

to live. In this social structure. Organizatations are

inportant principles. Since the most important reason

which forms the organizatations is the people, there is no

possibility to depart the organizatations from the

communication. In this work, communication, purpose of

communication, the variety of communication,

organizatations, organizatational communication and the

importance of organizatational communication for

management are explanined so. It is aimed how much

important the communication is.
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ÖNSÖZ

İnsanlar toplumsal yaşama geçtiklerinden bu yana

iletişime ihtiyaç duymuşlardır. İletişim olmadan insan

toplumu olamazdı zaten. Bu toplumlar birer sosyal yapı

oluşturmaktadır. Bu sosyal yapı içinde iletişime ihtiyaç

göstermeyen hiçbir iş yoktur; çünkü iletişim, insanların

birbirlerini anlamaları için gerekli olan bir köprüdür. Bu

köprü sayesinde insanlar yaşamlarını sürdürmektedirler.

Bu sosyal yapı içinde örgütler önemli bir unsurdur.

Örgütleri oluşturan en önemli unsur insan olduğuna göre

örgütleri iletişimden ayrı tutmakta mümkün değildir. Bu

çalışmada iletişim, iletişimin amacı, iletişimin türleri,

örgüt, örgütsel iletişim ve örgütsel iletişimin yönetim

açısından önemi üzerinde durularak iletişimin

yaşantımızın her boyutunda ne kadar önemli olduğu

anlatılmak istenmektedir.
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GİRİŞ

İletişim; kişinin kendisiyle, kişiler arasında,

gruplarda, örgütlerde kitleler düzeyinde bilgi ve anlam

aktarmasıdır. İnsanlığın var oluşundan bu yana iletişim

gerekli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar

tek başlarına yaşadıkları sürece iletişime ihtiyaç

duymayacaklardı. Fakat hiçbir insanın tek başına hayatını

sürdürmesi mümkün değil. Bu nedenle topluluk halinde

yaşamaya başlayan insanlar arasında iletişim önem

kazanmaya ve iletişim gelişmeye başlamıştır.

İnsanlar sözleriyle, hareketleriyle veya yazım-

çizim yöntemleriyle birbirleriyle iletişim kurmaya

çalışırlar. Hangi yöntemi kullanırsa kullansın temel amaç

aynıdır; karşısındakine bir anlamın istenilen şekilde

aktarılmasıdır. İletişimin olumlu bir şekilde

gerçekleştirilmesi için aktarılmak istenen anlamın tam

olarak iletişim kanallarından geçirilmesi ve alıcı

tarafından anlamın algılanması gerekmektedir. Bu

süreçte birtakım engeller nedeniyle iletişim istenilen

amaca ulaşmayabilir. Bu nedenle iletişim sürecindeki bu
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engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu da iyi

bir iletişim eğitimi ile gerçekleştirilebilir. İnsanlar

doğuştan iletişim becerisi ile doğmazlar. İletişim

becerisini eğitim ile kazanırlar.

İletişim, insanın varlık sürdürme biçiminin bir

ürürü ve insanın varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere

göre değişimlere uğrayan insana özgü bir olgudur. Bütün

canlılar gibi, insan da doğa ile etkileşimde bulunarak

yaşamını sürdürür. Diğer canlılardan farklı olarak insan

doğa ile etkileşiminde kültürünü ortaya koyar.

Bir sosyal yapı içinde iletişime ihtiyaç

göstermeyen hiçbir iş yoktur; çünkü iletişim, insanların

birbirlerini anlamaları için gerekli olan bir köprüdür.

İnsanoğlu yazı dilinin gelişmesinden çok önce

konuşma diline sahip oldu, böylece kültürü yaratıp

yaşatabildi. Avcı-toplayıcı insan yaşayış biçimine ve

gereklerine uygun bir dil ve bildirişim sistemine sahipti.

Üretime ve yerleşik düzene geçişin belli bir aşamasından

sonra üretimde artık yaratma, ticaret ve yönetim

sistemlerinin ortaya çıkıp gelişmesi ile birlikte ulaşım ve

iletişimde köklü değişiklikler ortaya çıkmıştır. Matbaanın
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icadı ise yalnız iletişim açısından değil, kültürel açıdan

da bir devrim yarattı. Avrupa’ da diğer toplumsal ve

kültürel gelişmelerle birlikte yazının mekanik çoğaltımı

bir çığır açtı. Bilgi tüm kitlelere değilse de yine de hızla

yayılmaya başladı. Sanayileşme ile başlayan sanayi

kültüründe buharlı gemilerin ve demiryollarının

gelişmesi 19. yüzyılda Avrupa’da ve Kuzey Amerika’ da

yaşamın hızını değiştirdi. Kitaplar, düşünceler her yere

taşındı, insanlar coğrafi hareketlilik kazandı, ilişkilere ve

iletişime yeni boyutlar katıldı.

Bireylerin bir araya gelerek ortak amaçlar için

birlikte faaliyet gösterdikleri alanlara örgüt adı verilir.

Mal ve hizmetlerin üretilmesi, ortak amaçlara ulaşılması

için örgütler kurulur. Bu örgüt bireylerden meydana

geldiği için anlaşılır bir yapının oluşturulması için ve

işlerin doğru bir şekilde yürütülmesi için iletişim, her

yerde gerekli olduğu gibi örgütlerde de gereklidir.

İnsan ister tek başına, ister toplumla birlikte

yaşasın, amaçlarına iletişim kurarak ulaşabilir. İnsanda

iletişim kurma ihtiyacı, çevreyi etkileme isteğinden

kaynaklanır. Bu nedenle iletişim, ister bilgiyi yaymak,
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ister eğitmek, ister eğlendirmek, ya da yalnızca anlatmak

için olsun, asıl amaç, bilgi verme ve karşıdakini

etkilemektir. Özellikle örgütsel ve grup iletişiminde,

birlikte çalışan insanların davranışlarını kontrol etmek ve

belli bir amaç doğrultusunda yönlendirenin vazgeçilmez

aracı, iletişimdir. Bu yönüyle iletişim sadece biri ileti

alışverişi değil, insanın toplumsallaşma sürecinde ortak

bir etkinlik biçimidir.

Örgütler hiyerarşik bir yapıya sahip kurumlar

olarak; aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, yatay ve

çapraz olmak üzere dört değişik türde iletişim

gerçekleştirir. Bu iletişimde bilginin akış yönüne göre

isimlendirilir. Her bir iletişim türünün kendine has

özellikleri ve yapıları vardır. Etkili bir iletişim ile örgüt

bu iletişim kanallarını kullanarak örgütsel amaçlarına

ulaşabilir.

Örgütler, bireylerin tek başlarına

başaramayacakları amaçları, kolektif bir çaba sonucunda

başarmak amacıyla oluşturulur. Örgütsel unsurların bir

araya getirilip, organize edilmesinden sonra, belirlenen

amaçlara yönlendirilmeleri iletişimle olur. İyi bir iletişim,
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koordine edilmiş sonuçlara ulaşmak için gereklidir. Etkin

bir iletişim, tüm yönetim faaliyetleri için temel bir öneme

sahiptir

Dünyada ki birçok insanın bir örgüt içinde

bulunduğu düşünülürse örgütsel iletişimin önemi daha

çok ortaya çıkmaktadır. Örgütlerde çalışanların gerek

yönetim gerekse işgörenlerin iletişime önem vererek

başarıyı yakalamaları mümkündür.

Günümüzde iletişim araçlarının gelişmesi,

çeşitlenmesi iletişimin hızının artmasına, daha kolay bir

şekilde gerçekleşmesine ve hataların en aza indirilmesine

neden olmuştur. Özellikle günümüzde bilgisayar ve

internet kullanımının gelişimi iletişimi daha basit

kılmaktadır.

Teknolojik alandaki değişme ve gelişme, bir

taraftan bilgiyi en önemli kaynak haline getirirken, diğer

taraftan da bu bilgiye ulaşma ve onu kullanmanın tek

aracı olan bilgi teknolojilerinin ve iletişiminin önemini

artırmaktadır. Bu önem genel anlamda iletişimi ve bilgi

iletişimini günümüzde örgütsel ve bireysel anlamda

başarının en önemli aracı durumuna getirmektedir.
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Bir örgüt için iletişim politikası, örgütün

amaçlarına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve

bunlar arasında koordinasyonun sağlanması için gerekli

bilgi alış-verişinin en uygun şekilde yapılmasını temin

etmek üzere, örgütün bölümlerinden uygulama alanlarına

ve en küçük birimlerine kadar uygulanacak araç ve

hareket tarzlarının seçilmesidir. Örgütün iletişim

politikası bu şekilde düşünüldüğünde örgütlerin

yaşamaları için iletişimin ne kadar önemli bir unsur

olduğu daha açık ortaya çıkmaktadır.

İletişim şüphesiz insanlar ve diğer tüm sosyal

sistemler için önemlidir, ancak iletişim özellikle bugün

her zamankinden daha büyük bir öneme sahiptir.

Günümüzde iletişimin öneminin artmasının nedeni,

iletişim bugün bir güç kaynağı olan bilgi iletiminin temel

aracı olmasıdır. Yaygın bir tanımlamayla içinde

bulunduğumuz çağ “enformasyon çağı” olarak

nitelendirilmektedir. Çağımıza adını veren bilginin bir

değer olarak ortaya çıkması ve iletilmesi, iletişim

sayesinde mümkün olabilmektedir.
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İletişim ister örgüt bazında ister birey bazında ele

alınsın insan yaşamı için önemli bir unsurdur. Bunun iyi

bir şekilde kullanılması ise kişileri diğerlerinden bir adım

öne geçmesini sağlayacak ve yaşamını daha iyi bir hale

getirecek bir unsurdur.
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BİRİNCİ BÖLÜM

İLETİŞİM
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1. İLETİŞİM KAVRAMI

İletişim nedir? İletişim bir başkasıyla konuşmadır;

televizyondur, gazetedir; yazınsal bir eleştiridir; saç

biçimimiz, giyim biçimimizdir; mağara duvarındaki

resimdir.1

İletişim, insanın varlık sürdürme biçiminin bir

ürünü ve insanın varlık sürdürme biçimindeki

gelişmelere göre değişimlere uğrayan insana özgü bir

olgudur.2

İletişim, yaşamlarımızın merkezi bölümünü

oluşturur. Toplumsal bireyler olarak varlığımız iletişime

dayanır. Ailelerimizle, bize mal ve hizmet sunanlarla

arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla, müşterilerimizle ve

ötekilerle sürekli iletişim içindeyizdir. Çocukluğumuzdan

beri iletişim kurarız, yani bu konuda uzman olmamız

gerekir. Yabancılar ya da geniş kitleler içindeki

insanlarla iletişim kurmanın zor olduğunu görmek

1 Merih Zıllıoğlu, İletişim Nedir? 2. Basım, İstanbul, Cem Yayınevi, Şubat 2003, s. 1

2 Ünsal Oskay, İletişimin ABC’ si,  4. Basım, İstanbul, Der Yayınları, 2005, s.1
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kolaydır ama tanıdığımız insanlarla kurduğumuz teke tek

iletişim kolay olsa gerek.3

İletişim, “kaynağın, mesajı anlaşılır biçimde

hedefe iletmesidir.” İletişim, bireyler arasında bilgi alıp

vermek amacıyla oluşturulan bir ilişkiler sistemi olarak

da tanımlanabilir. İletişim, kişilerin amaçsız etkileşimleri

olmaktan çok, bir etki oluşturmaya veya davranışa neden

olmak amacıyla, mesajın kaynaktan hedefe bilinçli bir

şekilde aktarılmasıdır.4

İnsanlar sürekli olarak birbirleriyle etkileşim

içindedirler. Bu nedenle insan davranışları bir bakıma

toplumsal davranış olarak görülebilir. İşte insanlar

arasındaki etkileşimi sağlayan araç iletişimdir. Böylelikle

kişiler algılarını, isteklerini, duygu ve değerlerini,

tutumlarını ve ihtiyaçlarını açığa vurabilirler. Bu gibi

davranışsal özellikler insan eylemleri yoluyla diğerlerine

iletilmektedir. Davranışı etkileyen dış etmenler, örneğin

3 Martin Scoot, Zaman Yönetimi, Çeviren: Aslı Çılgın Çelik,  2. Baskı, İstanbul, Rota Yayıncılık, Ağustos

1997, s. 97

4 Tutar, a.g.e.  s. 41
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arkadaşlar, grup normları, diğerlerinin beklentileri kişinin

neyi, nasıl ileteceğini belirler.5

Doğal çevresi araç-gereçleri, üretim

süreçlerindeki insan ile insan arasındaki ilişkiler, bu

ilişkilerde farklılaşmaları tarafların gözünde haklılaştıran

değerler sistemi ise, insanın toplumsal hayat tarzını

oluşturur. Bunun mayası iletişimdir.6

İletişim, öğrenmenin aracıdır. İnsan kendine

gereken bilginin, becerinin, tutumun büyük bir kesimini

iletişimle öğrenir. Örgütte işgörene işi ile ilgili

bilmedikleri, yapamadıkları iletişimle bildirilmeye,

yaptırmaya çalışılır. Böylece iletişim, eğitimin en etkili

aracıdır.7

İki insan karşılaştığı zaman aralarında bir iletişim

iklimi doğar. Bu bazen pozitif, bazen de negatiftir.

İletişim iklimi insanların iletişimini etkiler. Bu

davranışsal olmaktan çok tavırsaldır, çünkü insanların

yaptıklarından etkilenir. Bu aynı zamanda pozitif veya

5 Can, a.g.e. s. 239

6  Oskay, a.g.e., s. 1

7 İbrahim Ethem Başaran, Yönetim, 2. Basım, Ankara, Gül Yayınevi, Mayıs 1984, s.s. 281 282
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negatif olabilir. İyi olan tarafı şu ki, insanların

yaptıklarından etkilendiği için yönetilebilir.8

İletişim her zaman her yerdedir; insan istese de,

istemese de bir iletişim ağı içinde yaşamaktadır ve

iletişim kurmaması olanaksızdır.

1.1. İletişimin Tanımı ve Anlamı

İletişim sözcüğü, Latince kökenli communication

sözcüğünün karşılığıdır. Birbirlerine ortamların nesneler,

olaylar, olgularla ilgili değişimleri haber veren, bunlara

ilişkin bilgilerini birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler,

sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden

kaynaklanan, benzer duyguları taşıyıp bunları birbirine

ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum

yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce,

duygu bildirişimlerine iletişim diyoruz. Batı dillerindeki

communication sözcüğünün, Latince’ deki comunis

sözcüğünden gelişi de bunu gösteriyor. Benzeşenlerin

oluşturduğu ortaklık ya da topluluk anlamına gelen bir

8 Rick Conlow, Çeviren: Can İkizler, Yönetimde Mükemmellik, 1. Basım, İstanbul, Alfa Yayın, Temmuz

1999, s. 41
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sözcükten kaynaklanıyor communication ya da iletişim

kavramı.9

Yakın zamanlara kadar, dilimize Fransızca’ dan

ve Fransızca söylenişi ile geçen komünikasyon

(communication) sözcüğü ile birlikte ve aynı anlamı

karşılamak için haberleşme kavramı kullanılıyordu.

Günümüzde kullanımı yaygınlaşan iletişim sözcüğü ise

haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı bir ileti

alışverişi anlayışını yansıtmaktadır.10 İletişim Latince bir

kelime olan Communicare fiilinden gelmektedir. Anlamı

ortak kılmadır. Geniş anlamıyla tanımlamak gerekirse

iletişim, istenen sonuçları başarmak ve davranışları

etkilemek amacıyla insanlar arasında sözlü ya da sözlü

olmayan diğer araçlarla anlayış sağlamadır.

En kısa tanımı ile iletişim bilgi aktarımıdır; bilgi

alış verişi ve anlamların iletilmesidir. Bilgi paylaşma

faaliyeti olan iletişim, kişilerin kendini ifade edebilme

gereksinimleri sonucunda ortaya çıkar. Bu tanımlar

doğrultunda iletişim konusunda şunları söyleyebiliriz.

9 Oskay, a.g.e., s. 9

10 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 3
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İletişim, toplumun temelini oluşturan bir sistem, örgütsel

ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç ve

bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik,

sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim, sosyal

uyum için gerekli bir sanattır.11

İletişim kavramının kapsamlı ve sınırlı olmak

üzere, iki anlamda kullanılmaktadır. Sınırlı anlamda

iletişim, insanlar arası ilişkilere yönelik kullanılmaktadır.

Kapsamlı anlamda iletişim ise, çok çeşitli alanlarda

kullanılmaktadır. Örneğin iletişim kavramı hayvanlar

arasındaki ilişkileri, canlı varlıklar arasındaki ilişkileri,

teknik sistemler arasındaki ilişkileri ya da insanlar ile

teknik araçlar arasındaki ilişkileri ifade etmek amacıyla

kullanılmaktadır.12

İletişim, bir bireyden diğerine  bilgi ve anlayışın

aktarılması, anlamın paylaşılmasıdır.  İletişim, insanların

birbiriyle ilişki kurma aracıdır. İletişimin bir gönderici

birde alıcı öğeleri var. Göndericinin mesajı alındığında

iletişim tamamlanmış olur. Ancak; alıcıdan göndericiye

11 Tutar, a.g.e.  s. 41

12 Orhan Gökçe, İletişim Bilimine Giriş, 4. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, 2002, s. 7
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geri besleme  yapıldığında bu iki yönlü iletişimi

oluşturur.13

İletişim bilginin, fikirlerin, duyguların,

becerilerin, vb. simgeler kullanılarak iletilmesidir.

İletişim bir anlam arama çabasıdır. İletişim esas olarak

simgeler aracılığıyla bir kişiden ya da gruptan diğerine

bilginin, fikirlerin, tutumların veya duyguların iletimidir.

Toplumsal açıdan ise iletişim, mesajlar aracılığıyla

gerçekleşen toplumsal etkileşimdir. İletişim, tarafların

anlam yaratıp, karşılıklı bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla

mesajları birbirleriyle paylaştıkları bir süreçtir.14

İletişim tüm insan ve grup ilişkilerinde önemli.

Onların  kişiliklerini, değer yargılarını, düşüncelerini

anlamayı sağlıyor. İletişim, duygu, düşünce, bilgi

aktarmaktır. Fark  etmeyle başlar  ve geri dönüşü yoktur.

Algılamaya dayalı bir süreç; anlaşılmak ister. Dolaylı

yollarla yapılan bilgi alışverişi iletişim olmuyor.  Tek

yanlı bilgi iletişimde iletişim değil. İletişim kişiye değil

kişiyle yapılır. Kişilerin anlatma eylemlerinin amacı da

13 Atilla Filiz, Yönetimde İletişim, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=548

14 Tutar, a.g.e.  s. 41
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anlaşılmak olduğuna göre iletişimin önemi çok açık.

“anlaşılmak”15

Başlatan kişi açısından iletişim de; Anlamın

kodlanması, verilecek mesaj, İletişimin biçimi ve

gönderme becerileri önem taşır. Yapılan araştırma

sonuçlarına göre İletişimi gönderme becerilerinde oransal

büyüklükler şöyle:16

· Kelimeler   % 10

· Ses tonu     % 30

· Beden dili  % 60  yani beden dili en etkili iletişim

aracı

İletişimde bulunulan kişi açısından iletişim ise;

dinleme, anlama  ve geri bildirimdir.. İletişimin ikinci

tarafında yer alan  dinleme: Önemsememe, seçici

dinleme, dikkatle dinleme, empatik dinleme şeklinde

olabiliyor.17

İletişim insanların birbirlerine anlam gönderme ve

birbirlerini yanıtlama çabaların içeren bir etkileşim

15 Atilla Filiz, Yönetimde İletişim, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=548

16 Atilla Filiz, Yönetimde İletişim, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=548

17 Atilla Filiz, Yönetimde İletişim, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=548
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sürecidir. Buna kişiler arası iletişim denilir. Yönetsel

iletişim ise üstün gönderdiği anlamla astını etkilemesin

ve astın üstünü yanıtlamasını içeren bir etkileşim

sürecidir. Kişiler arası iletişimle yönetsel iletişim süreç

olarak özdeştir. Ayrılık amaçta ve biçimdedir.18

İletişim kavramı o denli değişik alanlarda kullanılıyor

ki, birbirinden çok ayrı anlamlar yükleniyor. Yazılı

kaynakların taranması yöntemiyle yapılan bir araştırmada

sözcüğün 4560 kullanımı derlenmiş ve daha sonra 15

anlamı belirlenmiştir. Bunlar;

1. Düşüncenin sözel olarak (konuşma ile) karşılıklı

değiş tokuşu,

2. İki kişinin birbirini anlaması, insanın

karşısındakine kendisini anlatabilmesi,

3. Organizma düzeyinde bile olsa ortak davranışa

olanak veren etkileşim,

4. Bireyde benlikle ilgili olarak belirsizliğin

azaltılması,

18 Başaran, Yönetim, s. 282
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5. Duyguların, düşüncelerin, bilgi ve becerilerin

aktarılma süreci,

6. Bir kişi ya da bir şeyin başka bir kişiye/bir şeye

içinden aktarımla, değiş-tokuşla dönüşme,

değişme süreci,

7. Yaşayan bir evrenini parçalarının ilintilenmesi,

bağlantılarının kurulması süreci,

8. Bir kişinin tekelinde olanın başkalarıyla

paylaştırılması, başkalarına da aktarılması süreci,

9. Askeri dilde iletinin (komutun) gönderilmesi ile

ilgili araç, usul ve teknikler,

10. İletiyi alanın belleğinin iletiyi gönderenin

beklentisine uygun yanıt verecek biçimde

uyarılması,

11. Organizmanın ortamdaki uyarıya verdiği fark

edilir yanıt, ortamdaki değişime uyarlanma yanıtı,

bu yanıtla diğerini etkileme,

12. Kaynaktan çıktıktan sonra iletiyi alan için bir

uyaran olan davranış,
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13. Kaynağın karşı tarafı etkilemeyi amaçlayan

davranışı,

14. Belli bir konumda, yapıdan bir diğerine geçiş

süreci,

15. Güç (iktidar) kaynağı olarak kullanılan

mekanizma.

Bütün bu tanımlamalardan çıkarılacak ortak sonuç

iletişim sürecinin oluşabilmesi için mutlaka bireyler

arasında bir ilişki kurulması gerektiğidir. Başka bir

deyişle insan olmadan iletişim gerçekleşemez. İletişim,

insan tarihinin başlangıcından bugüne kadar, bugünden

de sonsuza kadar insanları birbirine bağlayan ve onların

sosyal bir grup halinde denge ve uyum içinde

anlaşmalarını sağlayan bir etkileşimler bütünüdür.19

1.2. İletişimin Amacı ve Önemi

Bir sosyal yapı içinde iletişime ihtiyaç

göstermeyen hiçbir iş yoktur; çünkü iletişim, insanların

birbirlerini anlamaları için gerekli olan bir köprüdür.

Sözü edilen özelliğine dayanarak, iletişimi “bir kişiden

19 İrfan Mısırlı, Genel ve Teknik İletişim, 2. Baskı, Ankara, Detay Yayıncılık, Ekim 2004, s. 1
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başka bir kişiye mesajın aktarılması” olarak görmek

mümkündür. İletişimi kaynaktan, alıcı veya alıcılara

mesajın iletilmesi olarak düşünmek doğru olacaktır;

çünkü mesajı gönderen kişinin genellikle bir amacı

vardır; mesaj alıcının bir davranışta bulunmasını bekler.

Alıcının göstereceği davranış ise mesajı beklemesine,

alma biçimine ve alınma derecesine bağlıdır. İletişim

ancak mesajı gönderenin istediği davranışın, alıcı

tarafından gösterilmesi halinde gerçekleşir.20

Bütün insanların her iletişim eyleminde

bilgilenmek, ikna etmek, bilgilendirmek, yönetmek,

eğlenmek vb. bir dizi nedeni ve amacı vardır. İletişim

amaçları, karşılığı hemen beklendiğinde “tüketime”

yönelik; daha sonraki ödüllendirmeler hedeflendiğinde

“araçsal” olarak ayırt edilebilir.21

İletişim insanların toplu yaşamasının ürünü ve

gereğidir. Eğer insanlar toplu yaşamak zorunda

olmasalardı iletişim olmazdı. Yalnız yaşayan bin insan,

belki kendini anlatabilecek araçlar bulur, ama bunu bir

20 Tutar, a.g.e.  s.s. 43, 44

21 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 10
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başka insana gönderemediği için kişiler arası iletişim

olmazdı. Bu yüzden iletişim toplu yaşamanın ürünüdür.

Toplu yaşamda insanların birbirleriyle ilişki kurmadan ve

etkileşmeden yaşamlarını sürdürmeleri  olanaksız olduğu

için iletişim, toplu yaşamanın bir gereğidir.22

İnsan ister tek başına, ister toplumla birlikte

yaşasın, amaçlarına iletişim kurarak ulaşabilir. İnsanda

iletişim kurma ihtiyacı, çevreyi etkileme isteğinden

kaynaklanır. Bu nedenle iletişim, ister bilgiyi yaymak,

ister eğitmek, ister eğlendirmek, ya da yalnızca anlatmak

için olsun, asıl amaç, bilgi verme ve karşıdakini

etkilemektir. Özellikle örgütsel ve grup iletişiminde,

birlikte çalışan insanların davranışlarını kontrol etmek ve

belli bir amaç doğrultusunda yönlendirenin vazgeçilmez

aracı, iletişimdir. Bu yönüyle iletişim sadece bir ileti

alışverişi değil, insanın toplumsallaşma sürecinde ortak

bir etkinlik biçimidir.23

İletişim yaşamımızın öylesine ayrılmaz bir parçası

ki, her düşüncemizin, her davranışımızın ve ilişkimizin

22 Başaran, Yönetim, s. 283

23 Tutar, a.g.e.  s. 44
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ardında isteyerek ya da istemeden aldığımız ve

verdiğimiz iletiler var. Günümüz toplumunda uyku

dışında kalan zamanımızın çoğunu başkalarıyla gelip

geçici/sürekli, içten/mesafeli, anlamlı/yüzeysel, yüz

yüze/dolaylı ilişkiler içinde geçirdiğimiz, yalnız

olduğumuz zaman da radyo, televizyon, gazete, kitap gibi

araçlardan yararlandığımız göz önüne alınacak olursa,

iletişimin yaşamımızın yaklaşık dörtte üçünü kaplayan

bir olgu olduğu açıktır.24

İletişim her şeyden önce, insanın kendini bir insan

olarak gerçekleştirilmesi ve sosyal süreçlere girmesi

bakımından önemlidir. İletişim sayesinde insanlar

zihinlerindeki kavram ve fikirleri açığa vurma, onları

paylaşma ve değerlendirme olanağına sahip olurlar.

Başkalarını etkileme ve onlardan etkilenme, yararlanma,

yararlı olma ve bir başarı gösterme iletişim sayesinde

mümkün olur.25

Etkilemek iletişimin amacıdır. Çünkü iletişim

etkilemek için yapılmaktadır. Ama yönetsel olan iletişim

24 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 8

25 Tutar, a.g.e.  s. 44
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yönetsel olmayan iletişime bakarak karşıdakini

etkilemeye daha çok ağırlık verir. Yönetsel iletişim,

karşıdakini eyleme geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu

yüzden yönetsel iletişim bir bakıma eğitsel iletişime

benzer çünkü eğitimin amacı da eğitilenini davranışını

değiştirmek için onu etkilemektir. Kişiler arası iletişim

ise, daha çok ilişki kurma amaçlıdır.26

Öğrenmek, öğretmek, anlamak, anlatmak,

etkilemek, etkilenmek, paylaşmak ve sahip olmak için

iletişim kurarız. Bunların dışında yeme, içme, barınma

gibi temel fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarımızı da

iletişim kurarak karşılarız. Kısacası insan ilişkilerinin

temelinde iletişim vardır.27

İletişim şüphesiz insanlar ve diğer tüm sosyal

sistemler için önemlidir, ancak iletişim özellikle bugün

her zamankinden daha büyük bir öneme sahiptir.

Günümüzde iletişimin öneminin artmasının nedeni,

iletişim bugün bir güç kaynağı olan bilgi iletiminin temel

aracı olmasıdır. Yaygın bir tanımlamayla içinde

26 Başaran, Yönetim, s. 282

27 Tutar, a.g.e.  s. 44
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bulunduğumuz çağ “enformasyon çağı” olarak

nitelendirilmektedir. Çağımıza adını veren bilginin bir

değer olarak ortaya çıkması ve iletilmesi, iletişim

sayesinde mümkün olabilmektedir.28

Sylviane Herpin’ e göre iletişimde, 9 tane ihtimal

vardır. Bu ihtimaller; Düşündüğümüz, söylemek

istediğimiz, söylediğinizi sandığınız, söylediğiniz,

karşınızdakinin duymak istediği, duyduğu, anlamak

istediği, anladığını sandığı, anladığı, arasında farkların

olduğudur. Bunun aritmetiksel anlamı, ilettiğimizi

zannettiğimiz mesajların %51 oranındaki bölümünün

bizim kastetmek istediğimiz gibi algılanmadığıdır. İnsan

yaşamının ilk gününden son gününe kadar her türlü

iletişim yöntemleriyle iç içe yaşaması ve iletişimi

gerçekleştirdiğimiz mesajların yarıdan fazlasının yanlış

anlaşılma olasılığının bulunması, iletişimin öneminin ne

kadar dikkate alınması gerektiğine örnektir.29

İletişim işlevlerine bakıldığında önemi daha iyi

anlaşılır. Bu açıdan düşünüldüğünde iletişimin işlevlerine

28 Tutar, a.g.e.  s. 44

29 Mısırlı, a.g.e., s. 1
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kısaca değinmekte yarar olacaktır. İletişimin işlevleri şu

şekilde sıralanabilir;30

   — Bilgi taşır

   — İlişkilere aracılık eder.

   — Etkileşime aracılık eder.

   — Kararları taşır, buyrukları taşır.

   — Geri bildirimi taşır.

Gerek iş hayatında, gerek özel hayatımızda, hatta

kendimizle olan iletişimizde “mutluluk” büyük ölçüde iyi

ilişkiler kurabilme yeteneğimize bağlıdır. Herkes çok iyi

bir iletişim ustası olamayabilir; ama en azından

çevresiyle olan ilişkilerinde bazı bilgileri öğrenerek

iletişim çatışmaları yaşamadan hayatını “mutlu” bir

şekilde sürdürebilir.31

İletişimin en önemli unsuru; “insanları oldukları

gibi kabul etmek ve ona göre davranmaktır.”32 İletişimin

kurulabilmesi için öncelikle empati yeteneğine sahip

30 Başaran, Yönetim, s. 283

31 Oğuz Saygın, İnsan İlişkilerinde 4x4 ‘lük İletişim, 1. Baskı, İstanbul, Hayat Yayınları, 2005, s. 11

32 Almila Dalkılıç, İletişimde İletişim, 1. Baskı, Antalya, Elma Yayınevi, Temmuz 2004, s. 19
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olunması gerekmektedir. Çeşitli kültür ve eğitime sahip

insanlar arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde

kurulabilmesi için bu gereklidir.

Kısaca, iletişimin kişi açısından özel amaçları ne

olursa olsun, temeldeki amacı çevre üzerinde etkin

olmak, başkalarında davranış, tutum geliştirmek ve

değiştirmektir.33

İletişimin önemine ilişkin bir örnek; 34

Mesaj iletirken eğer mesaj mesaj olmaktan çıkıyorsa o

zaman iletişim de doğru kurulmamış olur. Net ve anlaşılır

bir iletişim kurabilmek için net ve doğru mesajlar

gereklidir. İşte bir mesaj nasıl yanlış anlaşılırın bir örneği

aşağıdaki gibidir.

Müdürden Mesaj:

“Yarın saat 9.00’ da güneş tutulacak. Bu çok seyrek

görülen bir olaydır. Bütün öğrenciler bahçede toplansın.

Onlara güneş tutulmasını anlatacağım. Yağmur yağarsa

tutulma görülmez. Bu durumda hepsi jimnastik salonuna

gitsinler”

33 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 13

34 Dalkılıç, a.g.e., s. 22
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Müdür Yardımcısından Öğretmene:

“Müdürün emri: yarın saat 9.00’ da bahçede güneş

tutulacak. Hava yağmurlu olursa güneş tutulması

jimnastik salonunda, öğrenciler yağmurda bahçeden

salona girecekler.”

Öğretmenden Sınıf Başkanına:

“Yarın 9.00’ da müdür bahçede güneş tutulmasını

yapacak. Hava bozarsa güneş tutulması jimnastik

salonuna alınacak.”

Sınıf Başkanından Yardımcısına:

“Yarın 9.00’da güneş müdürü bahçede tutacak. Jimnastik

salonunda yağmur yağarsa herkes bahçeye çıkacak.”

Yardımcıdan Öğrencilere:

“Yarın 9.00’ da bahçede yağmur yağarsa güneş müdürü

tutacak. Müdür ıslanınca herkes jimnastik salonuna

gidecek.”
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1.3. İletişimin İşlevleri

Çağdaş Amerikan toplum biliminin

temsilcilerinden Merton’ un toplumsal sistem içinde yer

alan öğelerin işlevleri için önerdiği ayrımdan hareketle

iletişimin açık/amacı belirlenmiş işlevleri yanında

örtülü/amaçlanmamış işlevleri olduğu kabul edilir. Açık

işlevler iletişimde bulunanlar tarafından arzulanan ve

sonuçları kendilerince öngörülen işlevlerdir. Örtülü

işlevler ise iletişimde bulunan tarafların ne istedikleri, ne

de farkında oldukları işlevlerdir.35

Her toplumun özgün kültürleriyle, her bireyin

özel yaşantı ve beklentileriyle, amaçlarıyla ayrı bir dünya

oluşturduğu düşünülecek olursa, iletişimin işlevleri ister

açık, ister örtülü biçimde olsun sayılamayacak kadar

çeşitlenebilir. Bu çeşitlilik içinde bakıldığında işlevleri

kavramak olası değil ama yine de insanın simgesel

düşünme ve iletişim becerisinden yararlanarak bir

sınıflandırma ile iletişimin işlevleri psikolojik ve

toplumsal açıdan incelenebilir.

35 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 73
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İletişimin her türü bireyin kendisi ile onun

psikolojik gereksinimleri ile ilgilidir. Bireyin kendisini

tanıması, tanımlaması, neleri yapabildiğini ve

yaptırabildiğini kavraması, kendisini nasıl olduğunu

sanıyorsa ya da nasıl olmak istiyorsa öylece tanıtması;

başkalarının ona yönelik davranışlarından kendisini

değerlendirmesi süreçlerinde kendi kendine ve

başkalarıyla yaptığı iletişim rol oynar.36

İletişime bireyin psikolojisi açısından yaklaşan

psikologlar onun, değişik işlevleri üzerinde dururlar.

Bunlar; 37

- Ben merkezli iletişim; bu iletişimde insan kendi

kendini doyurmak, kendi zevki için konuşmaktadır.

- Araç işlevi gören iletişim; öğrenme psikolojisi

açısından iletişim bireyin amaçlarını

gerçekleştirmede kullandığı araçtır. İnsanın

başkalarından kendi isteklerine uygun davranış

değişikliği elde etmek için iletişime başvurması

iletişimin araçsal kullanımıdır.

36 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 75

37 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 75
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- İletişimin oyun işlevi: bazı durumlarda ve ortamlarda

başkalarıyla iletişim insanda salt keyif ve doyum

sağlamaya yaramaktadır.

- Benliğin geliştirilmesi ilkesi; iletişimin psikolojik

işlevlerinden biri de benliğin gelişimindeki rolüdür.

“Ben kimim?”, “Nasıl bir insanım?”, “ Nasıl bir

erkeğim/kadınım?”, “Nasıl bir öğrenciyim?” vb.

soruların yanıtları insanın benlik duygularının ve

bilincinin gelişmesini sağlar. Kuşkusuz insan bu

soruları karşısındakilere belki de alacağı yanıtlardan

korktuğu için hemen hemen hiç sormaz, hatta kendi

kendine de açıkça yöneltildiği durumlar çok enderdir.

Bununla birlikte, başkalarının kendisine yönelik sözlü

ve sözsüz davranışlarını ve başkalarıyla etkileşimde

yarattığı etkileri gözlemesi ve değerlendirmesi ile

“ben”liği gelişir.

İletişim, her toplumun doğuşu ve gelişmesi için temel

olan toplumsal ilişkileri somutlaştırır, bu nedenle de

insana özgü toplumsal yaşamın ilk ve vazgeçilmez bir
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öğesidir. İletişimin toplumsal işlevleri şu şekilde

sıralanabilir;38

- Haberdar etme/Gözetleme işlevi; İletişim, toplumsal

sistemin genelinde toplumsal roller, kurallar, olup

bitenler, olacak ve olabilecekler hakkında bilgi ve

haber verme, bunların değerlendirilmesi,

benimsenmesi ya da reddi ile ilgilidir.

- Eşgüdüm/Karşılıklı bağlılık sağlama işlevi; Toplumdaki

denetim mekanizmaları, yani değerler ve yazılı ve

yazısız davranış kuralları ile grupların ve bireylerin

davranışları toplumun birliği ve devamı için

sınırlandırılır ve yönlendirilir. Bu mekanizmaların

işleyişini sağlayan iletişimdir. Böylece çevreden

alınan bilgi ve habere gösterilen ve gösterilebilecek

birey ve grup tepkilerinin eşgüdümü amaçlanır.

- Kuşaklararası aktarma işlevi; Toplumsal ve kültürel

mirasın aktarılması, diye tanımlanabilecek bu işlev,

toplumsal sistemin genelinde toplumsal değerlerin,

rollerin ve davranış kurallarının toplumun yeni üyeler

38 Zıllıoğlu, a.g.e., ss. 80-81-82
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kazandırılması, başka bir deyişle toplumsallaşma

süreciyle ilgilidir.

- Eğlence işlevi; Shramm ve Porter, iletişimin eğlence

işlevine yalnızca toplumsal sistemin genelinde yer

verirler: Boş zamanları değerlendirme, işten ve

yaşamın gerçeklerinden kaçma etkinlikleri hep

iletişim sayesinde gerçekleşir. Bununla birlikte,

ekonomik ve siyasal sistemin kazanç sağlama, hizmet

sunma ya da kitleleri uyarma veya uyutma açısından

bireysel ya da topluca eğlenme/dinlenme

etkinlikleriyle ilgili oldukları gerçeği göz ardı

edilemez.
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Tablo 1: İletişimin Görünümleri

İŞLEV DIŞ

GÖRÜNÜM

İÇ GÖRÜNÜM

Toplumsal radar Haberleri

toplamak,

vermek

Haberleri almak

Yönlendirme,

karar verdirme,

yönetim

İkna etme,

buyurma

Yorumlama,

karar verme

Öğretim Bilgiyi

araştırmak,

öğretmek

Öğrenmek

Eğlence Eğlendirmek Hoş vakit

geçirmek

Kaynak: Zıllıoğlu, a.g.e., s. 84
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İletişimin toplum genelinde, ekonomik ve siyasal

düzende ele alınan toplumsal işlevleri üç temel ilke

çerçevesinde değerlendirebiliriz.

 1) Geçmişi sürdürmek ve güncelleştirmek

 2) Bugünü yaşayabilmek

3) Geleceği güvence altına almak.

Bu ilkeler iletişimin, kültüre göre değişse de

yalnız insana özgü bir zaman anlayışı içinde geçmiş,

bugün ve gelecek arasında toplumsal boyutta kurduğu

ilişkiyi yansıtır.39

1.4. İletişimin Temel Özellikleri

İletişim üzerine yapılan çalışmalar, iletişimin üç

temel özelliğinin olduğunu göstermektedir. Bunlardan

ilki iletişim etkinliğinin insanları gerektirmesidir. İletişim

ancak insanların birbirlerini anlama ihtiyaçları sayesinde

kurulabilir. İkinci olarak iletişim paylaşmayı gerekli

kılar; yani iletişimde gönderici ve alıcı, mesajın ortak bir

anlamı üzerinde anlaşmalıdırlar. Son olarak, iletişim

semboliktir. Semboller; jestler, mimikler, sesler, harfler,

39 Zıllıoğlu, a.g.e., ss. 83-84
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rakamlar ve sözcüklerdir. Alıcı ve gönderici mesaja aynı

anlamı verdikleri zaman, tam olarak iletişim ortaya

çıkar.40

İnsan değişik iletişim sistemleri geliştirerek,

belirli bir toplum yaşamına sahip diğer hayvanlarda

bulunmayan bir kültürel yaşamı gerçekleştirmiştir.

Kuşkusuz bu sistemler içinde en yetkin konuşma dilidir.

İnsan iletişimini en gelişmiş hayvanlardan değişik ve

üstün kılan yönü konuşma becerisini geliştirmiş

olmasıdır. İnsan konuşan bir canlıdır.41

İletişim sayesinde manaların taşındığı veya değiş

tokuş edildiği düşünülürse iletişimin içinde kesin olarak

dört tane unsur vardır. Tabi ki iletişim her zaman bu dört

unsurun birleşmesinden oluşmayacaktır. Bu unsurlar

aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.

40 Tutar, a.g.e.  s. 47, 48

41 Zıllıoğlu, a.g.e., s.  24
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Tablo 2: İletişimdeki Anahtar Maddeler

ANAHTAR

UNSURLAR

NOTLAR

Sosyal bağlantı İletişim kuran insanlar birbirleriyle temas

halinde olmalılar

Ortak amaçlar İletişimde bulunan tarafların ortak bir dili

veya bir iletişim aracı olması gereklidir.

İletme Mesaj açık ve net olarak verilmelidir.

Anlayış Mesaj alınmalı, en uygun şekilde

anlaşılıp yorumlanmalıdır.

Kaynak: John Adair, Çeviren: Ömer Çolakoğlu, Etkili

İletişim, 3. Baskı, İstanbul, Babıâli Kültür Yayıncılık,

Temmuz 2006, 15

1.5. İletişimin Evrimi

İnsanoğlunun en ilkel araçlarla başlattığı kültürel

yaşam günümüze değin giderek ivme kazanan bir hızla

değişti. Kültürler, toplumlar ve insanlar arası ilişkilerin
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artan yoğunluğu, bilimsel ve teknolojik buluşların

yayılma gücü göz önüne alınacak olursa gelecekte bu

sürecin daha da hızlanacağı öngörülebilir. İletişimin

biçimi ve içeriği kültürel oluş ve gelişime göre belirlenip

değişiyor. Aynı zamanda da kültürel oluş ve değişimin

temelinde de iletişimin gelişmesi yatıyor.42

İnsanoğlu yazı dilinin gelişmesinden çok önce

konuşma diline sahip oldu, böylece kültürü yaratıp

yaşatabildi. Avcı-toplayıcı insan yaşayış biçimine ve

gereklerine uygun bir dil ve bildirişim sistemine sahipti.

Üretime ve yerleşik düzene geçişin belli bir aşamasından

sonra üretimde artık yaratma, ticaret ve yönetim

sistemlerinin ortaya çıkıp gelişmesi ile birlikte ulaşım ve

iletişimde köklü değişiklikler ortaya çıkmıştır. Matbaanın

icadı ise yalnız iletişim açısından değil, kültürel açıdan

da bir devrim yarattı. Avrupa’ da diğer toplumsal ve

kültürel gelişmelerle birlikte yazının mekanik çoğaltımı

bir çığır açtı. Bilgi tüm kitlelere değilse de yine de hızla

yayılmaya başladı. Sanayileşme ile başlayan sanayi

kültüründe buharlı gemilerin ve demiryollarının

42 Zıllıoğlu, a.g.e., ss. 52-53
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gelişmesi 19. yüzyılda Avrupa’da ve Kuzey Amerika’ da

yaşamın hızını değiştirdi. Kitaplar, düşünceler her yere

taşındı, insanlar coğrafi hareketlilik kazandı, ilişkilere ve

iletişime yeni boyutlar katıldı.43

43 Zıllıoğlu, a.g.e., ss. 53-54-55
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2. İLETİŞİM SÜRECİ

Süreç, “Bir olayın düzenli olarak ve birbirini

izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya

dönüşmesi”dir. M.Ö. 5. yüzyılda Heraklit insanın aynı

ırmakta iki kez yıkanamayacağını ne insanın, ne de

ırmağın geçen zaman içinde aynı kalmadıklarını

belirtirken doğal ve kültürel olaylardaki sürekli değişimi

vurgulamıştır. 44

İnsanlığın geçmişinden günümüze ve geleceğe

uzanan, bireyin doğumundan ölümüne yaşamın her

alanında ve her an etkin olan iletişimin başı ve sonu

yoktur. İletişim, insanın ve bireyin kültürel çevresi (hem

doğal, hem toplumsal çevresi) ile ilişkilerine göre değişip

gelişen ve buna karşılık insanı değiştiren bir süreçtir.45

Yönetsel iletişimin niteliği hakkında iki görüş

vardır. Bazılarına göre iletişim bir insan davranışıdır; bu

nedenle, bir grup içindeki karşılıklı etkileşimleri

birleştiren bir süreçtir. Diğer görüşe göre ise, iletişim,

yönetsel sistemi oluşturan alt sistemlerden birisidir. Bu

44 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 93

45 Zıllıoğlu, a.g.e., s.  94
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alt sistem aynı zamanda tüm yönetsel sistemi

biçimlendirir ve planlama ve kontrol gibi diğer alt

sistemleri birleştirme görevini yerine getirir.46

Zamanımızdan iki bin üç yüz yıl kadar önce bir

büyük düşünür, Aristotoles (M.Ö. 384–322) “ Konuşma

Sanatı” dan söz ederken, iletişimin “olmazsa olmaz” üç

temel öğesini, 1) konuşmacı, 2) konuşma, 3) dinleyiciler

olarak belirlemiş ve çağdaş yaklaşımlara ipucu

vermiştir.47

Diğer yönetsel işlevler gibi iletişim de bir süreçtir.

Gerçek iletişimden söz edilmek isteniyorsa iletişim iki

yönlü süreç olarak görülmelidir. Bazen tek yönlü

iletişimden söz edilirse de böyle bir şey olmaz. Tanımı

gereği bilginin anlaşılması ve paylaşılması iki yönlü bir

sistemi gerekli kılar. İletişim daima iki ya da daha fazla

kişi arsında olur.48

46 Can, a.g.e. s. 238

47 Zıllıoğlu, a.g.e., s.  92

48 Can, a.g.e. s. 239
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İletişim sürecinin üç temel öğesi vardır. Bunlar:

bir mesajı ileten gönderici, mesajın iletildiği kanal ile

mesajı alan ve onu yorumlayan alıcıdır.49

Şekil- 1: İletişimin Üç Temel Öğesi

GÖNDERİCİ

(KAYNAK)

         KANAL

        (İLETİ)

↔

ALICI

(HEDEF

KİTLE)

Kaynak: Halil Can, a.g.e. s.239

İletişim en basit düzeyde bile, üç öğeye dayanır.

İletiyi gönderen, iletiyi alıp açımlayan ve bu ikisi

arasında iletinin gönderilmesinde kullanılacak bir iletişim

kodlaması. İletiyi gönderene kaynak, alan hedef-kitle,

iletişimde gönderilen bildirime de ileti diyoruz. Kaynak,

kimi zaman tek kişidir, kimi zaman ise bir gazete, bir

ajans, radyo ya da televizyon istasyonudur. Teki kişi

olduğunda kişi, gazete ya da radyo olduğunda ise, bir

kurumsal yapı söz konusudur. İleti, iki insan arasındaki

49 Can, a.g.e. s. 239
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iletişmede sözel olarak kodlanabilir. Yüz yüze iletişimde

atmosfer, telefon görüşmesinde elektrik akımından

değişimleri taşıyan kablo, telsizde havadaki iyonlar bu

iletiyi taşıyan kanal görevi yüklenir. İletişim sürecinde

seslenilmek istenen kişi ya da kişilere, toplumsal

kesimlere hedef kitle diyoruz.50

Ekonomi bilimine göre insanın gereksinmeleri

sonsuz, yararlanabileceği kaynaklar sınırlıdır. Ekonomik

davranış, bu gereksinimlerin karşılanması için

kaynakların nasıl ve ne kadar kullanılacağını belirleyen

davranıştır. Aynı şekilde insanın iletişim gereksinmeleri

de değişken ve sınırsızdır. İletişim bu gereksinimlerin

karşılanmasında kullanılan araç gereçlerin, tekniklerin ve

dağarcığın sürekli olarak değiştirilip geliştirilmesi

çabasıdır. Bu çabanın başlangıç tarihini kesin olarak

bilemiyoruz. Ama kültürel yaşamın ilk izleriyle birlikte

var olması gerektiği de tartışılmaz bir gerçektir.51

Bazı yazarlar iletişimi daha ayrıntılı inceleyerek

öğelerini bazı alt ayrımlara konu etmektedirler.

50 Oskay, a.g.e., s. 10

51 Zıllıoğlu, a.g.e., s.  94
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Göndericinin bir mesaj biçiminde geliştirdiği bir fikir

vardır. Mesaja dönüştürülen bu fikir bir araç aracılığıyla

şifre olarak onu yorumlayacak olan alıcıya gönderilir.

Alıcı şifreyi çözerek anlamını bulur. Son olarak bunun

doğru algılanıp algılanmadığı alıcının tepkisiyle bir

geribildirim olarak gönderene ulaştırmış olur.52

Şekil–2: İletişim Süreci

Gönderici

(Fikir)

Mesaj

(Şifre)

Gönderme

Aracı

(Kanal)

Alıcı

(Şifre

Çözer)

Anlamını

Bulur

GERİ BİLDİRİM

Kaynak: Halil Can, a.g.e. s. 239

Gönderici (fikir-kaynak):  Her türlü iletişimde, süreci

başlatan bir kaynak vardır. Kaynak, birey, bir grup ya da

bir kurum veya bir kuruluş olabilir. Kaynak, bir

düşünceyi ya da bir düşünce ile ilgili davranışı herhangi

52 Can, a.g.e. s.  239
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bir anlam yükleyerek alıcıya göndermek istediği zaman

önce kelimeler, rakamlar, şekiller, işaretler, hareketler ya

da diğer semboller kullanarak bunları mesaj haline

getirir. Bu mesaj haline getirme işlemine kodlama adı

verilir. Kodlanan mesaj kaynak tarafından bir araç ya da

yöntem yardımı ile alıcının duyu organlarından en az

birine iletilir.53

Mesaj: Bir iletişim sürecinde mesaj, kaynak ve alıcı için

ayın anlamı taşıyan, sembollerle ifade edilen, duygu,

düşünce ve tutumlardır. Mesaj kaynaktan alıcıya yazıyla,

sözle ya da işaretlerle iletilebilir. Mesaj alıcıya ait ne

kadar çok duyu organına ulaşırsa, iletişim o derece

başarılı olur. Bu nedenle, görme, işitme, dokunma ve

hatta koku ile ilgili etmenlerin iletişmede yer alması

mesajın gücünü artırır. Sözsüz anlatımda bedenimizle

oluşturduğumuz hareketler de bir mesaj iletir. Orijinal

mesaj ile algılanan mesaj arasında fark ne kadar fazla

olursa iletişim o kadar başarısız olur. İletişimde,

mesajlara yüklenen anlamların ortak olması iletişimi

güçlendirir. Mesajın üç unsuru bulunmaktadır. Bunlar;

53 Mısırlı, a.g.e., s. 2
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sözcük, ses ve beden dilidir. Bu üç unsurun iletişimdeki

ağırlıkları %55 ile en fazla beden dili, %38 ile ses, %7 ile

sözcük olarak sıralanmaktadır.54

Kanal: Bir iletişim sürecinde kanal, mesajın kaynaktan

alıcıya ulaşmasını sağlayan ortam, yöntem ve

tekniklerdir. Kanal, mesajın alıcıya sunuluş biçimidir.

Yöntem, hedefin, istenilen davranışları geliştirmeleri ve

algılamaları için seçilen işlemler bütünüdür. Ortam ise,

kaynak ile alıcı arasında akan mesajların taşıyıcısıdır.

İletişimin gerçekleşebilmesi ve etkili olabilmesinde kanal

seçimin önemi büyüktür. Bir iletişim kanalı seçmeden

önce iletişimde ulaşılmak istenen amaçlar, alıcının

özellikleri, zaman ve mekân sınırlara ya da olanakları

dikkate alınmalıdır. Mesajların aktarıldığı kanalların açık

olması ve herhangi bir gürültünün olmaması da önemli

noktalardır.55

Hedef/Alıcı: Bir iletişim sürecinde alıcı kaynaktan gelen

mesajları alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz

tepkide bulunan birey ya da gruplardır. Alıcıların sayısı

54 Mısırlı, a.g.e., s. 3

55 Mısırlı, a.g.e., s. 3
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ister bir kişi, ister 100 kişi olsun mesajın farklı

algılanabilme olanağı bulunmaktadır. Etkili ve başarılı

bir iletişim için kaynak tarafından çeşitli biçimlerde

kodlanarak gönderilen mesajın, alıcı tarafından amaca ve

niyete uygun bir şekilde anlaşılması gerekir. Etkin

iletişim için alıcının iyi bir dinleyici olması da

gereklidir.56

Mesajı Algılama/Filtre Etme: İletişimde mesajı

gönderen kişi, göndereceği mesajı kodlarken, nasıl daha

önceden edindiği bilgileri kullanmakta, bunları kendi

amaçlarına, değer yargılarına ve inançlarına göre

yorumlamaktaysa, alıcı da aynı şekilde bir davranış

gösterecektir. Algılama, zihinle ve duygularla ilgili bir

süreç olarak tanımlanmaktadır. Her iki tarafında bilgi

birikimlerinin eşdeğer bir düzeyde olması, etkili

iletişimde önemli bir rol oynamaktadır.57

Geribildirim (Dönüt): Bir iletişim sürecinde alıcıdan

kaynağa yönelen tüm tepkilere geribildirim denir.

Kaynak, alıcısına gönderdiği mesajların alınıp

56 Mısırlı, a.g.e., s. 4

57 Mısırlı, a.g.e., s. 5
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alınmadığını, alındıysa anlaşılıp anlaşılmadığını, ya da ne

denli anlaşıldığını geribildirimlerle anlayabilir.

Geribildirim iletiş sürecinin son aşamasıdır. Mesajın alıcı

tarafından yorumlanma şekli geribildirim sayesinde

anlaşılır.58

Geribildirimde bulunurken aşağıdaki ilkelere uymak

gerekir;59

- Mesajla ilgisi olmayan geribildirim vermeyin.

- Uygun zamanlamayı tercih edin.

- Amacınızı iyi tespit edin.

- Somut olun, beklediğiniz davranışı tanımlayın.

- Olumlu olun. Olumsuz olmayın.

- Tepkinizin mesajın tam karşılığı olmasına özen

gösterin.

58Mısırlı, a.g.e., s.  6

59 Mısırlı, a.g.e., s. 6
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İletişim sürecinin niteliğini etkileyen değişkenler,

iletişimin üç temel öğesi altında şu şekilde

incelenebilir:60

· Gönderici ve Alıcıya İlişkin Değişkenler: Bu

anlamda iletişimin niteliğini etkileyen sekiz değişken

vardır. Bunlar genellikle gönderici ve alıcıların

kişilikleri, ortak anlama alanları ve bu bireylerin

değerleriyle ilgili değişkenlerdir.

60 Can, a.g.e. s.s.  239,240
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Tablo–3: İletişim Sürecini Etkileyen Değişkenler

GÖNDERİCİ

DEĞİŞKENLERİ

ALICI

DEĞİŞKENLERİ

KANAL

DEĞİŞKENLERİ

İletişim becerileri İletişim becerileri Sözlü (Sözcükler,

sayılar)

Tecrübe alanı Tecrübe alanı Yazılı (Sözcükler,

sayılar, resimler)

İhtiyaçlar İhtiyaçlar Mimik ve hareketler

Kişiliği ve ilgileri Kişiliği ve ilgileri Elektronik ortam

Tutum, duygu ve taraf

girliği

Tutum, duygu ve taraf

girliği

Makam ve saygınlığı Makam ve saygınlığı

Alıcı hakkındaki

varsayımları

Gönderici hakkındaki

varsayımları

Alıcıyla mevcut

ilişkileri

Göndericiyle mevcut

ilişkileri

Kaynak: Halil Can, a.g.e. s. 240
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Göndericinin iletişim becerileri konuşma ve

yazma, alıcının iletişim becerileri ise algılamaya ilişkin

duyguları ile özellikle duyma ve dinlemedir. İletişimde

bozukluk doğuran genel etmenlerden biri, bireyin

düşüncelerinin açık ve kesin olarak algılayabilmedeki

yetersizliğidir. Ayrıca alıcının dinleme, işitme ve anlama

noksanlıkları iletişimin etkisini büyük ölçüde azaltır.

Gerçi beyin, dakikada normal konuşma hızı olan 100–

200 sözcükten daha fazlasını algılamam yeteneğindedir.

Ancak bu dinleme sırasında başka konuları düşünme ya

da farklı kişilerden gelen konuşma bombardımanı altında

bulunma durumunda, kişinin anlayışı büyük ölçüde

kısıtlanır.61

Her bireyin kendine özgü deneyim ve bilgilerine

dayanan bir tecrübe alanı vardır. Dil gibi simgeler kişinin

tecrübe alanıyla ilgili olduğu sürece bir anlam taşır.

İngilizce bilmeyen kişiye bu dilde bir şey söylediğimizde

anlamayacaktır. Aynı dilde bile, iki kişi aynı sözcüğü

aynı anlamda kullanmaz. Bunu, nesneleri soyutlama

dediğimiz bir süreçle adlandırırız. Örnek olarak inek

61 Can, a.g.e. s. 240
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sözcüğün farklı anlamlarda algılanabildiği gösterilebilir.

Aynı anlamı sağlayan şey, her ikisinin tecrübe alanlarının

ortak oluşudur. Mesaj bu ortak alan içinde olduğu sürece

anlaşılabilir. Ortak tecrübe alanına girmeyen mesajlar

doğru biçimde yorumlanmaz ve böyle bir iletişim etkili

olamaz.62

İletişimi ve davranışı etkileyen etmenlerden bir

diğeri de kişinin ihtiyaçlarının yoğunluğudur. Kendini

güven içinde görmeyen bireyin iletişimi daha kısıtlı ve

istenen amaçtan ayrılmaya daha çok yönelir. Bireyin

sevip sevmediği şeyler ve kişiliği de iletişimin

niteliklerini etkiler. Kişi ilgili olduğu konuları dinler,

kendini sıkan konulara kulak tıkar. Ayrıca gönderici ve

alıcının mevki ve saygınlığı da iletişimin niteliğini etkiler

genellikle kişiler kendilerinden aşağıda olanların

sözlerine pek dinlemezler.

Kaynak, hedeflediği kişiye, kişilere erişmek için

öncelikle iletisinin taşıyacağı bilgi, duygu, enformasyonu

bir iletişim kanalıyla gönderebilecek biçimde kodlar. Bu

kodlamayı sözcükler, resimler, simgeler seçerek yapar.

62 Can, a.g.e. s. 240
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Bunların, iletişim sürecinde dolaşıma sokulduğunda

özünü ve biçimini koruyabilecek şekilde kodlanması

gerekir. Böyle yapmazsa, iletmek istediği duygu ya da

enformasyon yerine çok farklı şeylerin algılandığını

görecektir. Ayrıca, iletinin kodlanması çok kısa, çarpıcı,

dikkat çekici, kolay akılda kalıcı olmalıdır. Günümüzde

insanlar hızlı yaşamakta, yakın ya da uzak yerlerde olup

bitenler hakkında yüzlerce ileti ile karşılaşmakta, bunlar

hakkında konuşulan değişik ortamlara girip çıkmaktadır.

Kısa, çarpıcı, dikkat çekici, akılda kalıcı kodlanmayan

iletiler hedef ya da hedef-kitlenin ortamına kadar

erişebilse bile onun tarafından algılanmayacak; hedefin,

defe-kitlenin yaşam ortamında bir “gürültü” öğesi olarak

kalacaktır. Yarım yamalak algılanarak taşıdığı anlamsal

içerik tam bir biçimde iletilemediğinde ise, bizim

kodlarken amaçladığımız ileti çarpıtılarak algılanmış

olacaktır. Hedef-kitlenin ortamındaki birçok iletiden

yalnızca bazılarını algılayıp çoğunu algılamamasına

filtreleme diyoruz.63

63 Oskay, a.g.e., s. 13
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· Kanal Değişkenleri: İletişimde sorunlardan biri en etkili

yöntem ve ortamı seçebilmektir. Ortam alıcının durumu,

iletişim katılanların sayısı ve göndericinin amacı gibi

bazı etmenlere bağlıdır. Gönderici, alıcının dinleyip

anlayabileceği bir ortamı ya da yöntemi seçmek

zorundadır; ancak bunu yaparken hız, maliyet ve etki gibi

etmenleri göz önünde bulundurmalıdır.

İletişim sürecine ilişkin temel araştırmalar ve

bulguları incelendiğinde; insanın eylemleri bir ortam

içinde oluşur. Düşünceleri de bu ortama göre şekillenir.

Düşüncelerin oluşumu ortamımızdaki uyarıların

algılanması ile başlar ortamımızdaki nesneleri, olayları,

simgeleri algılamamız iki tür etmene bağlıdır; Yapısal

etmenler ve işlevsel etmenler. Yapısal etmenler kavramı

Gestalt Psikolojisinden alınmış bir kavramdır. İnsan,

ortamından gelen uyarıları önce sinirsel sistemin

tepkileri, yanıtları ile algılar. Sonra bunlar kişinin ussal

yapısının süzgecinde geçecek fiziksel uyarılar olmaktan

çıkarak bilişsel düzeyde yanıtlanacak biçimde, algılanıp

anlamlandırılır, tanınır, bilinir. Bu nedenle,

ortamımızdaki uyarıların algılanıp algılanmayacağı,
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algılandıklarında nasıl yanıtlanacakları duyumsal

yapımıza bağlıdır. Duyumsal yapımız, algılarımıza yol

açacak uyarıların önünde engel olarak yer alır. İşlevsel

etmenler. Uyarılardan ve kişinin duyumsal yapısından

başka uyarıların duyumsaldığı anda o insanın içinde

bulunduğu gereksinmeler, o andaki ruhsal durumu

(mood), anları, deneyimleri, denem-bilgileri de algılarını

etkiler. Bunlara algılanmanın işlevsel etmenleri

diyoruz.64

64 Oskay, a.g.e., s. 57-58
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3. İLETİŞİMSEL MODELLER

İletişim süreci daima üç temel eleman ile

gerçekleşmektedir. (1) bir kanal vasıtasıyla (2) alıcıya

iletiyi gönderen (3) verici. Bu süreç içerdiği kişilerin

sayısı ve yayın aracı olarak kullanılan teknik itibariyle az

veya çok karmaşık görülebilir. Öte yandan iletişim

sürecini açıklamak için araştırmacıların tümünün

uslaştığı evrensel bir model de yoktur. Kaldı ki,

bilgisayara veya bireye ilişkin iletişim nakli, sözlü veya

sözsüz, kitlesel veya bireysel iletişim v.s. söz konusu

edildiğine göre doğal olarak bu mekanizmayı en iyi

anlatan modeller de değişik değişik olacaktır.65

İletişimsel modellerdeki temel modeller şu şekilde

sıralanabilir;

3.1. Shannon ve Weaver Modeli (1949)

İletişim sürecini bireysel düzeyde ele alan

Shannon ve Weaver, matematikten esinlenerek

kendilerinden sonra gelecek modellere yön verecek ve

etkileyecek bir iletişim modeli geliştirmişler ve bu

65 Judith Lazar, Çev: Cengiz Anık, İletişim Bilimi, 1. Basım, Ankara, Vadi Yayıncılık, Ekim 2001, s.93
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modele “Matematiksel İletişim Modeli” adını

vermişlerdir.

Shannon ve Weaver’ in önerdikleri iletişim

modeli hiç kuşkusuz ki, uzun bir süredir temel model

olarak canlılığını korumaktadır. Bu matematik model

çizgisel bir karakter arz etmektedir. Her şeyden önce

Shannon modelinin özende kanalların kapasitesi sorunu

yer almaktadır.66

Modelde, gerçekleştirilmesi gereken beş

fonksiyon ve bir de fonksiyonel olmayan gürültü faktörü

bulunmaktadır. Model şema olarak şöyle gösterilebilir:

66 Lazar, a.g.e., s.  94
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Şekil–3:  Shannon Modeli

      Bilgi             Yayıncı            Alıcı               Hedef
     Kaynağı

İleti → Simge → Alınan

simge

→ İleti

↑

Gürültü kaynağı

Kaynak: Lazar, a.g.e., s. 94

Shannon iletişim incelemesindeki sorunu üç düzeyde

açıklamaktadır.67

1) İletişim simgeleri neyle açıklanabilir? (Teknik yönü

incelenmektedir.)

2) Kabul görecek bir gösterge hangi simgelere

yüklenebilir? (Anlamsal sorun)

3) Kabul görme anlamında yönelim, hangi etkili gösterge

ile sağlanacak? (Etki sorunu)

67 Lazar, a.g.e., s.  94
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Shannon ve Weaver, iletişim sistemindeki sorunları

kısaca açıklarsak;68

- Teknik Sorunlar: Bu sorunlar iletişim simgelerinin

ne kadar kusursuz biçimde gönderilebilir olmasından

kaynaklanır.

- Anlamsal Sorunlar: Bu sorunlar ise, gönderilen

simgelerin istenen anlamı ne kadar doğru olarak ifade

ettiklerine ilişkindir. Burada ilgi, gönderilen anlam ile

alınan anlam arasındaki yakınlık, ya da ayrılık

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sorun, herhangi bir

teknik aracı kullanarak gönderilen herhangi bir

anlamın aynı biçimde, ya da bu anlama yakın olarak

alınıp alınmadığıdır.

- Etkinlik Sorunları: Bu sorunlar da alınan anlamların

davranışı istenen yönde ne ölçüde etkilediğinden

kaynaklanmaktadır. Burada söz konusu olan husus,

alıcıda istenen etkinin ne denli elde edildiğidir.

68 Gökçe, a.g.e., s. 11
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3.2. Lasswell Modeli (1948)

Amerikalı siyaset bilimcisi Lasswell, bir iletişim

eylemini tanımlamanın en uygun yolunun, şu sorulara

cevap aramak olduğunu belirtmektedir: “Kim, neyi,

hangi kanaldan, kime, hangi etkiyle” söyler? Bu yaklaşım

iletişim alanında büyük yankılar uyandırmış ve bir model

olarak değerlendirilmiştir.69

Şekil–4: Lasswel Modeli

Kim
Ne

dedi

Hangi

kanalla
Kime

Hangi

etkiyle

İletişimci → İleti → Araç → Alıcı → Etki

Kaynak: Lazar, a.g.e., s. 96

Birinci soru olan “kim” televizyon veya radyoda,

basında gazetecilik yapan iletişimciye gönderme

yapmaktadır. “Ne dedi” sorusu iletilere ilişkindir ve

bunlar seçilen bir kanalla (gazete, radyo, televizyon)

iletilmektedir. Sorunun bu tarafı kullanılan tekniği de

kapsamaktadır. “kime” sorusu izleyici ile ilgilidir ve

69 Gökçe, a.g.e., s. 12
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iletişimcinin kamusuna değinmektedir. Sonuncu olan

“hangi etkiyle” deyişi, iletişimin etkilerini içermektedir.

İletişimin eylemin söylem yapısını sunan bu formül, çok

çeşitli biçimlerde işletilmeye ve kullanılmaya müsaittir.70

Lasswell,  etki  konumunu  temel  sorun  olarak  ele

alır ve iletilerin her zaman etkileyici olduğunu varsayar.

Yani ileti kaynak tarafından gönderilmekte, kanal

sayesinde hedefe erişmekte ve sonuçta değişikliğe yol

açmaktadır. Buna göre iletiler uyarıları, değişiklik ise

tepkiyi oluşturmaktadır. Bu da şu anlama gelmektedir:

Uyarı ile tepki, doğrudan birbiriyle orantılıdır. Böylece

iletişim, en son aşamasında amaçlanan etkiyi gösteren

amaçlı, tek yönlü çizgisel bir süreç olarak

tanımlanmaktadır. Bu tanım, Aristoteles’ in bir

konuşmada tüm faktörlerin göz önünde bulundurulması

halinde arzu edilen etkinin sağlanabileceği görüşünü

anımsatmaktadır. Amerika ve Avrupa’ da iletişim ve

özellikle kitle iletişim araştırmalarında Lasswell’ in

modeli, yaygın biçimde kullanım alanı bulmuştur. Bu

70 Lazar, a.g.e., s. 96
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nedenle Lasswell modeli, daha çok kitle iletişimi ile ilgili

olarak görülüp değerlendirilmiştir.71

3.3. Gerbner’ in Genel İletişim Modeli (1959)

George Gerbner, çok çeşitli ve geniş bir alanda

uygulanabilecek genel bir iletişim modeli geliştirmeyi

amaçlar. Her ne kadar Gerbner modeli, Shannon ve

Weaver’ in kine göre karmaşık bir yapı sergiliyor ise de,

onların görüşlerini temel hareket noktası olarak benimser.

Ancak Gerbner, bazı açılardan Shannon ve

Weaver’ den farklılaşır. Gerbner, bir yandan iletiyi

gerçeklikle ilişkilendirir öte yandan da iletişim sürecini,

algılama boyutu ile aktarma boyutundan oluşan bir süreç

olarak görür.72

Sosyolog George Gerbner iletişim genel bir

modelini formülleştirmek istemiştir. Ancak öncekilere

göre modeli oldukça karmaşıktır. Karmaşıklığa rağmen

bu model, esas itibariyle ilintili iki önerme ortaya

koymaktadır. Bunlar;73

71 Gökçe, a.g.e., s. 13

72 Gökçe, a.g.e., s. 13

73 Lazar, a.g.e., s. 96-97
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· Birincisi gerçeklik ile iletiyi birbirine

ilintilemektedir. Böylece göstergelere ilişkin bizim bilgi

edinmemiz mümkün hale gelmektedir.

· İkincisi iletişim iki boyutuyla birlikte ele

alınmaktadır. Bunlardan birisi izlemin veya algılamadır.

Diğeri de denetim boyutu veya iletişimdir.

Bu modelin özel bir faydası iletişimsel duruma

bağlı olarak farklı iletişim biçimlerine

uygulanabilmesidir. Böylece basit bir iletişim

eyleminden (örneğin ki kişi arasındaki) daha karmaşık

iletişim süreçlerine (kitle iletişim) kadar

uyarlanabilmektedir. Bu model, özellikle iletişimcilerin

haberleri nakletme işlemlerinde toplumsal düzeyden

bireysel düzeye kadar iletilerin analizinde son derece

yararlı görünmektedir.74

3.4. Newcomb Modeli (1953)

Newcomb en azından iki insanın birbirlerine ve

çevredeki nesnelere karşı aynı anda yönelmelerini

sürdürmenin, iletişimin en önemli işlevi olduğunu

74 Lazar, a.g.e., s. 97
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belirtmektedir. Ona göre iletişim, gerginliğe karşı

öğrenilmiş bir tepkidir. Bu nedenle belirsizlik ve

dengenin olmadığı durumlarda daha fazla iletişim eylemi

ile karşılaşılmaktadır. Sonuçta iletişim, denge sağlayan

bir süreç olarak belirmektedir.75

Newcomb’un üçgen modeli sosyal ilişkilerindeki

iletişimin rolüne giriş özelliği taşımaktadır. Ona göre,

toplumsal ilişkilerde dengeyi sürdürmeye katkı sağlayan

basit ve esaslı bir rol söz konusudur. Modelin temeli

bireyler arası ilişkileri kapsamaktadır.76

Şekil–5: ABX Modelinin Şematik Gösterimi

                X

A B

75 Gökçe, a.g.e., s. 16

76 Lazar, a.g.e., s. 98-99
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Kaynak: Gökçe, a.g.e., s. 16

Newcomb’ un geliştirdiği model, üçgen

biçimindedir. Şekildeki A ve B simgeyi yani iki kişiyi, X

ise  çevredeki  bir  nesneyi  temsil  eder.  İki  kişi  karşılıklı

birbirlerine ve X’ e yönelmişlerdir.

Bu model şu şekilde işlemektedir: A ve B

iletişimde bulunanlar (kişi, grup vs.), X iletişimde

bulunan kişi ve toplumsal çevresinin bir parçası (olay,

nesne, bir başka kişi vb.) ABX içsel ilişkileri birbirine

bağımlı olan  bir  sistemdir.  Eğer  A değişirse,  B  ve  X de

değişir, ya da eğer A, X’ le ilişkisini değiştirirse, B ya X’

le ya da A ile olan ilişkisini değiştirmek zorundadır.

Böylece sistem kendi kendini dengede tutar.77

A ve B iletişimciyle gönderendir. Bireyler söz

konusu olduğu gibi devlet veya örgütler v.s. olabilir. X

onların toplumsal çevrelerindeki bir olaydır (herhangi bir

şey olabileceği gibi bir kişi de olabilir.) Birbiriyle ilintili

olduğu zımnen belirtilen bu üç eleman bir sistem

oluşturmaktadır. Demek ki A değiştiğinde karşılıklı

olarak birbiriyle ilintili olan B ve X de değişmektedir.

77 Gökçe, a.g.e., s. 17
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Öneriye göre iletişimin esas işlevi, iki veya daha fazla

kişinin dışsal çevrelerindeki olaylara, onların aynı anda

yönelimlerini sürdürmeyi sağlamaktır. İki oyuncu

birbirlerine ve birlikte X’ e doğru yönelmektedirler.

İletişim, olası tüm değişimleri ilişkin olarak, üç eleman

arasındaki konumun, bilgi alış verisinin sonucunda tayin

edilmesi anlamında, bu yönelim yükümlenilmesi süreci

olarak kabul edilebilir. Böylece muhtemel değişim ve

uyum sağlanmış olacaktır.78

3.5. Westley ve MacLean Modeli

Westley ve Mac Lean, toplumun bilgi ihtiyacını

vurgulayan Newcomb’ un modelini kitle iletişimine

özellikle uyarlayarak onu açımlamışlar ve

genişletmişlerdir. Araştırmacılara göre kişiler arası

iletişimle, kitle iletişimi şu temel noktalardan birbirinden

ayrılmaktadır.79

- Kitle iletişiminde geri besleme yoluyla etkileme

imkânı neredeyse hiç yoktur.

78 Lazar, a.g.e., s. 99

79 Lazar, a.g.e., s. 101
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- Kitle iletişiminde yayıncılar çok sayıdadır ve

alıcıların tam tersi çevredeki öznelere kendilerini

yöneltmek çok sayıdaki benzer olaylardan

ayıklamalar yapmak zorundadır.

Genel olarak Westley ve MacLean modeli,

Newcomb modelinde olduğu gibi, iletişimde seçicilik

boyutu üzerinde durur. Gönderilen uyarı birçok seçme

sürecinin sonucudur, yani gönderici iletmek istediği

konuyu seçer ve alıcı da gönderilen iletilerden yine

kendisine uygun düşeni seçer. İletilmek istenen husus,

alıcının çevresindeki her şeyi algılama imkânına sahip

olmadığına işaret eder. Bu nedenle alıcı başkalarının

algılamalarından faydalanır ve bunları ön seçme olarak

üstlenir. Böylece çeşitli ileti kanalları, değişik seçicilik

işlevleri ile oluşur. Alıcılar ise bunları geri bildirim

sayesinde belli ölçülerde yönlendirmeye çalışırlar.80

3.6. Riley ve Riley Modeli (1959)

Riley ve Riley modeli, toplumun ya da toplumsal

ilişkilerin, iletişimin üzerindeki etkileri üzerinde

durmasından dolayı önem kazanmaktadır. Gerçi Riley ve

80 Gökçe, a.g.e., s. 17



72

Riley modeli, genel bir iletişim modeli olmaktan çok, bir

kitle iletişim modeli niteliğindedir.81

Başlangıçtaki iletişim modelleri çevrenin iletişim

eylemi üzerindeki rolünü göstermeyi ihmal etmiştir.

Araştırmaların büyük bir çoğunluğu bu nüfuzu

unutmuştur. Zira bu araştırmalar, toplumsal içeriğin

yalıtıldığı laburatuvarlardaki deneysel koşullarda

gerçekleştirilmiştir. Bu modelin temeli geleneksel

iletişim modelini (etki/tepki) çağrıştırmakla birlikte,

Riley’ler ondan oldukça uzaklaşmaktadırlar.

Araştırmacılara göre iletişimciler özel iletilerle daima

izleyiciye-dinleyiciye-okuyucuya nüfuz etmeyi

amaçlamaktadırlar. Dinleyici-okuyucu-izleyici üyeleri bu

iletileri kabul etmekte ve ne yapmak istediklerine karar

verebilmektedirler. Etkileşim içinde olduğu başka birincil

grupların üyesi olan R’ nin ilişkilerine dikkat çeken

araştırmacılar, bu sürecin toplumsal yönünü

vurgulamaktadırlar. Kişiler iletileri aldıkları anda, sosyal

çevrelerinden yalıtılmış atomlar değildirler. Karar

verirken onlara rehberlik eden referans grupları ve birçok

81 Gökçe, a.g.e., s. 20
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değerleriyle, davranışlarını paylaştıkları birincil grupları

onları etkilemektedir.82

3.7. Jakobson Modeli (1960)

Jakobson modelinin önemi; iletinin yapısı, eş

deyişle iletinin (anlamın) nasıl oluşturulduğunu

açıklamayı amaçlayan ilk model olmasından

kaynaklanmaktadır. Jakobson ikili bir model sunar. İlk

aşamada iletişimin gerçekleşmesi için gerekli olan öğeler

ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda Jakobson, altı öğenin

var olması gerektiğini vurgular. Bunlar; gönderen, alıcı,

bağlam, ileti, tema, kod öğeleridir. Gönderen alıcıya

iletisini yollar. Jakobson’ a göre bu ileti, kendisinden

başka bir şeyi nitelemelidir. Jakobson bunu bağlam

olarak nitelendirir. Temas, gönderen ve alıcı arasındaki

fiziksel ve psikolojik bağlantıya işaret eder. Kod ise,

içinde iletişimin yapılandığı ortak anlam sistemini ifade

eder.83

82 Lazar, a.g.e., s. 103

83 Gökçe, a.g.e., s. 23
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3.8. Maletzke Modeli (1963)

Mevcut modellerin yerini aldığı şeklinde

değerlendirilen başka bir model de, Maletzke’ nin

modelidir. Maletzke genel bir iletişim, daha doğrusu kitle

iletişimi modeli geliştirir ve bu çerçevede iletişimin temel

öğeleri olarak; gönderen, alıcı, ileti ve araç olmak üzere

dört öğe belirler ve öğeler arasındaki ilişkiyi açıklar.

Ancak Maletzke modelinde de gönderen ve alıcı arasında

neyin nasıl gerçekleşeceği sorusu, hiç söz konusu

edilmemekte; dolayısıyla bu eksiklik modelin karanlık ve

zayıf noktası olarak kalmaktadır. Ayrıca modelde,

iletişim ve kitle iletişimin eş anlamlı olarak görüldüğü

açıkça ortaya konmaktan çok, bu eşanlamlılık gizli bir

biçimde varsayılmaktadır.84

İletişim kuramları bize şu yararlı bilgileri sunuyor;85

— İletişim sürecinde iletinin, hedef-kitlenin dikkatini

çekecek biçimde dizayn edilmesi gerekir. Kodlamasında,

yayınlanmasında, dağıtılmasında böyle davranılmalıdır.

84 Gökçe, a.g.e., s. 25

85 Oskay, a.g.e., s. 37
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— İletinin kodlanmasında kullanılan simgelerin, iletiyi

gönderen kadar, iletiyi alacak, algılayacak, açımlayacak

hedef-kitle tarafından da bilinen simgeler olması gerekir.

Yani, her iki tarafın ortak yaşam-deneyimlerinin ürünleri

olması gerekir.

— Hedef-kitle yöneltilen iletişimin etkili olabilmesi için

ileti insanların bireysel bir gereksinmelerine farkına

varmalarına, gidermelerine yaramalı, bu yolda onları

aydınlatmalıdır.

— İletimizin eriştiği hedef-kitledeki insanların bütün

grup ilişkilerinden soyutlanmış bir durumda

bulunmayacağını bilmemiz gerekmektedir. Uygun

zamanında, uygun bir dille kodlanıp yayınlanan

iletimizin ilgi çekmesi, öğrenilmesi, akılda tutulması için,

ayrıca, hedef-kitlenin temel değerlerin, tutumlarını, grup

standartlarını bilmemiz de gerekmektedir. Bu sorun, yüz

yüze iletişimde daha kolay; kitle iletişiminde ise çok

daha zordur.

— İletimizin hedef-kitleye erişebilmesi için en uygun

medya türünün ne olduğunu bilmeliyiz. Bilmiyorsak,

bizim iletimize benzer iletilerde rakip reklâm
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ajanslarının, başka kuruluşların, siyasal partilerin bu

konudaki başarılı ve başarısız kampanyalarına,

çalışmalarına ilişkin arşiv bilgilerine göz atmalıyız.

— Sunacağımız iletideki, iletilerdeki yeni bilgilerin ilgi

çekebilmesi, öğrenilmek istenmesi, özellikle, bu konuda

hiç ya da hiç denecek kadar az bilgisi olan “bakir” hedef-

kitleler söz konusu olduğunda, onlara “bütünüyle yeni”

,“bütünüyle yabancı” bir şey gibi görünmekten

kaçınmamızı gerektirir.

— İletilmesi zor konuları anlatabilecek bir iletim sürecini

kurgulamadan önce, hazırlayıcı iletişim süreci ile hedef-

kitlenin bilgi/algılama düzeyini yükseltmemiz

gerekmektedir.

— İletişimde hazırlayıcı iletişim kampanyasına rağmen

tanımadığımız dirençlerin de olacağını unutmamalıyız.

— İletimiz, başlangıçta, hedef-kitlenin değer tutum,

beklenti ve davranış kalıplarına kesinkes ters düşmemeli;

hedef-kitle, başlangıçta, o an nasılsa öyle “yakalanmalı”

sonra onu yoğura yoğura alıp asıl iletimizi kabule hazır

duruma getirmeliyiz.
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4. İLETİŞİM TÜRLERİ

4.1 Kullanılan Kodlara Göre İletişim Türleri

İletişim türlerini; sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve

yazılı iletişim olmak üzere üç gruba ayırabiliriz. Son

dönemlerde önemi artan elektronik iletişim de bir

iletişim türü olarak değerlendirmek gerekir. Elektronik

iletişim, elektronik araçlarla mesaj göndermeyi sağlayan

iletişim türüdür.86

Sözlü iletişim; İnsan dilinin sahip olduğu zenginlik,

kültüre yapılan yüklemelerin en belirgin özelliklerinden

biridir. Kültürel mensubiyetlere bağımlı olmaksızın tüm

insan varlığı tarafından paylaşılmakla birlikte dil, aynı

zamanda insan iletişimin en yoğun biçimde

gerçekleştirildiği bir araç olma özelliğine sahiptir.87

İletişim genelde sözlü, yani göstergeler ve

simgelerin oluşturduğu dil aracılığıyla gerçekleşir. Bu

iletişimin mutlaka sözlü olarak gerçekleştirildiği

anlamına gelmez. “Bir insan konuşmayı bırakabilir,

ancak o vücudu ile iletişimde bulunmayı hiçbir zaman

86 Tutar, a.g.e.  s. 67

87 Lazar, a.g.e., s. 74
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bırakamaz; o, ya yanlış ya da doğru bir şey söyleyebilir

ama hiçbir şey söylememezlik asla yapmaz.” Goffman’ın

bu sözleri iletişimde sözlü olmayan göstergelerin oldukça

önemli olduğunu açıkça belirtmekte dolayısıyla her sözlü

iletişimin mutlaka surette sözsüz iletişimle bir bütün

olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.88

Sözcükler mucizevî buluşlardır. İletişim kurarken

binlerce sözcüğü kullanma seçeneğimiz bulunmaktadır.

Bir iletişimin en önemli unsuru dildir. Dil sözcüklerden

oluşmaktadır. Dil duygu ve düşüncelerin aktarılmasında

kullanılan ses, simgeler ve işaretler sistemidir. Ses hava

titremişiyle üretilmekte, titreşimden doğan sesin tonu,

tınısı, hızı şiddeti, vurgusu bulunmaktadır. Sözlü iletişim,

insan yaşamının uyku dışında kalan süresinin yaklaşık

dörtte üçünü kapsamaktadır. Bunun diğer bir anlamı

insanlar yaklaşık olarak gününün yarısını konuşarak ve

dinleyerek kullanmaktadırlar. Sözel iletişim, iletişim

türleri içinde en fazla tercih edilen türüdür.89

88 Gökçe, a.g.e., s.  99

89 Mısırlı, a.g.e., s. 35
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Sözlü iletişimde başarılı olmak için aşağıdaki sıralanan

ilkelerin kavranması gereklidir.90

· Sözleriniz kesin olmalıdır.

· Örneklerden yararlanın.

· Benzetmeler kullanın.

· Abartılı konuşmayın.

· Benzetmeler kullanın.

· Abartılı konuşmayın.

· Doğru bildiklerinizi söyleyin.

· Çok söylediğiniz sözleri kullanmayın.

· Başkalarının mahremiyetine saygılı olun, sır

saklamayı bilin.

· Etkili ve güzel konuşun.

90 Mısırlı, a.g.e., s. 36
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Etkili konuşmanın özellikleri ve iyi bir konuşmacıda

aranan nitelikler şöyledir. 91

- Konuşmanız açık ve anlaşılır olsun

- Konuşmanıza canlılık katın.

- Konuşmanız akıcı olsun.

- Konuşmanız doğal olsun.

- Konuşmanızın bir üslubu olsun.

- Kelimeleri doğru telaffuz edin.

- Jest ve mimikleri doğru kullanınız.

Sesinizle yönetmek, güven ve empati aracılığıyla

ilham vermek, insanları sizin tarafınıza çekmekten

fazlasını yapar. Var olan iklimi, insanlara doğru şeyi

yapabilecek bir alan bırakacak şekilde değiştirir. Seslerin

kendi meslektaşlarının arasında kullandıklarında da,

Burke gibi liderler, hem genel iklimi iyiye yöneltirler

91 Mısırlı, a.g.e., s. 36
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hem de kendi organizasyonlarını dünyayla daha etkin

biçimde başa çıkacak tarzda yeniden şekillendirirler.92

Sözsüz iletişim; İnsanlar, hayvan veya fotoğrafik

görüntülerle, resimlerle de iletişim kurabilirler. Bunların

hepsi birer göstergedir. Dahası dil de bir göstergeler

sistemidir. Nesneler, melodik sesler, jestler, görüntüler

gibi bağımsız olarak tüm göstergeler sistemini içeren bir

konuya sahiptir göstergeler. İşaret, gönderme yaptığı

nesneyle bitişik bir ilişki içindedir. Ateşle duman

arasındaki ilişki buna örnektir. Simge, bir görüntü ile

nesne arasındaki ilişkiyi tam anlamıyla veya iki nesne

arasındaki yerleşik ilişkiyi içermektedir.93

Görüntünün iletişimdeki etkisi herkes tarafından

bilinmektedir. Her evrede ve her toplumda iletişimciler

görüntü inşa eden kişiler olarak tanımlanmaktadırlar.

Görüntü çok anlamlıdır. Yıllardan beri öyle

düşünülmesinin aksine, görüntü herhangi bir şeyin olanca

çıplaklığı ile masum bir yeniden üretimi, gerçeğin yalın

bir yansıması değildir. Yorumu alıcının bir çaba

92Warren Bennis, Çeviren: Utku Teksöz, Bir Lider Olabilmek, 2. Baskı, İstanbul, Sistem Yayıncılık,

Ocak 2001, s. 190

93 Lazar, a.g.e., s. 78
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harcamasını gerektirmektedir.94 Buda alıcının

algılamasına göre değişecektir. İletişimci görüntü inşa

ederken algılama durumunu da göz önüne almalıdır.

Görsel göstergeler, konuşma ve yazı diline kıyasla

daha evrensel sayılsalar ve bu nedenle de anlamları

açısından aralarında benzerlikler bulunsa da yine de

kültürel açıdan farklı anlamları ifade edebilir ve farklı

işlevler üstlenebilirler. İletişim sürecinde görsel

göstergelerin işlevleri genel olarak şöyle

sıralanmaktadır:95

- Etkileşimi yönlendirme işlevi,

- Duyguları açığa vurma işlevi,

- İletişimsizliği olanaksız kılma işlevi,

Müşterinin sizinle ilgili izlenimi, gerçekte nasıl

olduğunuz kadar önemlidir. Yansıttığınız imaj, kâğıt

üzeri imajınızı, mağaza veya ofisinizin imajı ve kişisel

imajınızı kapsar ilk önce ürünlerini, hizmetiniz ve işinize

94 Lazar, a.g.e., s. 80

95 Gökçe, a.g.e., s. 108
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uygun bir imajı, sonra da bunu nasıl göstereceğinizi

düşünmelisiniz.96

Yazılı iletişim; Hiç kuşkusuz ki yazı, insanoğlunun en

büyük buluşlarından biridir. Yazı sayesinde dil boşlukta

hareket edebilir hale gelmektedir.97

Özellikle günümüzde yüz yılın en önemli

kavramlarından biri olan iletişim ülke sınırı ve coğrafi

farkı tanımayan, meslek ve iş kolu ayırt etmeyen bir

ihtiyaç haline gelmiştir. Bilgi sağlamak, güç kazanmak

ve kar etmek için, reklâm ve tanıtım için artık iletişim

sözcüğü mesleki ve sosyal yaşamda başarının ön

şartlarından biri haline gelmiştir. Sözel iletişim’ deki

kişisel becerilerle, sıradan konuları sunan konuşma

ustaları bir anda o alanın önderi haline gelebiliyorlar.

Diğer iletişim türü de görüş ve düşünceleri, araştırma ve

incelemeleri, bilgi ve yeni gelişmeleri kaynağa

aktarmakta kullanılan yazılar, raporlar, anılar, görüşlerin

96 Jurgen Wolff, Çeviren: Aylin Uğur, Mor İnek Olmanın Yolları, 1. Baskı, Ankara, Elips Kitap, Ekim

2004,. s. 85

97 Lazar, a.g.e., s. 81
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en etkili biçimde kaynağa aktarılması amacıyla yazılı

iletişim kullanılmaktadır.98

Yazılı iletişimde amaç, hedefe ya da alıcıya

anlatılmak istenenleri yazı yoluyla en iyi bir biçimde

aktarmaktır.

4.2. Kişiyi Ölçü Alarak Yapılan Sınıflandırma

Kişiyi ölçü olarak aldığımızda, önümüze kişinin

kendisiyle ve kendi dış çevresiyle iletişimi

sınıflandırması ortaya çıkar.99

4.2.1. Kendiyle İletişim

İletişiminin olmasının ön koşulu iletişimde

bulunacak bir canlı varlığın var oluşudur, çünkü

iletişimin başlangıcı ve bitişi canlı varlığı gerektirir.

İnsan varlığın ilk iletişimi kendisiyle olan "kendiyle

iletişimdir." Eğer iletişimde iletiyi ileten ve alan aynı

kişiyse, buna insanın kendisiyle iletişimi denir. Yaşanan

dünyada nitelik ve nicelik bakımından en sık, çok ve

yoğun olan iletişim insanın kendisiyle olan iletişimidir.

98 Mısırlı, a.g.e., s. 75

99 İrfan Erdoğan, Kişiler Arası İletişim: Kendimizi ve başkalarını anlama ve anlamlandırma,

http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/intrprsnl.html
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Bu iletişim uyku dışında kesintisizdir. İnsanın kendiyle

iletişimi kendi varlığını anlamasıyla başlar. Kişi her

zaman risk ve fayda-zarar hesapları yapar. Bu hesaplar da

ille ki akılcı ve faydacı bir karar vermeyle sonuçlanmaz.

Fakat genellikle risk arttıkça kişinin kendisiyle iletişim

sonucu karşıt olduğuna karşıtlığını ifade etme biçimi de

değişikliklere uğrar. Kendisiyle iletişim insanda yaşam

boyu soluk alma gibi süreklidir. Uykuda bile rüyalar,

vücut fonksiyonlarını ayarlamalar yoluyla devam eder.

Kendisiyle iletişim sosyal iletişimdeki özelliklerin bir

uzantısıdır. Bu "uzantılık" özelliği ancak

"sosyalleşmemiş" bebekte yoktur.100

4.2.2. Kişinin Çevresiyle İletişimi

Kişinin kendisiyle iletişimi çevreyle iletişiminin

görevsel bir parçasıdır. Çevreyle iletişim kişinin

vazgeçilmez yaşam gereğidir. Bu da kendini kişinin en

başta kendi temel ihtiyaçlarını karşılaması

zorunluluğuyla oluşur. Acıkan insan yemek, üşüyen

insan barınmak ve giyinmek ihtiyacıyla karşılaşır ve

100 İrfan Erdoğan, Kişiler Arası İletişim: Kendimizi ve başkalarını anlama ve anlamlandırma,

http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/intrprsnl.html
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bunları karşılamak için çevresine döner. Köleleştirilir,

kölelik çevresi kölelik çevresinden kaçış, eğlence ve

dinlenme gereklerini çıkartır ve kişi bu çevreye döner.

Böylece çevreyle iletişim sürer. Çevreyle iletişimde kişi

kendi ihtiyaçlarını sağlamak için girişimlerde bulunur.

Bu girişimler, diğer insanlarla iletişimi içermedikçe,

insanın kendisiyle iletişiminin sonucu verdiği kararla

doğal çevreye müdahalesi biçiminde olur. İnsan yalnız

veya başkalarıyla ilkel koşullarda da modern koşullarda

da doğal çevreyle iletişime girer. 101

Fertler arası iletişim, bilgi fikir ve duyguların bir

kimseden diğerine geçme sürecidir. Bu sürecin

oluşabilmesi için mutlaka fertler arası bir ilişkinin

kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu durumda iletişim,

insanları birbirine bağlayan ve onların sosyal bir grup

halinde denge ve ahenk içerisinde anlaşmalarını sağlayan

bir etkileşim olayıdır. İletişim, kişilerin amaçsız

etkileşimleri olmaktan çok, bir etki oluşturmaya veya

101 İrfan Erdoğan, Kişiler Arası İletişim: Kendimizi ve başkalarını anlama ve anlamlandırma,

http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/intrprsnl.html
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davranış nedeni olmaya yarayan bilgi, fikir ve duyguların

aktarılması sürecidir.102

4.3. Yer Ve Zaman Ölçeklerine Göre Sınıflandırma

Karşımızdaki insanla iletişim kurarken, bir mesajı

iletirken, 3 kanalı kullanırız. Söz, ses ve beden dilidir.

Karşımızdaki kişi duygularımızı, bu üç kanaldan

algılar.103

Yer ölçeği, yani iletişimin aynı yerde olup

olmamasına göre sınıflandırma, bize yüz yüze kişiler

arası iletişim şeklini ve yüz yüzelikten uzak, yer

bakımından ayrılmış, soyutlamış, iletişimi uzağa taşıma

araçlarıyla gerçekleştirilebilen iletişim şekillerini verir.

Bunun ötesinde, iletişim olduğu yere göre, evdeki,

okuldaki, iş yerindeki, eğlence yerindeki, dinlenme

yerindeki, parlâmentodaki, kentteki, kırsal alanlardaki,

ülkedeki, dünyadaki, vb. gibi ayırımlarla

sınıflandırabilir.104

102 Feyzullah Eroğlu, Davranış Bilimleri, 4. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım, Şubat 1998, s. 206

103 Ahmet Şerif İzgören, Avucunuzdaki Kelebek, 2. Baskı, Ankara, Elma Yayınevi, Mayıs 2004, s. 5

104 İrfan Erdoğan, Kişiler Arası İletişim: Kendimizi ve başkalarını anlama ve anlamlandırma,

http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/intrprsnl.html
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4.3.1. Yüz Yüze İletişim

Yüz yüze iletişim kişiler arasında aynı anda ve

yerde, birbirini görerek ve duyarak yaptığı direk iletişim

biçimidir. Yüz yüze iletişimde egemen tarz sözlü,

konuşmayla olan iletişimdir. Yüz yüze iletişimde

bulunanlar arasında zaman ve yer bakımından beraberlik

vardır. Herkes günlük yaşamından yüz yüze iletişimde

bulunurlar. Bu iletişim biçimleri büyük çeşitlilik gösterir.

Bunları kategorilere ayırmak da ele alınan ölçülere göre

değişir.105

Bu tür iletişimde geribildirim olanağı

bulunmaktadır. Geri bildirim aynı anda gerçekleşebilir.

Genellikle sonuçları olumludur. Bu tür iletişime örnek

olarak mülakattaki görüşmeler, birilerinin birileriyle

sohbet etmeleri, bir seminere katılmak verilebilir.106

Yapılan araştırmalarda yüz yüze iletişimde ilk

izlenimin, 30–60 saniyede oluştuğu ortaya çıkmış.

Telefonda ise bu süre 4–6 saniye iniyor. Yüz yüze

105 İrfan Erdoğan, Kişiler Arası İletişim: Kendimizi ve başkalarını anlama ve anlamlandırma,

http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/intrprsnl.html

106 Mısırlı, a.g.e., s. 9
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iletişimde ilk izlenimi oluşturan unsurlar önem açısından

şu şekilde sıralanıyor.107

- Sözcükler %7,

- Söyleyiş tarzı %38,

- Beden dili %55,

Bu durum telefonla görüşmelerde göz teması

olmadığı için beden dilinin payı söyleyiş tarzına

eklenerek %38 den %93 e çıkıyor.

4.3.2. Yüz Yüze Olmayan İletişim

Yüz yüze olmayan iletişim yer bakımından aynı

yerde olmamayı anlatır. Yer bakımından farklılık,

kullanılan araca göre o anda olan iletişim ve zaman

farkını da çıkaran gecikmiş-iletişim biçimlerini getirir.

Bu iletişim biçimleri, iki tarafın da iletişim üretim

araçlarını ve koşullarını kontrol etme olanaklarına sahip

olduğunda simetrik iletişim olanağını sağlar (örneğin

telefon). Bu tür iletişimin olabilmesi için iletişimin gereği

olan sembollerin bir kişiden diğerine taşınması gerekir.

Kişiler arasında yer bakımından farklılık olduğu için,

107 Dalkılıç, a.g.e., s. 47
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yani yüz yüze olmadıkları ve yer bakımından farklı

yerlerde konumlandırıldıkları için, iletişimi taşıma aracı

zorunludur. Sesli iletişimin gerçekleşmesi telefonla, sesli

ve görüntülü iletişimin gerçekleşmesi telefonlu-

televizyonla (veya televizyonlu bilgisayarla)

gerçekleşebilir. Yazılı sembollerle iletişim ise geleneksel

olarak telgraf ve mektupla olur.108

Bu tür iletişimde daha çok kitle iletişim araçları

kullanılır. Bu tür iletişim üç şekilde gerçekleştirilir.109

- Görsel İletişim: Fotoğraf ve afişlerle kurulan iletişim

bu tür bir iletişimdir.

- Yazılı ve görsel iletişim: Bu tür iletişime gazeteler,

dergiler, broşürler vb. örnek olarak verilebilir.

- Uzaktan yapılan sesli iletişim: Radyo, televizyon,

sinema vb. kanalıyla yapılan sesli ve görüntülü

iletişim türüdür.

108 İrfan Erdoğan, Kişiler Arası İletişim: Kendimizi ve başkalarını anlama ve anlamlandırma,

http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/intrprsnl.html

109 Mısırlı, a.g.e., s. 9
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4.4. Grup İlişkilerinin Yapısına Göre İletişim

Çeşitleri

Grup ilişkilerinin yapısına göre iletişim çeşitleri şu

şekildedir;110

- Biçimsel olmayan (informel)/ yatay iletişim

- Biçimsel (formel) dikey iletişim

İnformel ve formel iletişim örgütsel iletişim konusunda

daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

4.5. İşleyiş Açısından İletişim: İşleyiş açısından

iletişim; tek ve iki yönlü iletişim olmak üzere iki kısımda

ele alınabilir.

4.5.1. Tek Yönlü İletişim: Mesajın kaynaktan alıcıya,

alıcının herhangi bir geri bildirimi olmadan

gerçekleştirilen iletişim biçimidir. Bu tür bir iletişimde

kaynak bir kişi, hedef bir veya daha fazla olabileceği

gibi, bunun tersi de olabilir. Tek yönlü iletişim biçiminin

en sık gerçekleştirildiği şekil, kaynağın tek hedefin

birden fazla kişiden oluşmasıdır. Bu tür iletişimde amaç

110 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 20
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mesajı hedeften geri bildirimde bulunmasını

beklemeyebilir.111

Şekil–6: Tek Yönlü İletişim

KAYNAK MESAJ HEDEF

Kaynak: Mısırlı, a.g.e., s. 10

Tek bir kaynaktan çıkan mesaj birden fazla hedefe

yönelirse tek kaynak ve çok hedefli bir iletişim olur.

Bunun tersi olarak ta birden çok kaynaktan çıkan mesajın

tek bir hedefe yönelmesi durumu da olabilir. Bunlardan

birincisi yukarıdan aşağıya iletişime, ikincisi de aşağıdan

yukarıya iletişime örnek verilebilir.

4.5.2. Çift Yönlü İletişim: yönetim biçiminin

demokratik olduğu işletmelerde çalışanların da kararlara

katılmalarının esas olması nedeniyle tek yönlü iletişim

türü mümkün olduğu kadar kullanılmaz. Bu tür kararlara

katılıma önem verildiği işletmelerde iki yönlü iletişim

111 Mısırlı, a.g.e., s. 10
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akışı tercih edilmektedir. Tek yönlü iletişim, iletişimden

çok bir bilgi akışı sağlamaya yöneliktir. Çift yönlü

iletişim göndericinin mesajına, alıcıdan geri bildirim

aldığında ortaya çıkar. Çalışanlara önerilerde bulunmak,

olumlu ya da olumsuz görüşlerini alma, çift yönlü

iletişimdir. Tek yönlü iletişimde sadece mesaj başka bir

kişiye gönderilir ve geribildirim beklenmezken, çift

yönlü iletişim özellikle işletmelerde daha çok talep

görmektedir. Çift yönlü iletişim, ast ve üst arasında

gerçekleşebileceği gibi, farklı rol ve düzeydeki bireyler

arasında da gerçekleştirilebilir.112

Tek yönlü iletişim, hedefe geribildirim verme

olanağı bırakmazken çift yönlü iletişimde geribildirim

olanağı bulunmaktadır. Tek yönlü iletişim ile çift yönlü

iletişim arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu

farklılıklar;113

- Tek yönlü iletişim, daha hızlıdır.

- Çift yönlü iletişimde, daha doğru iletişim

kurulabilir.

112 Mısırlı, a.g.e., s. 12

113 Mısırlı, a.g.e., s. 13
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- Çift yönlü iletişimde hedef güven duygusu

içindedir.

- Çift yönlü iletişim, tek yönlü iletişime göre

gürültü ve diğer dış faktörlerin etkisindedir.

- Çift yönlü iletişim daha demokratik bir iletişim

biçimidir.

4.6.  Bir Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak İletişim

Türleri

- Kişinin kendisiyle iletişim

- Kişiler arası iletişim

- Grup iletişimi

- Örgüt iletişimi

- Toplumsal iletişim

İletişim süreci itibariyle gönderici ve alıcı

arasındaki mesaj alış-verişi veya enformasyon akışı,

konuşma veya yazma şeklinde sözlü olabildiği gibi,

belirli anlamlar yüklü olarak birtakım bedeni işaret ve
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anlatımlar şeklinde de meydana gelebilir.114 Sözlü

iletişim, yazılı iletişim görsel iletişim ve sözsüz iletişim

örgütsel iletişim araçları içinde ayrıntılı bir biçimde

açıklanacağı için burada değinilmeyecektir.

4.7. İletişim Kavramının Kullanım Alanlarına Göre

Tanımı

Mevcut tüm tanımları içerikleri açısından bir

sınıflandırmaya çalışan Metren, iletişim kavramının şu

anlamlarda kullanıldığını tespit etmiştir.115

— Tek Yönlü- Çizgisel Süreç:

- Aktarım olarak iletişim

- Etki- tepki olarak iletişim

- Yorum olarak iletişim

— Simetrik Süreç

- Anlaşma olarak iletişim

- Paylaşım olarak iletişim

- Katılım olarak iletişim

114 Eroğlu, a.g.e. s. 207

115 Gökçe, a.g.e., s. 32
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- İlişki olarak iletişim

- Davranış olarak iletişim

- Etkileşim olarak iletişim

Tek yönlü çizgisel süreç başlığı altında sıralanan

üç tanımlama biçiminin de kaynak odaklı olduğu ve bu

nedenle bu üç yaklaşımda da aktarım işleminin ön plana

çıktığı görülmektedir. İkinci ana başlık altında sayılan

tanımlama biçimlerinden yorum, katılım ve anlaşmanın

iletişim sürecinin sonuçları olduğunu; ilişkin’ nin ise,

kaynak ve hedefin sadece biçimsel bir ilişkilendirilmesi

olduğunu ve davranış ve etkileşimin de iletişimin

eşdeğerleri olarak görülebileceğini belirtir.116

116 Gökçe, a.g.e., s. 33
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5. SAVUNUCU İLETİŞİM- DESTEKLEYİCİ

İLETİŞİM

İnsan ne zaman savunma davranışı içine girer? Bu

soruya, herhangi bir durumda ve ortamda kendisine

yönelik bir tehditle karşılaştığında ya da tehdit edilmeyi

beklediğinde savunmaya geçer diyebiliriz. Böyle bir

davranışa yönelmesinde kendisin korumak isteği kadar,

başkalarının katında değerini sakınmak, yüceltmek

eğilimi, gelebilecek cezalardan kaçınma ya da eğilimi

ödüllendirme isteği çoğu kez birlikte etkili olur. Bu

bağlamda savunucu iletişim insanın benlik bilincini

koruma gereksiniminden kaynaklanır ve psikolojik

savunma mekanizmalarıyla yakından ilgilidir.117

Savunucu iletişim ortamının karşıtı olan

destekleyici iletişim ortamı, dinleyicilerin kendilerinden

çok iletilere yönelebildikleri, bu nedenle de daha sağlıklı

ilişkilerin ve iletişimin gerçekleştirilmesine elverişli bir

zemin hazırlar.118

117 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 281

118 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 282
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Tablo–4: Savunucu ve Destekleyici İletişim

Davranışları

SAVUNUCU

İLETİŞİM ORTAMI

DESTEKLEYİCİ

İLETİŞİM ORTAMI

Yargılayıcı davranış Tamamlayıcı davranış

Denetimci davranış Soruna yönelik davranış

Strateji izleyen davranış Kendiliğinden (içten gelen)

davranış

Umursamaz davranış Anlamaya yönelik davranış

Üstünlük taslayan

davranış

Eşitlikçi davranış

Kesinlik taşıyan davranış Araştırıcı davranış

Kaynak: Zıllıoğlu, a.g.e., s. 283
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Savunucu ve destekleyici iletişim davranışlarını kısaca

açıklarsak;119

— Yargılayıcı Davranış-Tanımlayıcı Davranış:

Kaynağın iletileri sözel iletişimde, konuşma tarzı, ses

tonu ya da sözel ifadesi yargılayıcı, değerlendirici ise

veya öyle algılanırsa hedefe savunma tepkisi yaratabilir.

Konuşmacının duygularını, düşüncelerini, olayları bilgi

verici ve yansız biçimde tanımladığı, hedeften bir

davranış, tutum, değer değişimi istemeyen iletiler,

savunucu tepki olasılığını azaltırlar. İnsanın en azından

bakış açısı ve algılama biçiminde bir yanlılık vardır ve

iletilerini oluştururken bu yönünü görmek için çaba

göstermesi gerekir.

— Denetimci Davranış- Soruna Yönelik Davranış:

Kaynağın, hedefin bir tutumunu değiştirmek, bir

davranışını etkilemek ya da sınırlandırmak amacını

taşıyan veya bu izlenimi veren iletileri savunucu bir

iletişim ortamı yaratabilir. Denetimci davranışın

uyarlandığı savunucu tepki, hedefin kaynağın iletilerinde

gizli amaçlardan kuşkulanması boyutuna varabilir.

119 Zıllıoğlu, a.g.e., ss. 283-284-285
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Soruna yönelik iletişim davranışı ise, belirli bir durumda

ilgili olarak kaynağın, alınacak kararda, verilecek

yargıda, getirilecek çözümde sorumluluğu hedefle

birlikte paylaşma isteğini yansıtır. Bu davranış, hedefte

kendi düşünce, değer ve yargılarını açıkça ortaya

koyabileceği izlenimini yaratır.

— Bir Strateji İzleyen Davranış-Kendiliğinden

Davranış: İletişimde önceden korkutma, sevindirme,

gönül alma vb. taktikler, sonradan bir şeyi

istemeye/yaptırmaya yönelik olursa stratejik bir iletişim

davranışından söz edebiliriz. Buna karşılık, kaynak

dürüst, açık ve içten davranırsa ya da öyle

değerlendirilirse iletişimde savunucu bir ortamın

gelişmesi tehlikesi azalır.

— Umursamaz Davranış-Anlamaya Yönelik Davranış:

İletişimde taraflardan birinin diğerine, onun duygu ve

düşüncelerini umursamaz bir tavrı yansıtması, savunucu

bir iletişim ortamının doğmasına neden olabilir. Kişiler

arası iletişimde yalnız sözler değil, ses tonu, yüz ifadesi,

jestler ve vücut duruşu da bu tür bir tavrı yansıtabilir.

Karşılıklı anlayış ve ilgi dolu sözler, davranışlar, karşı
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tarafın görünüşüne, sorununa değer ve önem veren

iletiler ise, savunucu tutum ve davranışların

önlenmesinde önemli rol oynarlar.

— Üstünlük Taslayan Davranış- Eşitlikçi Davranış: Bir

insan başkalarına, kendisini onlardan toplumsal konumu

ve gücü, zekâsı ve bilgisi, fizik özellikleri açısından daha

üstün bulduğunu iletirse ya da iletileriyle böyle bir

izlenim yaratırsa, onlarda savunucu tutum ve

davranışların doğmasına neden olabilir. Oysa iletişimde

eşitlikçi bir hava yaratmanın ve böylesi iletişimi

destekleyici bir ortamı oluşturmanın pek çok yolu vardır.

Yetenekte, bilgide, görüşte, toplumsal konum ve güçte

gerçekten var olan farklar iletişimde vurgulanmaz,

eşitlikçi davranışlar izlenirse, işbirliği ve anlaşmayı

gerçekleştirme ya da istenen amaçlara ulaşma olasılığı

artar.

— Kesinlik Taşıyan Davranış- Araştırıcı Davranış:

Bütün soruların yanıtlarını bildiğine inanan, kendi

doğrularını tartışmayan, karşısındakileri öğrenci

kendisini öğretici gören ve başkalarından öğrenilecek bir

şeyi olmadığını düşünen, hedefte savunma duygu ve
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davranışlarını geliştirirler. Bunun karşıtı olarak,

araştırmacı iletişimde taraflar kendi bakış açılarını,

düşünce ve yargılarını sorgular ya da sorgulayabileceğini

hissettirirler.
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6. İNSAN İLETİŞİMİNDEKİ DÖNEMLER

İnsan iletişimindeki dönemler şu şekilde ayrılarak

açıklanabilir.120

Ana rahmindeki dönem: Doğmadan önceki 40 hafta.

Gerek zigot gerekse fetus halindeyken bile çocuğun ana

karnındayken çevresiyle iletişimde bulunmaktadır. Bu

sırada çocuk, annenin yaşantılarından doğrudan doğruya

veya dolaylı olarak etkilenir. Bu dönemde kişi içi

iletişimin gelişmemiş hali egemendir.

Yeni doğmuşluk dönemi: Doğuştan sonraki ilk 12

haftadır. Çocuk bu devrede dokunma, duyma, görmeyle

ilgili uyarıcılara cevap vermeyi öğrenir. Kişi içi iletişimi

etkili olarak devam eder ve gelişir.

Bebeklik dönemi: 3–24 aylar. Baş, göz, el, gövde,

parmak hareketlerinde gelişmeler devam eder. Yirmi

dört’üncü ay içinde konuşma yoluyla iletişim başlar.

120 İletişim nedir? Ve iletişim çatışmaları http://www.mugla.saglik.gov.tr/evlilik.html, Erişim

Tarihi.26.03.2006
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İlk çocukluk dönemi: 2-5’inci yıllar. Bu dönemde

bireyler arası iletişim gelişir. Ancak burada daha çok ana

baba, yakın akrabalarla bu ilişki oluşur.

İkinci çocukluk dönemi: 6-18’inci yıllar. Karşı cinsten

kimselerle bir şeyler ve bireyler arası iletişim gelişir.

Ayrıca grupların üyeleriyle iletişim başlar.

Yetişkinliğin ilk dönemi: 19-30’uncu yıllar. Bu dönemde

her türlü karmaşık iletişim çeşitleri gelişmiştir. Birey

içinde değişik roller alma ve çeşitli kurallara uyma

zorunluluğundadır. Bu dönemde kendinden yukarı

yaşlarla iletişim egemendir.

Yetişkinliğin orta dönemi: 30-45’inci yıllar. Kendinden

küçüklerle ve çocuklarla iletişimin en ileri olduğu

dönemdir. Duygulayıcı ve iletici rolünden daha büyük

sorumluluklar almaya geçiş dönemidir.

Yetişkinliğin son dönemi: 45-60’ıncı yıllar. Bilgi edinme

ve öğrenmenin yerine bilgi verme, öğretme, yönetme,

hükmetme geçişi yaşanmaktadır. Bireylerin karar verici

gruplar halinde içinde bulunduğu dönemdir.
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Emeklilik dönemi: 65-80’inci yıllar. İktidarı terk etme ve

karar vericilikten çekilme dönemidir. Hayatın sonuyla

ilgili filozofik düşüncelerin geliştirildiği dönemdir.

Olayların bütün olarak ele alındığı ve değerlendirildiği

dönemdir.

Yaşlılık dönemi: 80 yıldan sonrası. Bu dönemde özellikle

ilk anılara önem vererek geçmişte olanlar düşünülür.
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7. İLETİŞİM ŞEKİLLERİ

İletişim Şekilleri, genel olarak beş başlık altında

ele alınabilir. Bunlar;

7.1. Kişinin Kendisiyle İletişimi

Simgelerin, bir bireyin dışa vurulmayacak şekilde,

kişinin kendi içinde üretimi, iletilmesi ve yorumlanması,

kişinin kendisiyle iletişimidir. Kişinin kendisiyle

iletişimi, insanın kendi içinde, kendisiyle kurduğu

iletişimdir. İnsanın kendisiyle iletişimi için, “içsel

iletişim” ya da “öz-iletişim” terimleri de

kullanılmaktadır.121

İletişim etkinliğinde birey merkezi bir yer işgal

etmektedir. Bu gerekçeyle araştırmacıların çok büyük bir

çoğunluğu incelemelerinde dikkatlerini bire üzerinde

odaklamaktadır. Kuramcıların çok büyük bir çoğunluğu,

bireysel tercihlerin, eylemde öznenin “niyeti”nin önemini

kabul etmektedirler. Ancak gittikçe artan sayıdaki

121 Tutar, a.g.e.  s.s. 74–76
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araştırmacı, iletişim eyleminde bireylerin kesinlikle rol

oynadıkları hususunda kuşku duymaya başlamışlardır. 122

7.2. Kişiler Arası İletişim

Genel bir tanımlamayla, kaynağını ve hedefini

insanların oluşturduğu iletişime “kişiler arası iletişim”

denir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler, bilgi/sembol

üreterek, bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak

iletişimin sürdürülmesidir.123

Kişiler arası iletişimin etkileşimsel özelliği,

kişilerin bireyler arası iletişimle, karşılıklı davranışları

üzerine etki yaptığını anlatmaktadır. “Yüz yüze” iletişim

için bu zorunlu bir koşuldur. Etkileşimin olduğu her

karşılaşma, partnerlerin güveni veya yakınlığı, bilgi alış

verişi tipinden farklı olarak kişiler arası iletişimin

kapsamına girmektedir. Kişiler arası en sık kullanılan

iletişim aracının konuşma olduğu doğruysa, mümkün

iletişim biçimlerini dile indirgemek yanlış olacaktır.

122 Lazar, a.g.e., s. 50

123 Tutar, a.g.e.  s.s. 74–76
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Gülmek, jestler, mimikler, bedensel ifadeler, sessizlik,

iletişim kurmaya yarayan diğer araçlardır.124

Kişiler arası iletişim, iletişimsel etkinlikle

bireylerin birbirlerini doğrudan etkiledikleri vasıtayı

göstermektedir. Gerçekten de kişiler arası iletişim her

şeyden önce, bireylerin yararlandığı iletişim araçlarını

kapsamaktadır. Bu davranışların karşılıklı olarak

uyarlanmasın içermektedir. Her kişi diğerinin davranışına

uymayı dener ya da uyar. Bir konuşma esnasında ortaya

konulmuş bir iletiye uyum söz konusudur.125

Bireyler arası karşılaşmalar sırasında gözlenebilen

davranış düzeyleri sınırsız sayıdadır ve onları

sınıflandırmak imkânsızdır. En yalın sınıflandırmalardan

biri, sözel olma veya olmamasına göre yapılan

ayrıştırmayı içermektir günlük etkileşimler ya

vücudumuzun ya da yüzümüzün ya da sözlü olarak

yayınlanan bir iletinin vasıtasıyla gerçekleşmektedir.

Sözel iletişim; etkileşimlerimizin çoğu konuşmadaki

sözlerle gerçekleşmektedir. Dil toplumsal yaşamın

124 Lazar, a.g.e., ss. 52-53

125 Lazar, a.g.e., s. 53
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temelidir. İnformel konuşma günlük yaşamda önemli bir

yer tutmaktadır. Sözel olmayan iletişim; toplumsal

etkileşimlerin büyük bir bölümü, sözel olmayan

iletişimin kapsamına girmektedir. Bunlar beden

hareketleri, jestler veya mimiklerle gerçekleştirilen bilgi

alışverişleridir.126

7.3. Grup İletişimi

Grup, ortak bir amaç için birbirini etkileyen ve

birbirleriyle etkileşim halinde olan, iki veya daha fazla

insan olarak tanımlanabilir. İki veya daha fazla kişinin

interaktif olarak birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerinden

etkilendikleri bir yapı olarak tarif edilen grup iletişimi,

örgüt içinde olduğu gibi, örgüt dışında oluşan informel

gruplar arasında da olabilir. Örgütteki formel veya

informel grupların kendi aralarındaki mesaj aktarımına

gruplar arası iletişim denir.127

Grup iletişimi birbirlerine ileti gönderen ve

birbirlerinin iletilerini kabul eden belirli sayıdaki kişi

arasında sürdürülen iletişimdir. Her kişi, en yalnızı bile,

126 Lazar, a.g.e., ss. 54-55

127 Tutar, a.g.e.  s.s. 74–76
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iletişim ağı ile örülü bir âlemde yaşamakta ve çok sayıda

bireye bağlı bulunmaktadır. Bu ilişkiler kişisel ağlarla

inşa edilmektedir ve insanlar arasında yerleşik, dolaylı ve

dolaysız bağların bütünü bu ilişkileri oluşturmaktadır.128

Grup içi iletişim, grubun informel veya formel

oluşuna göre farklılaşmaktadır. Formel iletişim, sınırların

belinlenebildiği belirli bir çerçevede

gerçekleştirilmektedir. İnformel iletişim ise meslektaşlar

veya dostlar, komşular, aile üyeleri arasındaki

bağlantılar, dahası klan üyeleri arasındaki yerleşik

ilişkileri göstermektedir.129

Grubun büyüklüğü ve statü ilişkileri, grup sayısı,

grup oluşumu, grubun fiziksel çalışma ortamı gruplar

arası iletişimi etkileyen faktörlerdir.

7.4. Örgütsel İletişim

Örgütsel iletişim örgüt içinde ve örgüt dışında

gerçekleşen iletişimdir. Örgüt içi iletişim, örgütün

sınırları içinde gerçekleşirken, örgütler arası iletişim,

128 Lazar, a.g.e., s. 56

129 Lazar, a.g.e., s. 57
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örgütün kendi sınırları dışındaki örgütlerle olan

ilişkilerini içermektedir.130

7.5. Toplumun tümünü içeren düzey (kitle iletişimi)

Kentleşme ve sanayileşmenin yarattığı toplumsal

koşullar, kitle iletişimini ortaya çıkışını zorunlu kılmıştır.

Teknolojik gelişme; sinema, afiş, televizyon, radyo,

gazete gibi kitlesel medya ile gerçekleşen, eksiksiz ve

sınırsız bir sanayi doğurmuştur. Kitle iletişimiyle, kişiler

arası iletim arasındaki temel farklılık, aktörlerin doğasına

dayanmaktadır. Başka bir ifadeyle kitle iletişimi, kolektif

özelliğe sahip bir süreç içindeki uygulamaları

kapsamaktadır. Kitle iletişimi iletişimsel uygulama,

iletişimci ve kitle dinleyicisi gibi üç bileşimle

gerçekleşen özel bir toplumsal araçtır.131

Kitle iletişimi, örgütlü ve kurumsal toplumsal

iletişimlerden biridir. Tanımlanmış bir yapı, istikrarlı bir

biçim, süresi medyaya göre farklılaşan bir süreçle onun

elde edildiğini medyanın tarihi göstermektedir. Medyanın

genel niteliği, kamu, iletişim süreci ve toplum tarafından

130 Tutar, a.g.e.  s.s. 74–76

131 Lazar, a.g.e., s. 61
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yavaş yavaş biçimlenmiştir. Birbirinde farklı medyalar

benzer özelliklere sahipse de aynı zamanda her birinin

kendilerine özgü nitelikleri bulunmaktadır. Medyanın

genel nitelikleri şöyle sıralanabilir;132

· Kavramların üretimi ve dağıtılması

· Bireyleri kendine bağlayabilen kanalların

yaratılması

· Bütüne açık olma özelliği

· Serbest tüketim (Bireyler için hiçbir sorumluluk

yoktur. Herkes katılabilir de, katılmayı

reddedebilir de)

· Hizmet ve eğlence endüstrisinin niteler (gelişkin

bir endüstri kurmuştur)

· Her toplumda yasalarla düzenlenmektedir.

Kitle iletişiminin üretiminden söz edildiği zaman,

iletişimci denilen özel bir grubun çalışmasından söz

edilmiş olmaktadır. Bu terim, medya uzmanlarını dile

getirmektedir. Bunlar örgütlerde özel bir rol

132 Lazar, a.g.e., s. 62
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oynamaktadırlar. İlk defa 1969’da Kitle İletişimcisinin

Sosyolojisi’nde zikredilen “iletişimci” teriminin faydası

sadece gazetecilerden ibaret olmamasıdır. Uzman

iletişimci, değişik grup veya farklı kişiler arasında bağ

kurma becerisi gösteren ve simgelerin yönlendirme

gücünü kullanılmasında özel bir yetenek içeren kişiler

uzman iletişimcidir.133

Kitle iletişimin farklılıkları şu şekildedir;

· Kitle iletişimin ilk farklılık kaynağın, tek bir kişi

değil, bir kuruluş oluşudur. Buna kurumlaşmış

kişilik dememiz daha aydınlatıcı olacaktır.

· Yüz yüze iletişimde tek kişinin iletiyi kodlarken

yaptığı simge seçimi, sentaks arama, oluşturma,

iletişimde etkinlik arttırmak için kuramsal

bilgilerden yararlanma gibi işleri kitle iletişimde

gazete, radyo ya da televizyon bir kuruluş olarak

yapar.

· Yüz yüze iletişim sürecinde bir iletiyi kodlayıp

sözel olarak karşınızdakine ilettiğinizde onun ne

133 Lazar, a.g.e., s. 63



114

yanıt verdiğini sözel olarak duyabileceğiniz gibi,

mimiklerinden, jestlerinden hemen yakalarsınız.

Kitle iletişimde ise, bu destek-yankıyı yakalamak

çok zordur. Yakalandığında da iş işten geçmiş

olabilmektedir.

· Kitle iletişiminde hedef-kitle kendi içinde

homojen bir yapıya sahip olmayabilir. Kitle

iletişiminde bu farklılıklarında göz önüne

alınması gerekmektedir.

İletişim bilimi, bir toplumun örgütlenme biçimi

çerçevesinde, birkaç düzeye ayrılabilen oldukça geniş bir

alanı kapsamaktadır. McQuailn bunu piramit şeklindeki

öngörüsüyle şöyle açıklamaktadır;134

134 Lazar, a.g.e., s. 12



115

Şekil–7: Toplumda iletişim süreci.

Kaynak: Lazar, a.g.e., s. 53

Her düzey kendini ve kendinin altındaki düzeyleri

kapsamaktadır. Böylece piramidin en yüksek düzeyinde

bulunan kitle iletişimi diğer bütün düzeyleri içine

almaktadır. Alt düzeylerin tümünü kapsamaktadır.

Onların alan ve zamanı içinde yer alan kişilerin tümüyle

ilişkilidir. Kitle iletişimi hem toplumsal yaşamın

bütünüyle ilişkilidir. Hem de bireysel ilişkilerde önemli

bir yer işgal etmektedir. Bununla birlikte iletişim

Toplumun
tününü içeren
düzey

Örgütsel düzey

Gruplar arası düzey

Kişiler arası düzey

Kişisel düzey
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biliminin konusu sadece bu düzeyde sınırlandırmak

yanlış olacaktır. Zira diğer düzeylerin tümü birlikte bu

disiplinin inşasına katkı sağlamaktadır.135

135 Lazar, a.g.e., s. 13
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Tablo-5: Kişilerarası (Toplumsal) İletişim ve Kitle

İletişimin Karşılaştırılması

KİŞİLERARASI İLETİŞİM KİTLE İLETİŞİM

Özel Kamusal

Yüz yüze Teknik araçlar vasıtasıyla

Mekân ve zaman bir/aynı Mekân ve zaman farklı/uzak

Diyalog (feedback var) Dağınık seyirci/dinleyici kitlesine

yönelik

Kaynak birey Organizasyon (örgüt)

Kendine özgü/şahsi Kamu hizmeti niteliğinde

Hedefe atfen “Non-moral” dinleyiciye/izleyiciye

yönelik herhangi bir sorumluluk

üstlenilmemiş

Taraflar aynı haklara sahip Kaynak otoriter

Kaynak: Gökçe, a.g.e., s. 168
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Yukarıdaki tablo da görüldüğü gibi kitle iletişimi

kişiler arası iletişimden birçok yönden farklılık

göstermektedir. Kitle iletişimi toplumun bütününü ele

almaya çalışan içinde birçok iletişim biçimini barındıran

bir şekilde gerçekleşen iletişim biçimidir.

Kitle iletişim araçlarının işlevleri aşağıdaki tabloda

kısaca özetlenmiştir.

Tablo-6: Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri

Sosyal Siyasi Ekonomik

Sosyalleşme işlevi Kamuoyunu

oluşturma işlevi

Para- mali ilişkisin

güçlendirme işlevi

Sosyal yönlendirme

işlevi

Sözcülük işlevi

Dinleme ve günlük

stresi unutturma

işlevi

Siyasi sosyalleşme

işlevi

Eğitim işlevi Eleştiri ve kontrol

işlevi

Kaynak: Gökçe, a.g.e., s. 178
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8. KÜLTÜREL YAŞAM VE İLETİŞİM

İnsanın iletişimi hayvanların iletişiminden asıl

olarak ayırt eden doğuştan/kalıtım yoluyla sahip olduğu

özellikler değil, bu özelliklerin insanın toplum yaşamı

içinde gerçekleştirdiği etkinlikler ve etkileşimle

kazandığı toplumsal ve simgesel boyutudur. Bu

bağlamda, insan salt iletişim kurabilen değil iletişimin

tüm türleri ve biçimleriyle “konuşabilen” bir varlıktır.136

İnsanın geliştirdiği iletişim (dil) ile kültürel yaşam

arasında karşılıklı bir ilişki vardır; iletişim kültürün hem

önkoşulu, hem de sonucudur. Bu ilişkiyi kavramak için

kültürün iki temel boyutu üzerinde durulur.137

Yaratma: Genelde gereksinimlerden kaynaklanan

yaratma, düşünerek ve tasarlanarak yapma eyleminin

sonucudur.

Örgütlenme ve aktarma: Kültürün bir diğer boyutunu

insan yaşamının örgütlenme biçimi oluşturur. İnsan başta

beslenme, barınma ve neslin sürekliliğini sağlama gibi

temel gereksinimlerini karşılamak için geliştirdiği

136 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 45

137 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 46
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teknoloji ile yalnız doğayı etkilemek ve değiştirmekle

kalmamış, kendisini de tüm etkinliklerine yön veren

inançlar, değerler, davranış kuralları, geleneklerle

oluşturduğu bir düzen içinde üretmeye başlamıştır. Başka

deyişle, insanoğlu varlığını sürdürme çabasını kalıtımsal

ya da rastlantısal ve keyfi ilişkilerle gerçekleştirmemiş;

bunu belli kurallarla, anlamlandırarak belirlediği

değerlere göre biçimlemiş, örgütlemiş ve bireysel

yaşamın süresini aşan bir yaşam ve gelecek anlayışı

içinde gelenekselleştirmiştir. Böylece, kültürel yaşamın

her alanında insanın etkinliklerini ve ilişkilerini

belirleyen davranış kuralları, kalıpları, değerler ve

bunlarla ilgili simgelerle, maddi öğelerden oluşan

toplumsal/kültürel kurumlar olmuştur.
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İKİNCİ BÖLÜM

ÖRGÜT
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9. ÖRGÜT KAVRAMI

Örgüt; iki ya da daha çok kişinin bilinçli bir

şekilde oluşturdukları eylem veya güç birliğidir.138 Bir

örgütten bahsedebilmek için birden fazla insanın belirli

bir amaç etrafında toplanması veya güç birliği yapmış

olması gerekmektedir.

Organizasyonlar, insan tabiatındaki bir şeyi

organize etme yeteneğinin ürünleridir. Organize etme,

belirli bir amaç için sistematik bir şekilde ayarlamaktır.

Organize etmek yine de günümüzde kurum diye

adlandırdığımız daha kalıcı, sosyal yapılar meydana

getirir.139

Örgütler yaşamımızın her yönünü kapsamıştır.

Günlük yaşamımızda çeşitli nedenlerle, çoğuyla ilişkimiz

vardır. Gerçekten de yaşamımızın bölümü örgütlerde

geçer, ya da onlardan etkileniriz. Zamanımızın çoğunu

bir şirketin bir okulun, sosyal, kültürel, ekonomik ya da

dinsel bir örgütün üyesi olarak geçiririz.  Bu ilişkilerde

138 İlhan Erdoğan, İşletmelerde Kişi Değerlemede Psikotenik, 4. Baskı, İstanbul,  İstanbul Üniversitesi

İşletme Fakültesi Yayınları, 1990, s.25

139 John Adair, Çeviren: Ömer Çolakoğlu, Etkili İletişim, 3. Baskı, İstanbul, Babıali Kültür Yayıncılık,

Temmuz 2006, s. 216
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bazen işgören, bazen öğrenci, kimi zaman da müşteri,

hasta ya da vatandaş konumunda bulunuruz.140

Bugün dünyanın her yerinde milyonlarca insan,

mal ve hizmet üretmek amacıyla, günün her saatinde

durmadan çalışmakta, yüz binlerce kişi de bu çalışmaları

yönetmektedir. Bütün bu faaliyetler, “örgüt” adı verilen

ekonomik, sosyal, kültürel, askeri, dinsel ve siyasal

amaçlı “işbirliği sistemleri” içinde yürütülmektedir. Bu

nedenle çağımızda örgütler, ekonomik kalkınma ve

büyüme, sanayileşme, bilimsel ve teknolojik gelişme,

teknolojik alandaki keşiflerin, uygulama alanına

aktarılması bakımından büyük önem taşımaktadır.141

Modernleşmenin temel sonuçlarından birisi insan

ihtiyaçlarının artmasıdır. Yeryüzündeki kaynakların

kısıtlı olması, artan bu ihtiyaçların rasyonel bir biçimde

giderilmesini zorunlu kılar. Bu rasyonellik ise örgütler

aracılığıyla sağlanabilir. Bu nedenle modern dünyaya

örgütler dünyası da demek mümkündür.142

140 Halil Can, Organizasyon ve Yönetim, 3. Baskı, Ankara, Siyasal Kitapevi, 1994, s. 3

141 Hasan Tutar, Örgütsel İletişim, 1. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, Haziran 2003, s.16, 17

142 Can, a.g.e. s. 3
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Çağdaş toplumları betimlemede en sık başvurulan

iki kavram, “bilgi toplumu” ve “örgütler toplumu”

kavramlarıdır. Bilginin işin bizzat kendisine

uygulanmasından doğan üretim ilişkileri, toplumu bilgi

toplumu haline getirirken, bu üretim ilişkileri, çeşitli

sosyal birimleri ortaya çıkarmaktadır. Bu sosyal

birimlerin başında örgütler gelmektedir. İster iş

dünyasında, ister özel ve sosyal yaşamda olsun, bir

örgütün amaç ve işlevi, bilgiyi çalışmaya aletlere,

ürünlere, süreçlere, işin tasarımına ve bizzat bilginin

kendisine uygulamaktır.143

Örgütler tek bir nedenle ortaya çıkarlar: Bireysel

olarak başaramadığımız şeyleri gerçekleştirmek için Bu

nedenle kar etmek eğitim ve öğretim sağlamak

dinsel gerekleri yerine getirmek sağlığı geliştirmek Aya

insan yollamak bir adayın seçilmesini sağlamak, ya da

yeni bir gökdelen inşa etmek istediğimizde örgütlere

başvururuz.144

143  Tutar, a.g.e.  s.s. 15, 16

144 Can, a.g.e. s. 3
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Fiziksel yapılar açısından çok fazla olmamakla

birlikte, onlardan beklenenler nedeniyle organizasyonlar

her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedirler.

İnsanlar kendilerinden neler beklendiğini kavramakta

daha da zorluk çekerken, işleri yoluna sokmak ve

perspektif içine alabilmek için rahatça nefes

alabilecekleri bir ortam yaratılmamaktadır. Kıyasıya bir

rekabetin süregeldiği bu dünyada bizden bu koşullar

kendimizi gün ve gün uyarlamamız beklenmektedir.145

9.1. Örgüt Kavramının Tanımı ve Anlamı

Örgüt kavramı iki değişik anlamda kullanılabilir;

birincisi bir yapı, iskelet, önceden planlanmış ilişkiler

topluluğu anlamına gelen örgüt; ikinci anlamda ise, bu

yapının oluşturulması sürecini, bir dizi faaliyeti,

örgütlenmeyi ifade eder. Hatta bazen örgüt kavramı bir

üçüncü anlamı da verilmektedir. Bu anlamda örgüt, bir

toplumsal çevrede bir amacı gerçekleştirmek için

oluşturulmuş sosyal sisteme verilen isimdir.146

145 Arie Quik,  Çeviren: Olcayto Berti, Basitleştirin Organizasyonlarda Etkili İletişim, 1. Baskı, Ankara,

Dost Kitabevi, Şubat 1999, s. 12

146 Tutar, a.g.e.  s. 17
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Örgüt sözcüğü, dar ve geniş anlamda

tanımlanabilmektedir. Dar anlamda örgüt; herhangi bir

amaç için gerekli çalışmaları belirlemek ve bu çalışmaları

grup ilişkileri şeklinde düzenlemektir. Geniş anlamda

örgüt ise; insanların, fiziksel araç ve olanaklarını, belli

bir amacı gerçekleştirecek biçimde bir araya getiren

yapıdır. Bu tanımların ilk bakışta kolay ve anlaşılır

olmasına rağmen, bir örgütün amaçlarını, işlevlerini ve

işleyişini gösteren bir tanım yapmak, göründüğü kadar

kolay değildir.147

Geleneksel örgüt yaklaşımında örgüt; ortak

amaçları gerçekleştirmek için işlerin yapısına ve

dağılımına ilişkin süreçlerdir. Sistem yaklaşımına göre

örgüt; geniş bir çevresel sistem içinde amaçlar ve

değerler, teknoloji, yapı, psiko-sosyal ve yönetim gibi alt

sistemleri içeren toplumsal bir sistemdir. Pratik bir tanım

yapmak gerekirse, örgüt, iş ve işlevler bölümü yapılarak,

bir otorite ve sorumluluk hiyerarşisi içinde ortak ve açık

147 Tutar, a.g.e.  s. 17
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bir amacın gerçekleştirilmesi için bir grup insanın

faaliyetlerinin akılcı kurallara göre eşgüdümleşmesidir.148

Örgütler belirli bir amacı yerine getirmek için,

bilinçli olarak oluşturulmuş ve bir düzen çerçevesinde

işleyen toplumsal birimlerdir. Bu tanımda örgütler, insan

toplulukları, ya da toplumsal birimler olarak

tanımlanmaktadır. Tanım, örgütlerin en temel öğesinin

insan olduğunu göstermektedir. Örgütler, bireylerin

çabalarının eşgüdümleşmesi sonucunda ortaya çıkar.

Örgüt tanımlarında diğer önemli bir öğe de, örgütlerin bir

tesadüf sonucu değil, bilinçli bir şekilde ortaya çıktığıdır.

Örgütler belirli amaçları gerçekleştirmek için kurulur.

Örgütler bu amaca rasgele davranışlarla değil, ancak bir

düzen çerçevesinde işleyen yapılar sayesinde

ulaşabilirler. Düzen kavramı, bir işleyiş düzenini ifade

eder. Örgütlerin son bir unsuru da, onların bir toplumsal

birim olmasıdır. Örgütler bir boşlukta değil, ancak sosyal

bir çerçevede faaliyette bulunurlar.149

148 Tutar, a.g.e.  s. 15

149 Tutar, a.g.e.  s. 15
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Bir organizasyon özel bir amaca erişebilmek için

bir araya gelmiş küçük birimler (ya da amaçlar

kombinasyonu) topluluğudur. Bir organizasyondaki en

küçük birim, kişidir. Onun için, bir organizasyonu idare

etmek ve yönlendirmek istiyorsanız, her şeyden önce

kişilerin nelerle uğraştığını anlamanız gerekmektedir.150

Örgüt kuramcıları örgütü tanımlamada, fiziksel

dünyadan örneklerden yararlanmışlardır. Yönetim

bilimciler örgütleri, açıkça gözlenebilen bir makine

olarak veya canlı bir organizma olarak görürken, son

yıllarda sosyal bilimlerden ödünç alınıp “grup”, “sosyal

birim” gibi kavramlarla analiz etmeye çalışmaktadırlar.

Böylece örgütler küçük bir toplumsal birim olarak kabul

edilmektedirler. Bu tür bir kabul, örgütlerin baştan beri

bilinen beşeri yönüne işaret etmektedir.151

Örgüt, belirli amaçlara ulaşmak için bilinçli bir

şekilde kurulmuş toplumsal birimler veya toplum

kümeleridir. Diğer bir tanımla örgüt, bireylerin ve

işlevlerin, üretici bir ilişki sistemi içinde

150 Quik,a.g.e., s. 22

151 Tutar, a.g.e.  s. 17
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yapılandırılmasıdır. Kavram olarak örgüt, örgütsel

amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş

yapıyı, yönetim bu yapının planlar, politikalar ve

stratejiler çerçevesinde işletilmesini ifade eder. Bir örgüt,

bireylerin amaçlarına ulaşmak için karşılıklı

davranışlarda bulundukları yapısal bir süreçtir. Bu süreci

yönetici işletir. Örgütte meydana gelen olaylar, karşılıklı

(interaktif) olarak birbirine bağımlıdır. Örgütsel yapı, bu

karşılıklı davranışları ve ilişkiler düzenini tanımlar.152

Örgütler, çevreden bir takım girdileri alarak,

bunları işleyen ve enerjiye dönüştüren ve bu çıktıları yine

girdi olarak çevreye sunan yapılardır. Örgütler bu süreci,

insan unsurunun ve üretimde kullanılan farklı

teknolojileri yardımıyla yerine getirirler. Örgütlerde

yerine getirilen bu faaliyetler, birbirine bağımlı veya

birbirini tamamlayan niteliklerdir. Örgütsel faaliyetler bir

yapı içerisinde yürütülür. Örgütler, onun soyut değerleri

olan örgüt kültürü ve örgüt ikliminin somutlaşmış halidir.

Örgütler yapılarına göre, “açık sistemler” ve kapalı

sistemler olarak örgütlenirler. Bunlardan, çevreleriyle

152 Tutar, a.g.e.  s. 17
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input-output alışverişi yüksek olanlar açık sistemlerdir,

düşük olanlar ise kapalı sistemler olarak kabul edilir.153

Örgütler kendilerini oluşturan insanların önceden

belirlenmiş faaliyetleri aracılığıyla yürütürler. Önceden

belirlenmiş bu faaliyetler birbirlerine bağımlı ve diğerini

tamamlayıcı niteliktedirler. Tekrarlanan nitelikte, bir

ölçüde sürekli ve bulundukları yer ve zamanla

sınırlıdırlar. Eğer bir faaliyet yalnızca bir kez oluyorsa ya

da önceden bilinmeyen aralıklarla ortaya çıkıyorsa, bir

örgütten söz edemeyiz.154

Örgütler, bireysel ihtiyaçları karşılamak için

kurulurlar. Örgütler aynı zamanda bireylerin sosyal

ihtiyaçlarını karşılayan sosyal sistemlerdir. İnsanlar,

örgütlerin sağladığı sosyal tatmine ihtiyaç duyarlar.

Örgütlenmenin bir diğer nedeni de, maddi nedenlerdir.

İnsanlar, örgütlerin yardımıyla yalnız başlarına

yapamayacakları başı işlevleri yerine getirmeyi

başarırlar. Bu işlevler aşağıdaki gibidir;155

153 Tutar, a.g.e.  s.s. 17, 18

154 Can, a.g.e. s. 4

155 Tutar, a.g.e.  s. 18
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· Çalışanların yeteneklerini geliştirmek,

· Bir amaca ulaşabilmek için gerekli kaynağı

sağlamak,

· Çalışanların faaliyetlerini eşgüdümleyerek sinerji

yaratmaktır.

Örgütler, insanın çok farklı nitelikteki

ihtiyaçlarını karşılarlar ve bazı amaçlara ulaşmak için

kurulurlar. Bireylerin yalnız başlarına yapamayacakları

işler, örgütsel yetenekler kullanılarak yapılır. Bu nedenle

örgütler tek başına herhangi bir anlam ifade etmezler.

Örgütler. Belli amaçları gerçekleştirmek için kurulan

araçlardır. Araç olma durumu, örgüt veya organizasyon

kavramının anlamında vardır. Bilindiği gibi

organizasyon, Antik Yunanca’da “organon”

kelimesinden gelir ve “organon” kelimesi, alet ya da araç

anlamına gelir. Örgütler, amaca yönelik faaliyetin yerine

getirilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulmuş sosyal

ve mekanik yapılardır.156

156 Tutar, a.g.e.  s. 18
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9.2. Örgüt Türleri

Genel anlamda sınıflandırma, bir kavramı, bir

olayı, bir durumu anlamayı kolaylaştırır. Bilimsel tüm

faaliyetler, bir sınıflandırmaya tabi tutularak anlaşılabilir.

Bilimsel anlamda sınıflandırma (kategorize etme), yararlı

olmakla birlikte, birçok güçlüğe sahiptir. Bir kavramı

veya kurumu açıklamada kusursuz bir sınıflandırma

imkânsız denecek kadar zordur. Örgütsel

sınıflandırmanın da birçok zorluğu vardır. Örgütsel

sınıflandırmanın en büyük zorluğu, yanılgı doğuracak

derecede basitliğe gitmektir; çünkü her sınıflandırmada

ancak tek, benzer ve ortak özellikler üzerinde durulur.

Ortak nitelikler artıkça, sınıflandırmalar da genişlemeye

başlar.157

Ortak bir amaca, ya da belirlenmiş bir takım

amaçlara ulaşmak için bir araya gelip çalışmakta olan

insan toplulukları olarak da tanımlanabilen örgütler,

yapıları itibariyle;158

- Biçimsel (resmi-formel) örgütler,

157 Tutar, a.g.e.  s. 18

158 Tutar, a.g.e.  s. 18
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- Biçimsel olmayan (Resmi-İnformel, doğal) örgütler

şeklinde iki temel gruba ayırabiliriz.

9.3. Örgütlerin Özellikleri

A.A. Milne, örgütlerin iki özelliğini şu şekilde

açıklamaktadır.159

— Hiyerarşi: Değişik biçimlerde de olsa örgütlerde bir

hiyerarşik yapı bulunmaktadır. Astlar, orta

kademedekiler, üstler şeklinde sınıflandırılırlar.

— Resmi İletişim: Hareket işbirliğinin kişisel temas,

alışkanlık veya sosyal duyarlılıkla sağlanamayacağı

sıradan insanlar arası işbirliği üzerine kurulmuş, belirli

bir amacı olan sistemlerde resmi iletişim kurulur.

Biçimsel örgütlerin en bilinen, özellikleri,

önceden belirlenmiş amaçlara ulaşmak için bilinçli bir

biçimde kurulmuş olmalarıdır. Başka bir deyişle örgütler,

önceden belirlenmiş amaçlara ulaşmak için tasarlanan,

bilinçli bir şekilde kurulmuş ve bir işleyiş düzeni

çerçevesinde faaliyette bulunan toplumsal birimlerdir.

Önceden belirlenmiş amaçların ne olduğu, örgütün

159 Adair, a.g.e., s. 216
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kuruluş amacına göre değişebilir; ancak burada önemli

olan amaca ulaşmanın, tüm örgütlerde belli bir amacın

sürekli var olmasıdır. Kısaca amaç, örgütlerin ortak

özelliğidir.160

Biçimsel örgütlerin en belirgin özelliklerinden biri

de, örgüt üyeleri arasındaki “ilişkilerin yapılandırılmış

olması”dır. Örgütler özel amaçların başarılması için

kurulmuşlardır ve amaçlarına örgüt üyelerinin

eşgüdümlenmiş zihinsel ya da fiziksel çabalarıyla

ulaşırlar. Bir grup insan, ortak bir amacı gerçekleştirmek

için bir araya getirildiğinde, bireylerin zihinsel ve fiziksel

güçlerinin eşgüdümlenmesi gerekir. Örgütsel amaçlar

doğrultusunda eşgüdümleme, örgütlerin diğer bir

özelliğidir. Örgüt çalışanları arasında ilişkiler ağı

kurmadan ve onların etkinliklerini örgütsel amaçlar

doğrultusunda planlamadan, ortak amacı başarmak

olanaklı değildir. Örgüt unsurlarını örgütsel amaçlar

doğrultusunda düzenlemek, örgütlerin bir diğer

özelliğidir.161

160 Tutar, a.g.e.  s. 21

161 Tutar, a.g.e.  s. 21
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Örgütler sosyal ve teknik sistemlerdir. Her

sistemin işleyişinde bir düzen ve uyum söz konusudur.

Örgütsel işleyiş düzeni örgütlerin bir diğer ortak

özelliğidir. Biçimsel örgütlerin bir başka ortak özelliği

ise, bu örgüt üyelerinin bireysel amaçlarını yerine

getirmek için kurulmuş olmasalar da, onların niteliklerine

göre oluşmalarıdır. Örgütlerin bir başka özelliği de resmi

örgütlerin asıl kuruluş amacı örgütsel amaçlar olduğu

halde, doğal örgütlerde öncelikli olan, bireysel

amaçlardır. Biçimsel örgütlerde, örgütlerin önceden

belirlenmiş amaçları ve bu amaçların başarılması çeşitli

etkinlikleri gerektirdiğine göre, fiziksel ve zihinsel

çabaları ile katkıda bulunacak örgüt üyelerinin amacın

başarılması için, gerekli yeteneklerine göre seçilmesi

gerekir. Buna göre örgütlerin diğer bir özelliği de, belli

niteliklere sahip insanlardan oluşmasıdır.162

Örgütlerin amaçlara ulaşmak için fiziksel, beşeri

ve mali kaynaklarını kullanmak durumundadırlar.

Örgütsel kaynakları kullanmak, örgütlerin bir başka

özelliğidir. Biçimsel örgütlerin bir diğer özelliği de örgüt

162 Tutar, a.g.e.  s.s. 21, 22
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ile çevresi arasındaki etkileşimin düzeyinin örgütsel

amaçların niteliğine uygun olmasıdır. Bazı örgütler

amaçların niteliğine uygun olarak çevreleri ile yoğun bir

etkileşime girerken, bazı örgütler,  yoğun bir etkileşime

ihtiyaç duymazlar.163

Bir örgütün varlık nedeni, belirli amaçların ancak

birden fazla kişi ile ve bir grup olarak

gerçekleştirilebilmesidir. Ancak bir örgütü anlamanın ilk

yolu, onun yerini ve tanımını belirlemektir. Bir örgüt

karşısında olduğumuzu nereden anlayacağız? Örgütün

sınırları nelerdir? Örgütler amaca yönelik davranışlarıyla

tanımlanabileceğine göre, hangi davranışlar örgüte aittir

ve hangileri örgüt dışında kalmaktadır? İşte bu sorulara

cevap verecek çeşitli başlangıç noktalarımız olabilir.

Ama bunların çoğu bizi sonuçta eksik bir takım

tanımlamalara götürebilir. Onun için örgütleri anlamada

başlangıç noktası olarak, onları birer açık sistem olarak

görmek ve “ elde edilen çıktıyı, sistemi yeniden harekete

geçirecek bir girdi olarak kullanan enerjisel girdi

dönüşüm - çıktı sistemi” olarak tanımlamak yararlı

163 Tutar, a.g.e.  s. 22
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olacaktır. Yani bir başka deyişle örgütler, çevreden bir

takım girdileri alarak işleyen ve enerjiye dönüştüren ve

sonuçta bunları çıktılar biçiminde yine çevreye veren

açık sistemler olarak tanımlanabilirler. 164

Örgütlerin açık bir sistem olarak özellikleri ise şu

şekildedir:165

a) Enerji Alma: Açık  sistemler,  dış çevreden  girdi

adını verdiğimiz enerji alırlar. Hücre kandan oksijen alır,

insan ise havadan oksijen, dış dünyadan besin alır.

Örgütlerde varlıklarını sürdürmek için diğer

kurumlardan, bireylerden ya da fiziksel çevreden yeni

enerjiler almak zorundadır.

b) Enerjiyi İşleme (dönüşüm): Alınan bu enerji

sistem içinde işlenir. Vücut aldığı nişasta ve şekeri ısı ve

eyleme dönüştürür. Örgütlerde yeni ürünler yaratır,

maddeleri işler, hizmet görür ya da insanları eğitirler.

c) Çıktı: Bu enerji dönüşümünün sonucu, bir ürünün

yaratılmasıdır. Bir bina yapma, bir buluş ya da, bir sağlık

hizmeti, enerjisel dönüşüm sonucu elde edilen birer çıktı

164 Can, a.g.e. s.  4

165 Can, a.g.e. s.s. 5, 6
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olarak nitelenir. Vücut bile aldığı oksijeni,

karbondioksite dönüştürerek fizyolojik bir ürün

çıkarmaktadır.

d) Döngüsel Özellik: Yukarıda belirtilen enerji alış

verişi faaliyetleri döngüsel bir özellik gösterir. Çevreye

verilen ürün, faaliyet çevresini tekrarlamak için gerekli

enerji kaynağını sağlar. Faaliyet devresini destekleyen

enerji, ya elde edilen ürünü satılarak yeni hammadde ve

emek için kullanılmasıyla, ya da gönüllü örgütlerde

çalışanları teşvik yoluyla elde edilebilir.

e) Olumsuz Entropi: Entropi, örgütlerin dağılmaya

ve ölüme gideceği biçimindeki bir doğa yasasıdır. İşte

örgütler entropiyi önlemek ve durdurmaya yönelmek

zorundadırlar. Biyolojik sistemlerde er ya da geç entropi

kaçınılmazdır. Ama açık sistemler olarak örgütler,

çevreden tükettiklerinden daha çok enerji alıp bunları

depolayarak olumsuz entropi kazanabilirler. Böylelikle

bunalımlı zamanlarda örgütler depoladıkları bu enerjiyi

kullanarak yıkılmaktan korunurlar.

f) Bilgi Girdisi, Olumsuz Geri Bildirim ve

Kodlama Süreci: Sisteme gelen girdiler yalnızca
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sistemin çıktısını oluşturacak enerjisel maddelerden

ibaret değildir. Girdiler bazen bilgi sağlayıcı özellikle

olur ve çevre hakkında ya da çevre ile ilişkiler yönünden

kendi işleyişi hakkında ipuçları sağlarlar. Örgütlerdeki en

basit bilgi girdisi olumsuz geri bildirimdir. Bu tür

geribildirim örgütün ana doğrultusundan sapmaların

düzeltilmesini sağlar. Sistemin yeniden raya

oturtulmasını sağlayan düzenleyici bir aygıt

niteliğindedir. Mekanik sistemlerde, oda sıcaklığını

düzenleyen termostat buna örnek olarak gösterilebilir.

Diğer yandan, sistem her türlü enerjiyi girdi olarak

almaz. İşine yarayanları benimser, kendine uymayanları

reddeder. İşte enerjiyi alan, reddeden ya da sisteme

uyduran düzene kodlama adı verilir.

g) Oturmuş durum ve dinamik denge: Sistemler

entropiyi durdurmak için enerji alımında oturmuş bir

durum yaratan durağanlık ortaya koyar. Oturmuşluk

hareketsizlik ya da gerçek bir denge demek değildir.

Sistem, dışarıdan sürekli olarak enerji alır ve bunları

dönüştürerek elde edilen ürünleri çevreye verir. Ama
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sistemin kişiliği, enerji alışveriş oranı ve parçalar

arasındaki ilişkiler aynı kalır.

h) Farklılaşma: Açık sistemler farklılaşma ve

ayrıntılara gitme yönünde gelişirler. Daha, önce bir araya

toplanmış işlevler zamanla ayrılarak uzmanlaşmış

birçok işlevler ortaya çıkar anatomik çalışmalar duyu

organlarının ve sinir sisteminin uzmanlaşmış yapılar

olarak, ilkel dokunun evrimi sonucu ortaya çıktıklarını

göstermiştir. Aynı şekilde örgütler de her biri aşırı

derecede uzmanlaşmış rol farklılaşması yönünde

gelişirler. Örneğin tıpta bir kaç tür uzmanlığın yerini

bugün çok sayıda uzmanlıklar almağa başlamıştır.

i) Eşsonuçluluk: Eşsonuçluluk, sistemin değişik

önkoşullardan, değişik yollardan giderek aynı sonuca

ulaşması demektir.
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Tablo-7:Makine ve Canlı Organizma Olarak Örgütlerin

Karşılaştırılması

Makine Örgütler Organizma Örgütler

Başkalarının amaçlarını

gerçekleştirmek

Örgütsel ve kişisel amaçların

uyumlaştırılması

Dışarıdan dayatılan süreçler İnisiyatifle yaratılan süreçler

Kontrolle sağlanan yönetim Etkilemeyle sağlanan yönetim

Formal yapının etkinliği Formal ve informal yapının

birlikteliği

Etki ile sağlanan örgütsel

değişim

Doğal olarak gerçekleşen örgütsel

değişim

Özgün olmayan kimlik Özgün kimlik

Yönetim kararlarına itaat

yönünde davranış modelleri

Kendine özgü ve özerk davranış

modelleri
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Her an kullanıma hazır bir stok

olarak insan kaynakları

Sosyal olarak anlamlı bireylerden

oluşan çalışma toplulukları olarak

insan

Çalışanların tek tek toplamı

kadar öğrenme gücü

Çalışanların bütünleşik (sinerjik)

toplamı kadar öğrenme gücü

Kaynak: Taner Acuner Değişim Sürecinde Organizasyonel

Süreklilik,

http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=24

İçinde bulunduklar çevre ve yönetim biçimlerine

göre örgütler makine ve canlı örgütler olarak ayrıma tabi

tutulabilir. Canlı örgütlerin yaşam biçimleri makine

örgütlerden birçok yönden ayrılmaktadır. Canlı

örgütlerde iletişim daha farklı biçimde gerçekleştirilmesi

gerekir. Sürekli değişim içinde olan örgütlerde sıradan

işlerin dışında yeni konularda bilgi akışı gerekmektedir.

Bu bilgi akışı da iletişim sayesinde gerçekleştirilir.

Standartların dışında olan işlerin gerçekleştirilmesi için

iletişim büyük bir önem arz eder canlı örgütlerde.
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10. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

10.1. Örgütsel İletişim ve Fonksiyonları

İletişimle ilgili ciddi bilimsel çalışmalar, 20.

yüzyılın ilk yıllarından itibaren başlamıştır. Günümüzde

iletişim araçlarının gittikçe gelişmesi, iletişim için bir

üstünlük sağlarken, örgütlerin gittikçe büyümesi, yüz

yüze ilişkilerin azalıp doğal iletişimin daha da

sınırlanması ise bir sakınca olarak ortaya çıkmaktadır.166

Örgütler hizmet veya ürün üretirler. Bu

hedeflerine ulaşmak için hem örgüt içinde hem de

örgütün ilişkide bulunduğu diğer örgütlerle iletişim

kurma zorunlulukları bulunmaktadır. Örgütün hayatta

kalmasını sağlayan unsurlardan birisi de örgüt

çevresindeki bilgilerin örgüte aktarılması işlemleridir. Bu

işlemler iletişim sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Örgütsel iletişim, örgütün sistemlerini birbirlerine

bağlayan ve kendi aralarındaki uyumu sağlama

sürecedir.167

166 Dursun Bingöl, Personel Yönetim, 3. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayın, Ekim 1997, s. 281

167 Mısırlı, a.g.e., s. 15
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Örgüt uğraşlarının etkin bir biçimde yerine

getirilmesi için, aynı biçimde sağlıklı ve etkin bir iletişim

ağına sahip olması gerekir. Eğer bütün kararların en üst

yönetim tarafından verildiği, katı bir merkeziyetçilik

varsa, bütün bilgiler bu üst yönetimde toplanacak, tekrar

buradan birey ve birimlere dağıtılacak demektir. Bu ise

iletişimi yavaşlatacak, buna bağlı olarak örgütün etkinliği

de azalacaktır.168

Örgütler, bireylerin tek başlarına

başaramayacakları amaçları, kolektif bir çaba sonucunda

başarmak amacıyla oluşturulur. Örgütsel unsurların bir

araya getirilip, organize edilmesinden sonra, belirlenen

amaçlara yönlendirilmeleri iletişimle olur. İyi bir iletişim,

koordine edilmiş sonuçlara ulaşmak için gereklidir. Etkin

bir iletişim, tüm yönetim faaliyetleri için temel bir öneme

sahiptir.169

Örgütlerde oluşan birçok sorunun temelinde

çalışanlar arasındaki iletişim eksikliği gelmektedir.

İletişim, katılımın tercih edilmediği, doğrudan ve

168 Tengiz Üçok, Yönetim İlkeleri, 3. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi, 1992, s. 146

169 Tutar, a.g.e.  s. 44



146

zorlayıcı yaklaşımların benimsendiği değişim durumları

da dâhil olmak üzere, tüm değişim ortamlarında hayati

bir önem taşır. Tüm değişikliklerde, sebeplerin

açıklanması, aciliyet derecesinin anlaşılması ve tüm

ilgililerin değişimin ne demek olduğunu öğrenmeleri için

iyi iletişim sağlanarak, direnişin azalmasına yardımcı

olunabilir.170

Örgütsel iletişim, örgüt yönetiminin en önemli

aracıdır. Kurumda planlama, eşgüdüm, karar verme,

güdüleme ve denetimin sağlanabilmesi, etkili bir örgütsel

iletişim gerektirir. Örgütsel iletişim, kurumda hiyerarşik

basamakların belirlenmesinde ve otoritenin

sağlanmasında önemli rol oynar. Gelen ve giden iletiler,

belgeler, bilgiler ve dokümanlar, kurumsal iletişim

kuralları çerçevesinde saklanır, bilgi ve belge arşivleri

oluşturulur.171

Bir örgütün etkinliğini arttırabilmek için

yöneticiye hızlı ve sağlıklı karar vereceği miktarda bilgi

ulaştıracak haber akışı gereklidir. Bundan daha fazlası

170 Yelda Özkan, İşletmelerde Değişime Direnme ve Çözüm Yöntemlerinin İncelenmesi,

http://www.ceterisparibus.net\işletme\insan\htm_33_K,                                      Erişim Tarihi: 21.04.2005

171 Tutar, a.g.e.  s. 117
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hem iletişim kanallarını hem de karar mekanizmasını

yükleyecektir. Bu ise yöneticinin kendisi için gerekli

bilgiyi seçmesi sırasında gereksiz zaman kaybetmesine

neden olacaktır. Aynı zamanda bu gereğinden fazla bilgi,

iletişim ağının da büyümesi, buna bağlı olarak denetim

alanının genişletilmesi demektir. Denetim alanı

genişledikçe, iletişim kanalı sayısı da artacaktır.172

Örgütlerin amaçları mal ve hizmet üreterek

bunların satılmasıdır. Satış sürecinde pazarlama

önemlidir. Bu nedenle de pazarlamada iletişim örgütler

için gerekli önemi almalıdır.

En genel anlamıyla pazarlama; mal ve

hizmetlerin, planlanarak yapılmış bir takım

organizasyonlar aracılığı ile üreticilerden tüketicilere

aktarıldığı süreçtir. Bu sürecin bir yanını oluşturan

üreticiler ile diğer yanını oluşturan tüketiciler arasındaki

karşılıklı ilişki, pazarlama iletişiminin temelini teşkil

eder. Başka bir deyişle pazarlama iletişimi; mal ve

hizmetlerin tüketiciler tarafından fark edilip satın

alınmasına ve satış sonrası tüketici memnuniyetinin

172 Üçok, a.g.e. s. 146
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sağlanmasına kadar olan süreçtir. Pazarlama iletişimi,

pazarlama karması elemanlarının birbirleriyle ve

organizasyonun bütün yönetimsel kararlarıyla olan

ilişkisini ve bu ilişkinin tüketici veya potansiyel

tüketiciler ile olan sürecini kapsar.173

Örgütsel iletişimin önemli fonksiyonlar vardır.

Örgüt içi iletişim fonksiyonları; bilgi sağlama, ikna etme

ve etkileme, emredici ve öğretici iletişim kurma ve

birleştirme olmak üzere dört grupta toplanabilir.174

10.2. Örgütsel İletişimin Amacı

Örgütsel iletişim, belirli amaçları gerçekleştirmek

üzere kurulur. Örgütsel iletişimin amaçları aşağıdaki gibi

sıralanabilir:175

· Örgütsel politika ve kararların işgörenlere

duyurulması ve anlatılması, örgütün çalışma düzeni, uzun

ve kısa dönemli hedefleri, ücret sistemi, ödül ve ceza

sistemi, yükselme olanakları, sosyal haklar gibi konulara

ilişkin bilgi vermek,

173 İzzet Bozkurt, İletişim Odaklı Pazarlama, 1. Baskı, İstanbul, Mediacat Akademi, Nisan 2004, s. 15

174 Tutar, a.g.e.  s. 120

175 Tutar, a.g.e.  s. 119
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· Örgütün yıllık bütçesi, gelirleri, faaliyetleri ve

projelerinin işgörenlere ve ilgili diğer kişilere

duyurulması,

· Örgütlerin yeni teknoloji veya yeni yönetim

anlayışlarına ilişkin, işgörenlere ve sendikaya yönelik

tanıtım ve bilgilendirme yapmak,

· Örgütün çeşitli bölümleri ve yöneticileri, örgütsel

yayın organları aracılığıyla tanıtılarak, örgütün üyelerinin

örgütsel bilgilerini artırmak,

· Örgütsel bilgi düzeyi yüksek çalışanlar yoluyla,

örgütün dış çevresinde tanıtılmasını sağlamak,

· Örgütün faaliyet alanına ilişkin her türlü mevzuat,

örgüt üyelerine duyularak, bu konuda olası hataları

önlemeye çalışmak.

Organizasyonlarda iletişimin dört temel amacı; bilgi,

motivasyon, kontrol ve örgütsel heyecan oluşturmaktır.176

176 Tutar, a.g.e.  s. 119
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10.3. Örgütlerde İletişim Biçimleri

Bütün toplumsal etkileşimler iletişim içerir.

İletişimin olmadığı yerlerde örgütler olmayacağından,

iletişim bir örgütün can damarıdır. Örgütlerde üç tür

iletişim sistemi vardır. Bunlar; biçimsel (resmi), biçimsel

olmayan (doğal) ve örgüt dışı iletişim sistemleridir.177

Örgütsel iletişim süreci; bir kurumda ast ve üst

konumlardaki bireylerle ya da aynı düzeydeki kişiler

arasında bilgi, veri, algı ve düşüncelerin aktarılmasına

hizmet eden ve bu kişilerin belirli bir yapı içerisinde

anlaşmalarını sağlayan bir köprü görevi görmektedir.178

Örgütsel iletişim biçimleri, örgüt ve yönetiminin

yapısına göre değişiklikler göstermektedir. Örneğin;

örgüt yapısı, dışa dönük, katılımcı, profesyonelce ve

örgüt kültürü de (örgüt mensuplarının paylaştığı ortak

davranış kalıpları, iş felsefesi ve tutumlar) bu yapıyı

destekleyici biçimde olduğunda örgütsel iletişim çok

daha rahat kurulabilir. Buna karşın merkezi, otoriter

177 Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html, Erişim Tarihi: 02.02.2006

178 M. Şerif Şimşek ve diğerleri, Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 2. Baskı, Ankara,

Nobel Yayın Dağıtım, 2001, s.s. 103 104
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yapının ve geleneksel kültürlerin yoğun hissedildiği

örgütlerde ise, iletişim çok daha güç sağlanır. 179

Birçok organizasyon üstün performans düzeyine

erişemez çünkü çalışanlar onlardan neler beklendiği

hakkında açık bir bilgiye sahip değildirler. Eğer

yöneticiler, organizasyonlarında çalışanlara kişisel onlara

ne elde etmeleri gerektiğini ve onların katkılarının bir

bütün içinde neden hayati önem taşıdığını açıklığa

kavuşturamazlarsa; verimliliği artırma, devamsızlığı

azaltma, maliyetleri düşürme ve buna benzer uğraşlar,

arazların tedavi aşamasını geçemez ve sonunda

organizasyon içinde gerçekten değişen hiçbir şey

olmaz.180

179 Evrim Duyal, Halkla İlişkiler Yönetimi Kapsamında Örgütlerde İletişim,

http://www.isguc.org/halkla_iliskiler.php, Erişim Tarihi:22.02.2006

180 Quik, a.g.e., s. 16
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Tablo-8: Örgüt Yapısı - Örgüt Kültürü - Örgüt

İletişimi

ÖRGÜT

YAPISI

ÖRGÜT

KÜLTÜRÜ

ÖRGÜTSEL

İLETİŞİM
SONUÇ

Otoriter Tutucu
Resmi

olmayan
Tatminsizlik

Katılımcı Çağdaş

Resmi,

verimlilik

artırıcı

Yüksek

tatmin

Kaynak: Evrim Duyal, Halkla İlişkiler Yönetimi Kapsamında

Örgütlerde İletişim, http://www.isguc.org/halkla_iliskiler.php Erişim

Tarihi:22.02.2006

Örgüt içi iletişim, şirketlerin kendi bünyeleri

içerisinde kullandıkları iletişim sistemidir. Örgüt dışı

iletişim, şirketlerin kendi örgütler dışında, devlet sektörü,
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diğer özel sektör firmaları ve özellikle müşterileri ile

kurdukları iletişimdir.181

10.3.1. Biçimsel (Resmi) İletişim Sistemleri

Örgüt içi iletişim örgüt içinde yapılan sözel ya da

sözel olmayan iletilerin gönderilmesi, alınması sürecidir.

Söz konusu iletişim, örgütsel yapıya göre

biçimlenmektedir. Bireyler de olaylar karşısında

davranışlarını buna göre sergilemekte; neleri yapıp neleri

yapmamaları gerektiğini öğrenmektedirler.182

Örgütteki hiyerarşik yetki yapısıyla ilgili olan

biçimsel iletişim sistemi, örgüt içindeki ve örgütle çevre

arasındaki bilgi akımını sağlayan kanalları gösterir. Örgüt

şemalarına baktığımızda kimin kiminle iletişimde

bulunacağını hemen anlarız. Karar verme ve diğer

yönetsel işlevlerin etkili olması isteniyorsa bu kanalların,

bilgilerin serbestçe dolaşmasına izin verecek biçimde,

açık ve belirgin olması gerekir. Biçimsel iletişim sistemi,

181 Melek Tüz, İşletmelerde Yönetim Modelleri, 1. Baskı, İstanbul, Aktüel Yayınevi, Ekim 2004, s. 62

182 Evrim Duyal, Halkla İlişkiler Yönetimi Kapsamında Örgütlerde İletişim,

http://www.isguc.org/halkla_iliskiler.php, Erişim Tarihi:22.02.2006
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iletişim kanallarının düzene sokulması için bazı

kısıtlamaların getirilmesini gerektirir.183

Bir örgütte bilgi yukarıdan aşağıya, aşağıdan

yukarıya, yatay ve çapraz olarak yapılabilir. Geleneksel

olarak bilginin yukarıdan aşağıya doğru yapıldığı

vurgulanmaktadır. Bu ise çoğunlukla yaptırım emirlerini

içerir ve etkinliği azaltır. Birçok araştırma iletişimin

aşağıdan yukarıya doğru yapılması gerektiğini ortaya

koymaktadır. İletişimin aşağıdan başlaması ve yukarıya,

göndericiye doğru yapılması ve gerekli olduğu anlamına

gelmemelidir. Durumun gereğine göre bilginin kaynağı

aşağıda ya da yukarıda, hatta yatay ve çapraz bir

pozisyonda olabilir.184

İşletme içinde kurulacak iletişim sistemi, örgüt

çalışanları daha doğrusu örgütün iç hedef kitlesi üzerinde

yapılanacaktır. Hedef kitle, kuruluşun amaçlarının,

kararlarının yönlenmesini sağlayan, örgütün muhatap

olmak durumunda kaldığı grubu ifade eder. İç hedef kitle

ise danışmanlar, işgörenler (ve aileleri), yöneticiler,

183 Can, a.g.e. s. 246

184 Üçok, a.g.e. s.s. 148, 149
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ortaklar, hissedarlar gibi kuruluş ile her an bağlantısı olan

kişilerdir. 185

Bir organizasyonun karmaşıklığını belirleyen

değişkenlerin sayısı eleman sayısına orantısız olarak

artmaktadır. Pratikte, büyük organizasyonların (40

işçiden fazla olan işyerleri) dâhili iletişim kanallar o

kadar çok sayıda değişkene bağlıdır ki, çalışanların

bunlarla baş etmesi imkânsızdır. Bunlar karmaşık

organizasyon olarak tanınır.186

Örgüt içi iletişimin ilkeleri; başarı için iyi iletişime

ihtiyaç vardır. Akademi ve yönetim literatüründen pek

çok yazar, tepe yöneticilerinin temsilcilik rolünün altını

çizerler ve tepe yöneticilerin örgüt içi iletişimi için,

başlıca dört temel ilke benimserler. Bunlar;187

- Tutarlılık ilkesi

- Sevecenlik ilkesi

- Örgütlenme ilkesi

185 Evrim Duyal, Halkla İlişkiler Yönetimi Kapsamında Örgütlerde İletişim,

http://www.isguc.org/halkla_iliskiler.php, Erişim Tarihi:22.02.2006

186 Quik, a.g.e., s. 17

187 Bayram Kaya, Yönetsel ve İş İletişimi, 1. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2003, s.  8
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- Seçicilik ilkesi

Organizasyondaki hiyerarşik yetki yapıyla ilgili

olan biçimsel iletişim sistemi, organizasyon içindeki ve

organizasyonun çevresi arasındaki bilgi akımını sağlayan

kanalları ifade eder. Etkin bir yönetimin olması için,

iletişim kanallarında, bilgilerin serbestçe dolaşımına izin

verecek biçimde, açık bir sisteme ihtiyaç vardır.

Örgütlerde biçimsel iletişim dört yönde hareket eder.

Bunlar yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, yatay ve

çapraz iletişimdir.188

10.3.1.1. Yukarıdan Aşağıya Doğru İletişim:

Organizasyonun hiyerarşik yapısı içerisinde Genel

Müdürden başlayıp, emir komuta zincirini izleyerek

aşağıya doğru uzanan iletişimdir. Bu iletimde ulaştırılan;

işletmenin politikaları, usulleri, kuralları, emirler ve bilgi

talepleridir.189

Bu tür iletişim hiyerarşik iletişim de diyoruz. Bu

tür iletişim çoğunlukla otoriter yapılarında bulunur.

188 Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html,  Erişim Tarihi: 02.02.2006

189 Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html,  Erişim Tarihi: 02.02.2006
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Aşağı doğru iletişim de ancak üst’ün sorduğu bilgi

aktarılır.190

Yukarıdan aşağıya doğru iletişim genellikle yazılı

olmalı, yalın bir dille kaleme alınmalı ve yalnızca gerekli

notları içermelidir. Çünkü fazla karmaşık ve birçok

konuları kapsayan bir yazının ast tarafından anlaşılması

daha zordur. Asıl istenen şeyin ne olduğunu ortaya

çıkartmak bazen astın kapasitesi dışında kalabilir. Buna

karşılık çok genel ve yetersiz bilgi iletilmesi de astın

konuyu, anlamayarak sık sık amirinin kapısını çalmasına

neden olur.191

Katz ve Kahn üstten ast’a doğru beş tür iletişim

belirlemişlerdir.192

- Belli görev emirleri, iş talimatları,

- Görevin anlaşılması ve diğer örgüt görevleri ile

ilişkini belirten bilgiler

- Yöntemler ve uygulamalarla ilgili bilgiler,

190 Üçok, a.g.e. s. 149

191 Can, a.g.e. s. 247

192 Üçok, a.g.e. s.s. 149 150
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- Ast’ın üst’e yaptığı iş ve başarısı ile ilgili bilgi

vermesi, geri beslemede bulunması,

- Örgütün hedefleri hakkında bilgi ve bunların

benimsetilmesidir.

Bilgi yukarıdan aşağıya doğru hiyerarşik

katlardan tek yönlü inerken kayba uğramakta, anlamını

kaybedebilmektedir. Yukarıdan gelen emirler

anlaşılmayabilir, yapılan iş ve görevle bağlantısı

kurulmayabilir. Bu nedenle, Chester Barnard 1938’de,

aşağı doğru iletişimin ast tarafından kabul edilmesi

gereğini öne sürmüştür. Bu aynı zamanda yetkinin

kabulü olarak da benimsenmiştir. Barnard’ a göre

birey;193

—   İletişimi (mesajı) anlıyorsa,

—   Örgütün amacı ile bağdaştırıyorsa,

—   Kendi ilgi alanı ile uyum içinde ise,

— İletişime fiziksel olarak ve kafaca uyabiliyorsa,

iletişimi kabul eder, benimser.

193 Üçok, a.g.e. s. 150
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10.3.1.2. Aşağıdan Yukarıya İletişim: Aşağıdan

yukarıya doğru iletişimde; astların gerekli bilgileri üstlere

verme aracı olmaktadır. Yukarı doğru iletişim genellikle

astların verdiği rapor ve tepkilerden oluşur. Astlar, gerek

yaptıkları iş, gerekse yönetim hakkındaki düşüncelerini

üst makama iletirler. Modern örgütlerde görülen öneri ve

şikâyet kutuları, grup toplantıları ve açık kapı politikası

gibi yöntemler bu tür ile iletişimi geliştirme amacına

yöneliktir.194

Aşağıdan yukarıya iletişimde temel olan şey,

astların gerek yaptıkları iş, gerekse yönetim hakkında

düşüncelerini üst makamlara iletebilmeleridir. Ancak bu

tür iletişimin gerçekleşmesini engelleyen birçok etmen

söz konusudur. Bunlar aşağıdaki gibidir;195

- Fiziksel uzaklık ve erişilemezlik: Örgütler büyüdükçe,

alt kademelerdeki çalışanların üst yöneticilere ulaşmaları

zorlaşır

- Her kademede bilgilerin değişikliğe uğraması:

Bilgileri hiyerarşik kademelerden geçerken her kademede

194 Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html, Erişim Tarihi: 02.02.2006

195 Can, a.g.e. s.s.  247, 248
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süzgeçlemeye uğrar. Yani gönderilen bilginin bir bölümü

iletilmez ya da değiştirilerek bir üst kademeye iletilir.

- Amirin davranışı: Astın gözünde amir, elinde kudret

bulunan, kendi gelişme ve ilerlemesine zarar verebilecek

kişi olarak görülür. Bu görüş bir iletişim engeli yaratır.

- Astın Aşağı Saygınlığı (Statüsü): Ast amiriyle

iletişimde eli kolu bağlıdır. Çünkü istediği an üstü ile

görüşme fırsatı yoktur. Amir ise istediği an astını

çağırarak konuşabilir. Bu arada üst yöneticinin

yardımcıları astları kolay kolay üstle görüştürmezler.

Yardımcılar, astın sorunları kendilerine söylemelerini

isterler ve amirinin yanına girmesini engellerler.

- Gelenekler: Aşağıdan yukarıya iletişim bir noktada

akıntıya kürek çekmek demektir. Yukarıdan aşağıya emir

verme geleneksel ve olağan bir davranıştır. Oysa

aşağıdan yukarıya iletişim o kadar olağan karşılanmaz.

Aşağıdan yukarıya doğru iletişimde bazı engeller

yaşanmaktadır. Bu engeller;196

- Üst yönetime kolay erişilmemesi

- İletişim sürecinde bilgilerin farklılaşması

196 Mısırlı, a.g.e., s. 17
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- Yönetim bu tür iletişime karşı göstermiş olduğu

davranış

- Çalışanların statüler

- İşletmenin gelenekleri

10.3.1.3. Yatay İletişim: Aynı örgütsel düzeydeki kişi ve

bireyler arasındaki iletişimdir. En önemli işlevi, çeşitli

örgütsel birimler için de ve arasında faaliyetlerin

etkinliğini ve uyumunu sağlamaktır. Özellikle modern ve

büyük organizasyonlarda aşırı iş bölümünün ortaya

çıkardığı farklılaşma ve uzmanlaşma, birimler arası

uyumun önemini arttırmakta ve bu nedenle yatay

iletişimin önemi artmaktadır. 197

Eşgüdüm yönünden bu denli önemli olan yatay

iletişimin gerçekleşmesini engelleyen çeşitli etmenler

vardır. Bunlar:198

— Uzmanlaşma yatay iletişime olumsuz etkide bulunur.

Uzmanlaşan kişilerin birinci derecede bağlılıkları örgüte

değil, ait oldukları bölüm ya da gruba olmaktadır. Bunun

197 Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html, Erişim Tarihi: 02.02.2006

198 Can, a.g.e. s. 248
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yanında her bir uzmanın ait olduğu teknik dünyanın

kendine verdiği farklı düşünce biçimi ve teknik dil

kullanma özelliği uzmanlaşmış birimler arasındaki

iletişimi zorlaştıracaktır.

— Örgütlerde aynı düzeydeki bölüm ve birimler arasında

doğal bir rekabet vardı. Rekabetin verim üzerinde belli

bir dereceye kadar olumlu etkisi vardır ama dikkatleri

tüm örgüt amacından çok, birim amacına yönelteceği için

olumsuz ektileri de çoktur.

10.3.1.4. Çapraz İletişim: Biçimsel iletişim "yukarıdan-

aşağıya", "aşağıdan-yukarıya" ve "yatay" biçimde olmak

üzere üç şekilde gelişmesinin yanı sıra, bazı durumlarda

iletilen bilginin (mesajın) niteliğine göre çapraz bir yol

izlediği de görülür. Örneğin; bir örgütün üretiminden

sorumlu genel müdür yardımcısı, yeni alınan ve deneme

aşamasında olan bir makinenin teknik özelliklerini

öğrenmek isteyebilir. Bu durumda emir-komuta

zincirinin dışına çıkarak çalışan bir mühendisin bilgisine
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başvurabilir. Bu şekille "çapraz iletişim" gerçekleşmiş

olur.199

10.3.2. Biçimsel Olmayan (Doğal) İletişim:

Organizasyonlarda biçimsel iletişimin yanı sıra, biçimsel

olmayan iletişimde söz konusudur. Organizasyonlarda

biçimsel yapının eksik kalması nedeniyle, işgörenlerin

gereksinimlerini karşılamak üzere doğal grupların

oluşturdukları biçimsel olmayan iletişim genellikle

dedikodu ve söylenti şeklinde gerçekleşir.200

10.3.3. Örgüt Dışı İletişim: Bilindiği gibi

organizasyonlar açık sistemlerdir. Sürekli biçimde

değişen bir çevre içinde faaliyet gösteren

organizasyonlar, yaşamlarını sürdürebilmek ve entropiye

uğramamak için örgüt içi iletişim kanalları kadar, örgüt

dışı iletişim kanallarını da kullanmak zorundadır. Örgüt

dışından gelen bilgiler, örgütün karar merkezinde,

yapısında, programlarında ve davranış biçimlerinde

199 Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html, Erişim Tarihi: 02.02.2006

200 Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html, Erişim Tarihi: 02.02.2006
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sürekli düzenleme ve ayarlama yapmalarını gerekli

kılmaktadır.201

Örgüt dışı iletişim, halkla ilişkiler, satış, reklâm

ve pazarlama gibi bölümlere ayrılabilir. Bu konular

çerçevesinde işletmelerin örgüt dışındaki kişi ve

kurumlarla kurdukları iletişim örgüt dışı iletişim olarak

nitelendirilebilir.

10.3.4. Gruplar Arasındaki İletişim: Organizasyonlarda

her bir birimi (bölümü) bir grup olarak kabul edersek, bu

grubu oluşturan bireyler arasındaki iletişime değişik

modeller gösterilebilir. Bazen gruplardaki iletişim belirli

bir kişi etrafında yoğunlaşırken, bazen mesaj bütün grup

üyeleri arasında serbestçe aktarılabilmektedir. 202 Bu

modeller aşağıdaki şekillerdedir;

201 Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html, Erişim Tarihi: 02.02.2006

202 Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html, Erişim Tarihi: 02.02.2006
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Şekil–8: İletişim Modelleri

Kaynak: Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html, Erişim Tarihi:

02.02.2006

Merkezi model: Bu  model  otorite  ve  karar  alma

inisiyatifinin örgütün en üst yöneticisinde toplanmasını

temel alan, geleneksel (klasik) örgüt yapı ve felsefesinde

sıkça görülen bir modeldir. Grubun bütün üyelerinin

merkezi konumdaki yetkili ile bilgi alışverişinde

bulunmalarına karşın, kendi aralarında bir iletişim

yaşanmamaktadır. Modelin merkezileşme derecesi

yüksek, grup tatmini az, kişisel tatmin yüksek ve iletişim

hız ve doğruluk derecesi çok yüksektir.

Y Modeli: Merkezi modelden sonra merkezileşme

derecesi en yüksek grup iletişim modelini oluşturur.

Daha az sayıdaki iletişim kanalına sahip olan bu

modelde, önderlik tatmini, merkezileşme derecesi ve hız

çok yüksek, kişisel tatmin ve doğruluk derecesi yüksek,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html,Eri�im
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grup tatmini ile haberleşme kanal sayısı ise düşüktür.

Zincir Modeli: Zincir modelinde iletişim, üyelerin

birbirine yakınlık derecesine göre işlendiğinden, grubun

bazı üyeleri izole durumda kalabilir. Böylelikle iletişim

işlevsel niteliğini yitirerek, bireyler arası ilişkilerin

zayıfladığı ve grup verimliliğinin tehlikeye düştüğü bir

model oluşur. Bu modelde; merkezileşme derecesi,

haberleşme kanalı sayısı, önderlik tatmini, grup tatmini,

kişisel tatmin, hız ve doğruluk derecesi yüksek değildir.

Daire Modeli: Grupta belirgin bir lider yoktur. Bireylerin

herhangi biri iletişimi başlatabilir. Grup üyelerinin

birbirleriyle iletişim olanaklarının bir hayli fazla olduğu

daire modelinde, bir tek kişinin iletişim kurması çok

zordur. Merkezleşme derecesinin az, haberleşme

kanalının ve grup tatmininin orta, önderlik tatmini, hız ve

doğruluk derecesinin düşük olduğu bir modeldir.

Serbest Model: Tüm haberleşme kanallarının her zaman

ve herkese açık olduğu, herkesin herkese hiçbir kısıtlama

olmadan iletişimde bulunduğu bu model demokratik bir

modeldir. Merkezileşme ve önderlik tatmini çok az,

haberleşme kanalı sayısı ve kişisel ve grup tatmini çok
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yüksektir. Ancak, hız ve doğruluk derecesi bu modelde

düşüktür.

Tablo-9: İletişim Ağlarının Üstün ve Sakıncalı

Yönleri

Çember

Dairesel

Zincir Yıldız

Y

Tekerlek

Merkezi

Tüm

Kanallar

Serbest

Hız Yavaş Az Hızlı Çok hızlı Çok hızlı

Doğruluk Zayıf İyi İyi İyi Orta

Moral Çok iyi Orta Zayıf Çok zayıf Yüksek

Bir

önderin

ortaya

çıkması

Çok iyi

(önder

yok)

Çok

iyi

(önder

Yok)

Belirgin Çok

belirgin

Yok

Kaynak: Halil Can, a.g.e.  s.244
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Graincunas, iletişim ağında birey sayısının

aritmetik olarak artmasına karşın iletişim kanalının

logaritmik olarak artacağını ileri sürmüştür. Bunu n(n-

1)1/2 formülü ile gösterebiliriz. Örneğin, elli kişinin

bulunduğu ve bütün kanalların açık, herkesin birbiri ile

iletişimde bulunduğu bir grubu düşünürsek, bu formüle

göre 1225 iletişim kanalı olacaktır. Bu durumda ise etkin

bir iletişimden söz edilemez. Eğer bu elli kişiyi beşer

kişilik on grup haline getirirsek, her bir grup içindeki

iletişim kanalı sayısı on, yönetici ile gruplar arasındaki

iletişim kanalı sayısı da 55 olacaktır. Bu biçimde aşamalı

iletişim çok daha etkili olacaktır.203

10.4. Örgütsel İletişim Araçları:  İletişim  eylemi,  en

ileri teknoloji kullanımından söze kadar değişik araçlarla

gerçekleştirilmektedir. İletişim, kabul görmüş uzlaşımlar

ve kurallar ile değişik iletilerin bilinçli yönelimine

gereksinin duymaktadır. İletişimin somutlaştığı biçim

aynı zamanda önemli bir araştırma alanıdır. Dünyada

kullanılabilen iletişim araçları çok büyük değişiklikler

göstermektedir ve bireylerin isteği ve ülkelerin gelişme

203 Üçok, a.g.e. s. 147
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düzeyi ile izlenen kültüre göre farklılıklar arz

etmektedir.204

Örgütsel yapı içerisinde ilişkilerin düzenli ve

bilinçli olması kadar, bu ilişkilerin nasıl ve hangi

araçlarla gerçekleştirileceği de önemlidir. Örgütlerde

kullanılacak iletişim araçlarının seçiminde, araçların bilgi

aktarımını kolaylaştırıcı, mesajın biçimini ve özünü

değiştirmeksizin iletici, anlaşılır ve hızlı olmasına dikkat

edilmelidir. İşletmelerde bilgi ve haber akışını sağlamak

üzere çeşitli iletişim araçları kullanılmaktadır. Bunlardan

bazıları şunlardır;

10.4.1. Yazılı İletişim Araçları: Yazılı iletişim,

şekillerin kullanılması ile başlamış, alfabenin bulunması

ile gelişim göstermiştir. Alfabe, dildeki temel sesleri

yazmak için kullanılan bir simge sistemi olarak

tanımlanabilir. Sözcük Latince’ deki alphebetum’ den

gelmektedir ve Yunan alfabesindeki ilk iki simgenin, alfa

ve betanın birleştirilmesinden geliştirilmiştir.

Yazılı iletişim, tek yönlü bir iletişimdir, bu

yüzden anında geribildirim almak olasılığı yoktur. Bu da

204 Lazar, a.g.e., s. 73
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bu iletişim türünü güçsüz kılar. Birine not göndermek

iletişim değildir.205

Yazı, yalnız bir iletişim tekniği ve aracı olarak

değil, insanın simgesel düşüncesinin ulaştığı bir aşama

olarak da toplumsal/kültürel değişme sürecinde

belirlenen uzun bir arayış ve deneme çabasının, bu

çabanın sonucu olan birikimin belli toplumsal ve tarihsel

koşullar çerçevesinde ortaya çıkardığı bir üründür.206

Mesajın kalıcı olması isteniyorsa, birkaç

basamaktan geçerek iletilecek bilginin geçerlilik ve

doğruluğunu yitirmeksizin iletilmesini sağlamak üzere,

yazılı iletişim araçları kullanılmaktadır. Yazılı iletişim

araçları şu şekildedir;207

- Yazılı raporlar

- İşletme gazetesi

- Broşür ve el kitapları

- Afiş, ilan tahtası, bültenlerdir.

205 Scoot, a.g.e. s. 99

206 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 149

207 Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html, Erişim Tarihi: 02.02.2006
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İş yaşamında kurulan iletişim ile özel hayatta

kurulan iletişimin amaçları açısından farklılıklar

bulunmaktadır. İş yaşamında daha çok üretilen

hizmetlerin tanıtımı, pazarlanması, bilgilendirme ve

üretim süreçleriyle ilgili yazışmalar yapılmaktadır.

Özellikle iş yaşamında kullanılan yazılı iletişim türleri

arasında ilanlar, resmi veya gayri resmi bildiriler,

mesajlar, mektuplar ve basın bültenleri sayılabilir. Bu

yazılar, posta, faks, teleks, elektronik posta gibi iletişim

araçlarıyla yazı sayesinde alıcılara çeşitli şekillerde

gönderilebilmektedir.208

Ulaştırmaya değer bir şey varsa bunu en kısa

biçimde sunmak en doğru olanıdır. Mesajımızı bir

sayfanın tek yönüne sığdırırsak bunu okumak daha kolay

olur ve daha az zaman alır. Sayfalarca gereksiz bilgiyi

okumak bazen insanları sıkabilir bu durum mesajın

anlaşılmamasını sağlayabilir. Sir John Harvey-Jones bu

konu ile ilgili şu sözü söylemiştir. “Eğer anlatmak

istediğiniz konunun ana hatların bir kâğıdın iki tarafına

208 Mısırlı, a.g.e., s. 76
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sığdıramıyorsanız, bu konuyu doğru dürüst

düşünmemişsiniz demektir.”209

Yazılı bir iletişim kurmaya çalışırken şu adımların

izlenmesi doğru olacaktır.210

1. Yazınızı planlayın.

2. Amacınızı belirleyin.

3. Okuyucu beklentilerini dikkate alın.

4. Taslak metin hazırlayın.

5. Yazım kurallarına uyun.

6. Konuşur gibi yazın.

7. Gramer yapılarına uygun kelimeler,

cümleler kurun.

8. Belirli ifade, kelime ve kavramları çok sık

kullanmayın.

9. Yazınızda kanıtlar ve kaynak gösterin.

10. Yazınızda sonuç bölümü bulunsun.

209 Scoot, a.g.e. s.  100

210 Mısırlı, a.g.e., ss. 89-90-91
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Yazılı iletişimin olumlu yönleri:  Her tür iletişimde

olduğu gibi yazılı iletişimin de olumlu ve olumsuz

yönleri bulunmaktadır. Önemli olan bu özellikleri bilip

en doğru yöntemi yerinde ve zamanında

uygulayabilmektir. Yazılı iletişimi olumlu yönleri

aşağıdaki gibi sıralanabilir.211

- İletişim daha az hatalı olur. Sözel iletişimde

olduğu gibi düşünmeden veya aniden bir mesaj

iletilmeyeceği ve yazılı mesaj kontrol edileceği

için hatalar daha az olmaktadır.

- Yazı yazmak için bir ön hazırlık yapmak

gereklidir. Düşünme ve hazırlık yapmak için

zaman ayrılacağı için daha etkin bir iletişime

olanak sağlar.

- Yazılar kalıcıdır. Söz gibi uçup gitmez.

- İstenildiği kadar tekrar edilme olanağı vardır.

İstenildiğinde o mesaja tekrar geri dönülebilir.

- Karmaşık ve kapsamlı mesajlar kolayca

iletilebilir.

211 Mısırlı, a.g.e., s. 80
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- Çoğaltma olanağı vardır. İstenilen kişi sayısına

göre dağıtımı yapılabilir ki bu süreçte mesajın

değişime uğrama şansı yoktur sözel iletişimdeki

gibi.

- Delil olarak kullanılır. Yıllar sonra bile dosyadan

çıkartılıp kullanılırlar.

- Özellikle emir ve talimatlar yazılı olarak

verildiğinde diğer iletişim araçlarına göre etkileri

daha fazladır.

Yazılı iletişimin olumsuz yönleri: Yazılı iletişimin

olumlu yönlerinin yanı sıra birtakım olumsuz yönleri de

bulunmaktadır. Bunlar;212

- Herkesin eline geçebilme olanağı nedeniyle

gizlilikleri yok denecek kadar azdır.

- Kişilere göre farklı algılanabilirler ve geribildirim

alma şansı pek yoktur.

- Anında geribildirim alınamaz.

212 Mısırlı, a.g.e., s. 81
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- Ek çalışma gerektiğinden, açıklama yapma süresi

uzayabilir.

- Daha fazla zaman harcamak gerektirir.

- Yazılanları değiştirmek hemen hemen

olanaksızdır.

- Kalıcıdır.

- Olumsuz bir mesajın unutulması zordur.

- Yüz yüze temas olmadığı için diğer iletişim

türlerinin çeşitli avantajlarından yoksundur.

Yazılı iletişimde yazının taşıdığı önem kadar bu

yazının okunması da önem taşımaktadır. Okuma, sadece

bir kâğıdın ve ekranın üzerinde yazılanları algılama veya

anlama olabilir. Fakat iyi okuma, okuduğumuza

düşünerek dikkat etmemizi ve sunabileceği bütün

imkânlara açık olarak tekrar iyi bir dinlemedir. İyi ve

kolay hazmedilir öğün okuyucunun karşılaşabileceği

problemler, çoğunlukla yazarın aşçılık yeteneği

olmasından kaynaklanır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:213

213 Adair, a.g.e., s. 133
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- Zayıf yapı

- Çekici olmayan görüntü ve plan

- Abartılı ve tekrarlanan tarz

- Gereksiz uzunluk

- Örnek ve çizim eksikliği

- Anlaşılmaz çizimler

- Aşırı yoğun veya aşırı yüzeysel düşünme

süreçleri

- Çok fazla bilgi

- Çok az bilgi

- Hoş olmayan ‘tını’

10.4.2. Sözlü İletişim Araçları: Konuşurken, dinlerken,

düşünürken, yazarken, görsel iletileri anlamlandırırken

sürekli dili, çoğunlukla da anadilimizi kullanıyoruz.

Düşlerimiz bile dil’ siz değildir. Kültür ve dünya görüşü

ile ilişkileri bağlamında dil, yalnızca belli dilbilgisi

kurallarına göre düzenlenmiş sözcük dağarcık ile istek,

duygu ve düşünceleri aktaran bir kod, bir araç değil, aynı
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zamanda bireyin duygu ve düşüncelerini birleşime

ulaştıran bir program ve rehber sağlar.214

Sözlü iletişim herhangi bir konuda işgörenleri

aydınlatmak ve bilgi akışını sağlamak amacıyla sözlü

bilgi akışını sağlayan iletişim aracıdır. 215

Sözlü iletişim araçları aşağıdakiler gibi sıralanabilir;216

- Konferans: Konferans tek yönlü bir iletişim aracıdır.

Eğer çok geniş bir dinleyici topluluğuna hitap

ediyorsanız en etkili iletişim aracı konferanstır.

- Toplantı: Bir amaç doğrultusunda insanların bir araya

gelerek iletişim kurmalarıdır. Toplantının başlama ve

bitiş saati önceden belirlenmeli, gündem açıklanmalı,

toplantı yeri düzenli olmalı ve diğer iletişim araçlarıyla

desteklenmeli ve konuşmalar özgür bir ortam içinde

demokratik biçimde yönetilmelidir.

- Seminer: Seminerlerin en büyük özelliği uzun

sürmeleridir. Aralarda kahve molaları vardır. Eğer bir

gün sürüyorsa genellikle 09.00-17.00 saatleri arasında

214 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 122

215 Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html, Erişim Tarihi: 02.02.2006

216 Dalkılıç, a.g.e., s. 56
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olur. Bazı seminerlerde semineri yöneten bir kişi vardı,

konuşmacılara söz verir, takdimler yapar ve arada

yorumlu açıklamalarıyla toparlayıcı ve idareci görevi

görür. Seminerlerde genellikle çift yönlü iletişim vardır.

Son saatlerde veya günlerde katılımcılar soru cevap

şeklinde iletişimlerde bulunabilirler.

- Telefonla Görüşme: Telefonla yapılan sözlü iletişimdir.

- Yüz Yüze Görüşme: çift yönlü iletişimde yüz yüze

görüşmelerin vazgeçilmezidir. En önemli unsurlar; ses

tonu, konuşma tarzı, diksiyon, artikülasyon, postür dahil

olma üzere beden duruşu’ dur.

Bazı insanların topluluk önünde konuşmaya doğal

yetenekleri vardır. Bu bir kuruntudur. Ayağa kalkıp

kalabalık bir topluluk önünde konuşmak doğal bir

yetenek değildir; bu kazanılan bir beceridir ve herkes bu

beceriyi elde edebilir, hatta utanç ve içe kapanık olanlar

bile. Bu beceriye sahip olmasanız da kıdemli yönetici

konumuna gelebilirsiniz, bazı yöneticiler de bunun
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yürüyen kanıtıdır ama bu durum bazen onlara bir engel

teşkil edebilir.217

Konuşma yapmaya çıktığınızda, ilgi odağı

olursunuz. Bu, insanları etkilemek için bir fırsattır. Kötü

bir iletişim tarzı en iyi materyali bile boğabilir, bu

yüzden iletişim biçiminiz, neyi ilettiğinizden daha

önemlidir.218

Konuşma sırasında en sık yapılan hatalardan kaçınmak

için bazı basit öğütler şu şekilde sıralanabilir;219

· Başlamadan önce bütün malzemeyi kontrol

ediniz.

· Görebileceğiniz bir yerde saat bulundurun.

Dinleyicileri uzun bir konuşmayla sıkmamak için.

· İlk izlenimler önemlidir. Konuşmanıza uygun

şekilde giyinin ve net, kendine güvenli bir

başlangıç yapın. Asla konuşmanıza özür dileyerek

başlamayın. Seyirci sizin başarmanızı ister, bunu

unutmak lazım.

217 Scoot, a.g.e. s. 100

218 Scoot, a.g.e. s. 100

219 Scoot, a.g.e. s. 101
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· İnsanlar genellikle ilk ve son dakikaları hatırlar.

Net ve güvenli bir başlangıç, sonra da temiz ve

keskin bir kapanış yapmak için ikisini de yazıya

dökmeniz yerinde olur.

· Konuşmanızın genel hatlarını belirterek başlayın

konuşmanıza.

· Gündelik basit bir dil kullanın.

· Sesinizin tonunu ana noktalarda değiştirerek

konunun değiştiğini belli edebilirsiniz.

· Konuşma süresinin en azından yüzde 80’inde

seyirciyle göz temasında bulunun.

· Görsel yardımlar insanların sizi dinlemesine ve

baskının konuşmacının üstünden biraz olsun

kalmasına yarar ancak bunlar her zaman basit

olmalıdır.

· Eğer konuşmanız bölünürse ya da size kritik

sorular sorulursa bunları sempatik bir şekilde ele

alın.
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· İster konuşma sırasında olsun ister sonrasında

eğer seyircinizle sözlü iletişim kurmak

istiyorsanız bunu onlara önceden bildirin ve işe

kolay sorularla başlayın.

· Az tepki verenlere karşı tedbirli olun. Bazı

dinleyiciler dinledikleri halde az tepki

verebilirler. Böyle durumlara hazırlıklı olun.

· Asla sürenizi aşmayın. Daha çok pratik yaparak

hazırlanın.

· İnsanlara konuşmanızın birer kopyasını

dağıtırsanız ya da sonunda bir özetini yaparsanız

daha etkili olur konuşma amacınız.

· Performansınız hakkında her zaman geribildirim

almaya bakın.

Başarılı pazarlama uzmanı, iş damı ve motivatör

Bob Conklin “dinlemek için dinlemeyi istemek şarttır”

der. Bu ilk bileşendir. Tüm mükemmel yöneticiler, iyi

dinleyicilerdir. Alt kadrolarının, yardımcılarının,
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müşterilerinin problemlerini dinlemek için zaman

ayırırlar.220

Anlaşılmanın en temel gereksinimi söylemeyi

amaçladığımız şeyi söylemektir. Bu yüzden basit dil

sürçmeleri yanlış anlaşılmaların önemli bir kaynağıdır.

Dil sürçmelerinin en popüler açıklamalarından biri

birbiriyle çelişen iki amacımız olduğudur. İlk amaç

bilinçli olarak söylemek istediğimiz şeyi belirlerken

farkında olmayabileceğimiz ikinci amaç birinciyle çakışır

ve onun ifadesini saptırır. Sözlü iletişimde dikkat

edilmesi gereken bir unsurdur dil sürçmeleri.

220 Conlow, a.g.e. s. 43
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Tablo-10: Konuşmak Her Zaman Yardımcı Olur Mu?

YAYGIN KANI STRATEJİK İLETİŞİM

Meseleleri çözmenin püf noktası

iletişimdir.

Konuşmak geri tepebilir.

Başarının anahtarı stratejidir.

Farklılıkları ortadan kaldırmanın

yolu, aklınızdan geçenleri

söylemektir.

Bir tartışma sırasında tepki

vermeden önce düşünün.

Konuşmak insanların birbirlerini

daha iyi anlamalarına yardımcı

olur.

İnsanların birbirlerini daha iyi

anlamaları, insanları

birbirlerinden uzaklaştırabilir.

Birbirinizi anlarsanız,

uzlaşabilirsiniz

Birbirinizi anlasanız bile

uzlaşmayabilirsiniz.

Hiç kimsenin bir davranışta

bulunmadığı zaman, daha çok

konuşmak en iyisidir.

Konuşarak, meseleleri

büyütmeden önce bir strateji

belirleyin

       Kaynak: David Stiebel, Çeviren: Deniz Akkuş, Konuştukça Batıyoruz,

2. Baskı, İstanbul, Beyaz Balina Yayınları, 2001,33

Konuşmak her zaman yardımcı olur mu? Bu sorunun

cevabını yukarıdaki tablodan alabilmek mümkündür.
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Genelde iletişim, eylemin amacının gerçekleşmesi

ile başarılı bir şekilde sonuçlandığı varsayılmaktadır.

Luhmann ise, başarılı bir iletişim için bunun yeterli

olmadığı görüşündedir. İletişim ve özellikle sözel

iletişim, öncelikle bir bilginin ulaşmasını, her zaman

olduğu gibi çok genel ve yetersiz anlamda anlaşılmasını

sağlamaktadır. Ancak burada seçimin, diğer algılama ve

eylemlere yol açan öncüler olarak değerlendirilmesi söz

konusu olmamaktadır. Dolayısıyla iletişimde, her şeyden

önce seçme olasılıklarının aktarılması gerçekleşmektedir.

İletişimsel başarının sağlanması, yani seçimlerin

algılanan ve eylemlere yol açacak etkin bir biçimde

aktarımı, diğer faktörlere bağlıdır.221

10.4.3. Görsel İletişim Araçları: İletişim ve eğitim

alanlarında kullanılan ses, resim prodüksiyonları ve

bilgisayarla iletişimi içerir. Bu araçlar, tekniklerin (radyo,

teyp, pikap v.b.) görsel (TV, bilgisayar, maket v.b.)

kullanılmasıyla gerçekleştirilen iletişimdir.222

221 Gökçe, a.g.e., s. 84

222 Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html, Erişim Tarihi: 02.02.2006
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İletişimde görsel araçlar kullanımı, her şeyi her

zaman kelime ve sözcüklerle anlatmanın mümkün

olmadığı durumlarda söz konusudur. Görsel araçlar

fikirleri, dolayısıyla verilen mesajı güçlendirirler.

Algılama kolaylaşır, zamandan tasarruf sağlanır ve

dikkati canlı tutar. Ayrıca hedef/alıcı konu üzerinde daha

konsantre olur ve akılda kalma kolaylaşır.

İletişimde görsel malzemelerin kullanılması,

grafik ile iletişimi sağlar. Grafik, hem görsel hem de

yazılı iletişimde kullanılabilir. Görsel araçlar üç

kategoride ele alınmaktadır.223

- Sessiz Görsel Araçlar: Tepegöz, tepegöz

saydamı, slayt projeksiyon, film kareleri, episkop,

yazı tahtası, flip-chart, yazılı dokümanlar (poster,

broşür, bilgisayar çıktıları), grafikler.

- İşitsel Araçlar: Kasetçalar, radyo, plaklar,

kasetler.

- Görsel-İşitsel Araçlar: Televizyon, video, video

projektör, cd, dvd, filmler, bilgisayar.

223 Mısırlı, a.g.e., s. 177
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10.4.4. Sözsüz İletişim: Sözsüz iletişim, söz ve sözcük

gerektirmeden, jest, mimik, göz kontağı gibi beden dili

unsurlarıyla gerçekleştirilen iletişim çeşididir. Sözsüz

olarak daha etkili bir şekilde iletişim kurulduğunu

unutmamak gerekir. İyi iletişimciler bu özelliğin

farkındadırlar ve ilk iletişimin konuşmaya başlamadan

önce sözsüz olarak gerçekleştiğini bilirler. İlk izlenimi

değiştirmenin imkânı yoktur.224

İletişimin temel bir yönünü sözsüz iletişim

oluşturur. Başka bir deyişle, günlük yaşamda

gerçekleştirilen ilişkilerde başvurulan simgesel kodlar

içinde sözsüz olanlar, anlam yaratma ve paylaşmada

çoğu kez bilincinde olmaksızın, ama kaçınılmaz olarak

sürekli kullanılırlar.225 Bu tür iletişim diğer iletişim

türlerinin etkisine nazaran daha etkili bir iletişim türüdür.

Çünkü insanların jestleri, mimikleri, ses tonları başkaları

tarafından algılanmakta ve çeşitli şekillerde

yorumlanmaktadır.226

224 Mısırlı, a.g.e., s. 53

225 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 178

226 Mısırlı, a.g.e., s. 21
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Alınan mesajların çoğu sözsüz işaretlerden elde

edilir. Bir insanı, konuşmasına gerek kalmadan, sadece

seyrederek tanıyabiliriz. İnsanların karakteri ve eğilimi

yüz ifadelerinden, beden ve göz hareketlerinden

anlaşılabilir. İnsanlar bu sözsüz mesajları hemen

anlarlar.227

"Eylemlerin sözcüklerden daha sesli konuştuğu"

hakkında genel bir kanı vardır. İnsanların yaptıkları

hareketler ve ses tonları başkaları tarafından yorumlanır.

Sözsüz iletişim; vücut hareketlerini, ses tonu, fısıldama,

mimikler ve mesajı gönderen ile alan arasındaki uzaklığı

kapsamaktadır.228

Sözsüz iletişim: İnsanların yüzlerini, vücutlarını

kullanarak birbirlerine mesaj iletmeleri sözsüz iletişim

sayılır. Yüz ifadeleri, bedenin duruş ve hareketleri ile

yapılan, konuşma ve yazı olmaksızın insanların

birbirlerine bir takım mesajları iletmesidir.229

227 Scoot, a.g.e. s.s.  110, 111

228 Bilal İsmail Yalınbaş, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html, Erişim Tarihi: 02.02.2006

229 Atilla Filiz, Yönetimde İletişim, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=548
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İletişim konusuyla uğraşan bazı bilim adamları,

ortalama bin insanın dakikada 750 kelimelik bir düşünme

hızına sahip olduğunu savunurlar. Buna karşılık,

konuşma hızı dakikada 150 kelimedir. Bu durumda, bir

fert, düşünme potansiyelinin yaklaşık %20’sini sözlü

iletişim sürecinde kullanırken, yaklaşık %80’i ile gizli

olarak başka işler yapma imkânı bulmaktadır. Bu zaman

içerisinde bir kişi, ya hayal kuracak ya da biraz sonra

söyleyeceklerinin planını yapacaktır. İnsan zihninin sahip

olduğu hızlılığa ve kapasiteye eş değer bir sözlü

iletişimin olması ile birlikte, ket vurularak sözlü ifade

etme imkânı bulunmaması sebebiyle bastırılan fikir ve

duygular da, değişik vücut sinyalleriyle dışa

vurulmaktadır.230

Sözsüz iletişim türü içinde yer alan kodların ortak

bazı özellikleri vardır. Bunlar, iletişim yokluğunu

olanaksız kılma; duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile

getirme; kişiler arasındaki ilişkileri tanımlama ve

belirleme; sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme;

230 Eroğlu, a.g.e. s.s.  209 210
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güvenilir iletiler aktarma ve kültüre göre biçimlenme

olarak sıralanabilir.231

Bu iletişim şeklinde  insanların ne söylediği değil

ne yaptığı ön plana çıkar. Sözsüz iletişimi de kendi içinde

dört gruba ayırabiliriz. Bunlar;

· Yüz ve beden: Yüzümüzdeki  ifade, el ve

vücudumuzun duruşu ve göz temasımız sözsüz

iletişimde  önemli bir yer tutar. Başı “ evet hayır “

anlamında sallamak, kaşları  “ hayır” anlamında

kaldırmak tıpkı sözlü ifadeler gibi anlam taşır.232 İletişim

sırasında insan bedeninin en dikkat çeken yeri yüzü ve

gözleridir. Yüzdeki ifade, duyguların iletiminde

sözlerden sonraki en önemli iletişim kanalıdır. Yüz

ifadelerini saklayabilmek herkesin yapabileceği bir beceri

değildir ve herkes tarafından kolayca algılanabilir. Yüz

ifadeleri, genellikle bilinçli olarak gerçekleşmektedir.

Memnuniyet veya kızgınlık ifadesi vermek için yüzdeki

kaslarımızı hareket ettiririz. Karşılaştığımız bir kişi bizim

231 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 179

232 Atilla Filiz, Yönetimde İletişim, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=548
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üzgün ya da mutlu olduğumuzu yüz ifademizden

anlayabilir.233

· Bedensel temas-Beden dili: Farklı bedensel

temaslar vererek karşımızdakine farklı mesajlar vermeye

çalışırız. Örneğin karşımızdakinin omzunu tutmanın,

elini sıkmanın, koluna girmenin sözsüz anlamları

vardır.234

İletişim sürecinde tüm vücut mesajın iletilmesinde

etkin bir rol alır. Baş, kollar, eller ve vücudun diğer

unsurları ile yapılan jestler, sözsüz iletişimi sağlayan

temel öğelerdir.

İletişimde, beden dili, ses ve sözcüklerin ne kadar

ağırlıklı olduğunu ortaya çıkarmak için yapılan bir

araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır.235

      - % 55 beden dili

      - % 38 ses tonu ve sesin biçimi

      - % 7 sözcükler.

233 Mısırlı, a.g.e., s. 54

234 Atilla Filiz, Yönetimde İletişim, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=548

235 Mısırlı, a.g.e., s. 55
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Yukarıdaki sonuçlar, gönderilen mesajların

söylenenlerden çok. Beden dilinin ağırlıklı olduğunu

ortaya koymaktadır.

· Mekân kullanımı: İnsanlar, kendi çevrelerinde

oluşturdukları boş mekânlar yoluyla iletişimde

bulunurlar. Başka insanlara olan  uzaklığımızı

ayarlayarak, onlara uzak ya da yakın durarak bir takım

mesajlar iletiriz. Sevdiklerimize yakın durmayı tercih

ederken, daha az samimi olduklarımızla aramızda biraz

daha fazla mesafe bulunmasına dikkat eder, hiç

tanımadıklarımıza daha uzak dururuz. Bunlar  mekân

kullanma yoluyla yapılan sözsüz iletişim örnekleridir.

Mekânların  kullanılış şekli yakınlığın  bir göstergesi

olabileceği gibi statünün de bir göstergesi olmaktadır.

Önde yürümek yüksek statünün göstergesidir.  Yüksekte

oturmak da yüksek statünün göstergesidir. Yüksek rütbeli

yöneticiler, bilginler ve zenginler önde yürürler.

Yargıçlar, profesörler yüksek kürsülerde otururlar. 236

İletişimde bulunurken, kaynak ve hedef

arasındaki fiziksel mesafe iletişim sürecini

236 Atilla Filiz, Yönetimde İletişim, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=548
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etkilemektedir. Beden dilinde, dört tür iletişim mesafesi

bulunmaktadır. Bunlar;237

— Mahrem alanlar : 0–25 cm

— Kişisel alanlar : 25–80 cm

— Sosyal alanlar : 80–200 cm

— Genel alanlar : Sosyal alanın

dışında kalan mesafelerdir.

· Araçlar: İletişimde mesaj iletmek için başvurulan

yollardan biri de bir takım araçlar kullanmaktır. Bunlara

rozetler, takılar, belirli kıyafetler vb. araçlar çevreye

verilen birtakım mesajları iletir. 238

Sözsüz iletişim, insanlar arası iletişimin önemli

bir bölümünü oluşturur, özellikle de satış alanında. Beden

dilimizi kontrol etmek son derece güçtür. Beden dilimizi

ağzımızdan çıkanlarla uyumlu kılmanın yolu,

söylediklerimize inanmamız ve sözlerimizin önemli

olduğunu hissetmenizdir.239

237 Mısırlı, a.g.e., s. 57

238 Atilla Filiz, Yönetimde İletişim, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=548

239 Scoot, a.g.e. s. 111
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İnsan bedeni sunumsal kodların başlıca taşıyıcısıdır.

Argyle240 (1972) on kodluk bir liste çıkarır ve bunların

aktarabilecekleri anlamları sıralar. Bunlar;

- Bedensel Temas: Kime, ne zaman ve nerede

dokunduğumu, ilişkilerimiz hakkında önemli

iletiler aktarabilir.

- Yakınlık: Başkasına ne kadar yaklaştığımız,

ilişkimiz hakkında bir ileti verebilir.

- Yönelme: Kendimizi başkasına karşı nasıl

konumlandırdığımız, ilişkilerimiz hakkında

iletiler yollamanın bir başka yoludur.

- Görünüş: Argyle görünüşü ikiye ayırır, idareye

bağlı olanlar, saç, elbiseler, cilt, bedensel süsler

ve makyaj ve daha az kontrol altında

tutulabilenler, kilo, boy ve diğerleri.

- Baş Hareketleri: Etkileşimi yönetmekte,

özellikle konuşmak için sıra almada kullanılırlar.

Bir baş hareketi başkasına konuşmaya başlama

240 John Fiske, Çeviren: Süleyman İrvan, İletişim Çalışmalarına Giriş, 2. Basım, Ankara, Bilim ve Sanat

Yayınları, 2003, s. 95
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işareti verebilir; hızlı baş hareketleri konuşma

isteğini gösteriyor olabilir.

- Yüz İfadeleri: Bu kod, kaş pozisyonu, göz şekli,

ağız şekli ve burun deliği ölçüsü gibi alt-kodlara

ayrılabilir. Her birinin farklı anlamları vardır.

- Jestler: Eller ve kollar jestlerin başlıca

taşıyıcılarıdırlar, ancak ayak ve baş jestleri de

önemlidir.

- Duruş: Oturma, ayakta durma ve uzanma

biçimlerimiz sınırlı ancak ilginç anlamlar

aktarabilirler.

- Göz Hareketleri ve Göz Teması: Başka bir

insanla ne zaman, ne kadar sıklıkla ve ne kadar

uzun bir süre göz göze geldiğimiz, ilişkimiz

hakkında çok önemli iletiler göndermenin bir

yoludur, özellikle ilişkimizde ne kadar egemen ya

da samimi olmak istediğimizi göstermenin

yoludur.

- Konuşmanın Sözsüz Görünümleri: Bunlar iki

kategoriye ayrılırlar.



195

- Kullanılan sözcüklerin anlamını etkileyen

bütünsel kodlar.

- Konuşmacı hakkında enformasyon aktaran dil-

ötesi kodlar.

Bütün bunların yanında iletişimde, renklerin tek

başınayken taşıdığı anlamların dışında taşıdığı mesajlar

vardır. Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri

konusunda araştırmalar yapan L.B. Wexner’ e göre

renkler ve psikolojik etkileri şöyledir.241

Mavi : Rahatlık, şefkat, güven

Turuncu : Keder, hüzün, düşmanlık

Mor : Olgunluk, vakar, azamet

Kırmızı : Meydan okuma, uyarıcı, heyecanlı

Yeşil : Huzur, sakinlik

Sarı : Sevinç, neşe, hoşgörü

Siyah : Kasvet, hüzün, mutsuzluk

Kahverengi : Keder, melankoli, hüzün

241 Mısırlı, a.g.e., s. 58
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İnsanların kullandıkları aksesuarlarla etrafa birçok

mesaj verebilir, örneğin gözü bozuk olmadığı halde

numarasız gözlük takanlar, etrafına bilgili ve entelektüel

bir hava verirler.242

10.4.5. Örgütlerde Elektronik İletişim Araçları

İletişim alanındaki en büyük buluşlardan

sonuncusu bilgi işlemdir. 80’li yılların sonunda yeni

iletişim teknolojileri görülmektedir. Artık küçük

bilgisayarlar, video, kasetler, uydular, kablolar geleneksel

iletişimi tamamlamaktadır. Yeni iletişim teknolojisi,

sinyalleri işlemek için özel olarak dijitalleştirilmiş bilgi

işlem olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemin yeni bir

iletişim sistemi olduğu düşünülebilir ama aynı zamanda

da eski sistemin yeni bir kullanım olanağını geri

getirmektedir.243

Yarı iletkenlerin kullanımıyla hızlı bir gelişim

gösteren elektronik teknolojileri, bilgisayar teknolojisiyle

birleşince, çok sayıda elektronik iletişim aracı ve bu

242 Ahmet Şerif İzgören, Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, 27. Basım, Ankara, Elma Yayınları, Ocak 2004,

s. 162

243 Lazar, a.g.e., s. 89
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araçların sunduğu iletişim ortamları, günlük hayatımıza

girmiştir. Gelişim o kadar hızlı olmaktadır ki, kullanıma

sunulan araç ve ortamların hem anlamlı bir

sınıflandırılması, hem de bütün yeni araç ve ortamları

içeren bir listenin hazırlanması giderek olanaksız hale

gelmektedir. Yapılan her liste kısa zaman sonra

eskimekte, yapılacak her sınıflandırma çok işlevliğinin

artması nedeniyle, yeni iletişim araç ve ortamlarının

yalnızca bir ya da birkaç yönünü dikkate almak açısından

kolayca eleştirilebilmektedir. 244 Bu yüzden elektronik

iletişim araç ve ortamlarının sınıflandırması günümüze

göre yapılırsa şunlar sıralanabilir:245

- Telgraf: Elektrik kullanılan iletişim araçlarının en

eskisi olmakla birlikte, bazı özel durumlarda yeni

biçimleriyle hala kullanılmaktadır. Çizgi ve noktalardan

oluşan basit bir kodlama alfabesi olan Morse alfabesi, 19.

yüzyıldan beri uzun yıllar askeri ve sivil iletişimde

kullanılmıştır. Amerikalı Samuel Morse tarafından icat

edilen telgrafın ilk kez 1837’ de İngiltere’ de

kullanılmaya başlanması birçok bakımdan iletişim

244 Tutar, a.g.e.  s.s.  209, 210

245 Ümit Ataberk, İletişim ve Teknoloji, 1. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2001, ss. 59-85
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tarihinde bir dönüm noktasıdır. Telgrafta kullanılan

noktalar ve çizgilerden ibaret bir alfabe aracılığıyla

işleyen iletişim, bugün dijital çağın en önemli unsuru

olan iki tabanlı sayı sistemiyle işleyen ilk iletişim

sistemdir.

- Telex (teleks):  Göreli olarak eski, ancak hala kullanılan

iletişim araçlarından bir diğeridir teleks. Manüplenin

yerine bu kez, insan-alet etkileşiminin en bilinen yöntemi

olan klavye kullanılarak, telgrafta olduğu gibi yine tel

hatları üzerinden ve iki tabanlı sayı sistemine uygun

olarak uzak mesafelere mesajların gönderilmesi amacıyla

geliştirilen bir teknolojidir. 1950’ li yıllardan itibaren

ticari alanda geniş kullanım alanı bulan teleks, haber

ajanslarının ve basın kuruluşlarının da demirbaş iletişim

aracı olarak uzun yıllar kullanılmıştır.

- Telefon: 19. yüzyıldan beri kullanılan, ancak geçirdiği

evrim sayesinde günümüzde hala çok yaygın olarak

kullanılan bir iletişim aracıdır. Günümüz telefonu,

Graham Bell’ in ilk telefonundan çok farklı işlev ve

yeteneklere sahiptir. Dijital teknoloji kullanılarak

sağlanan çeşitli çoğullama (nultiplexing: bir hat ya da
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kanal üzerinden çok sayıda iletim olanağı) yöntemleriyle

hat kapasiteleri hızla artırılabilmiş, dijital santrallerle

operatöre gerek duymayan yönlendirme sistemleri

geliştirilmiştir.

- Fax: Özellikle ticari iletişimde devrim yaratan nitelikte

bir iletişim aracıdır. Günümüzde en temel ofis

araçlarından biridir. Normal telefon hatları üzerinden

resim gönderme yöntemi olan faks teknolojisi, özellikle

1970’ li yıllarda gelişmiş hem hız hem de baskı kalitesi

bakımından önemli aşamalar kaydetmiştir. İlk fax patenti

1843 yılında İskoç fizikçi Alexander Bain tarafından

alınmıştır. Ancak bugünkü kullanıma benzer fax

cihazlarının ortaya çıkabilmesi için 1970’ li yılların

beklenmesi gerekmiştir.

- Telsiz: Telefon teknolojisindeki son yeniliklerin,

özellikle de cep telefonlarının ortaya çıkmasıyla

kullanımdan kalkacağı sanılan telsiz, günümüzde hala

etkin bir iletişim aracı olarak kullanılmaya devam ediyor.

Elektromanyetik dalgalar üzerinden ses iletimine yönelik

teknolojilerin ilk ürünü olan telsizin, 20. yüzyılın
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başından bu yana, hem boyutları küçüldü hem de iletim

mesafesi arttı.

- Radyo: 20. yüzyılın başında beri kullanımda olan bir

iletişim aracıdır. Marconi’ nin ilk radyosu günümüzde,

teknolojik ilerlemelere paralel olarak, boyut, dayanıklılık,

ses kalitesi, alış hassasiyeti gibi bakımlardan çok

geliştirilmiştir ve hala en yaygın olarak kullanılan kitle

iletişim araçlarından biridir.

- Televizyon: Hareketli görüntülerin elektromanyetik

dalgalar üzerinden iletimi konusunda çalışmalar 20.

yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilmişti. Ancak

televizyonun bir kitle iletişim aracı olarak yaygınlaşması

1950’ li yıllarda oldu. Televizyon, tıpkı radyonun ilk

yıllarında olduğu gibi, fiziki boyutları, şebeke

elektriğinden beslenmesi gibi nedenlerle evlerimizin

başköşelerinde topluca izlenen bir kitle iletişim aracı

olarak kullanıldı. Zamanla bu özelliğinin değişmesine

rağmen televizyon insanların bir biçimde saatlerce

karşısında durmaların sağlayan en yaygın kitle iletişim

araçlarından biridir.
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- Teletex(Teleteks):  Televizyonun diğer medya türleri ile

ilişkilerinde teknolojik bir yenilikle öne geçme çabalarına

bir örnek de teletekstir. Artık günümüzde televizyonla

gazete birbirinin ölümcül rakipleri sayılmıyorlar,

gazeteler ve televizyonlar birlikte var olabileceklerini

gördü. Ancak yine de televizyonun ilk yaygınlık

kazandığı yıllarda, gazeteler önemli miktarlarda tiraj

kaybetmişlerdir. Daha sonraları gazetelerin kaptırdıkları

paylarını geri alabilme çabalar içine girdikleri görüldü.

Bu çabalar karşısında ise televizyon yayıncıları, gazeteye

yönelik “okuma” talebini kendi içinde sunabilen bir

teknolojik yenilik olarak teleteksi kullanmaya başladılar.

- Kablo TV: Elektromanyetik dalgalarla yersel olarak

yapılan televizyon yayınlarında karşılaşılan temel sorun,

çok sayıda yayın kanalı için frekans spektrumunun

yetersiz kalmasıdır. Coğrafi şartlara göre değişmekle

birlikte, özellikle kentsel alanlarda, birbirini bozmadan

yayın yapmak için yayın kanalları sınırlı sayıda

olmaktadır. Bu sınırlılığa bir çözüm, yayınların

dağıtımının özel kablolar ile sağlanmasıdır. Buda kablolu

TV’ ler sayesinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
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- Uydular: Elektromanyetik dalgaların yersel

kullanımında karşılaşılan güçlükler, yine bu dalgaların

atmosferin üzerine gönderilip oradan dünyaya

yansıtılması, bu sayede de daha uzun mesafelere ve

kapsama alanlarına ulaşabilmesi düşüncesini

doğurmuştur. Dünya ile aynı hızda dönen ve böylece de

yansıtma işlemini daha rahat gerçekleştirebilecek bir

uydu fikri 1945’ li yıllarda ortaya atılmıştır. 1960’ larda

ortaya çıkan uzak teknolojisindeki gelişmeler paralel

olarak da uyduların çok çeşitli amaçlara yönelik bir

iletişim aracı olarak kullanılması gündeme gelmiştir.

- Bilgisayar: İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü

gelişmelerin bir nedeni transistörle başlayan ve chiplerle

devam eden mikro elektronik devrimi ise, öteki de hemen

hemen bütün iletişim araçlarına bilgisayarın yardımıyla

dijital iletim ve işleme yöntemlerinin girmesidir.

Bilgisayarlar, işlemlerini çok büyük hızlarda ve

miktarlarda gerçekleştirebildiği için, gündelik

hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelebilmiştir.

- Bilgisayar ağları ve internet: Bilgisayarların

birbirleriyle iletişimde bulunabilmesi için oluşturulan
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ağlar yeni bir iletişim ortamının doğmasına yol açmıştır.

Ancak bilgisayar ağları üzerindeki iletişimin, sosyal

anlamıyla bir iletişim olmadığını belirtmeliyiz. Ağlar

üzerinde söz konusu olan, bilgisayarlar arası veri alış

verişidir. Ancak bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla

oluşturulan ağ yapıları üzerinde bilgisayar aracılığıyla

insanlar arası iletişim gerçekleşmektedir. Bu nedenle

bilgisayar ağlarının ve internetin yeni bir iletişim ortamı

ortaya çıkardığı kabul edilmektedir. İnternet üzerinde

dört tür iletişim şekli gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar:

a) e-mail gibi bir kişiden diğer kişiye asenkron (eş

zamanlı olmayan) iletişim,

b) Usunet, e-grup gibi çok kişi arasında asenkron

iletişim.

c) Chat gibi bir kişiden diğer kişiye, bir kişiden çok

sayıda kişiye ya da kişi arasında senkron (eş zamanlı)

iletişim d) web gibi bir kişiden çok sayıda kişi ya da çok

kişi arasında asenkron iletişim.
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11. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ÖRGÜTSEL

İLETİŞİM

11.1. Teknoloji

Teknoloji bir mal veya hizmeti üretmenin

toplumsallaşmış bilgisidir. Sözcük, Antik Yunanca’ dan

gelen tekhne kelimesine, bilgi anlamına gelen logos

sonekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Antik Yunanca’ da

zanaat, beceri gibi anlamlarda kullanılan tekhne kelimesi,

daha sonra Hint- Avrupa dillerinde, örneğin Sanskritçe’

deki takşan kelimesinin marangoz, inşaatçı anlamında

kullanılması gibi, yapmak, elde etmek, üretmek becerisi

anlamını kazanmıştır. Bu nedenle teknik, bir şeyi

yapmanın, üretmenin ya da elde etmenin bilgisi, becerisi

anlamına gelmektedir. Teknik kelimesi ile teknoloji

kelimesi çoğu zaman eşanlamlıymış gibi

kullanılmaktadır. Teknik ile teknoloji arasındaki fark, söz

konusu yapma üretme bilgisinin toplumsallaşması

noktasındadır. Teknolojiden bahsederken, herhangi bir

şeyi elde etmenin üretmenin bilgisinin toplumsal bir

bağlamda oluştuğu ve kullanıldığı vurgulanmaktadır. Bu

nedenle söz konusun bilginin, dolayısıyla da teknolojinin,
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üretimi, transferi, mülkiyeti gibi toplumsal düzeyde

varlık bulan bir takım olgular söz konusudur.246

Teknolojiler bir yandan ulusal sınırlar içerisinde

ve ulusal çıkarlar doğrultusunda korunup geliştirilirken

diğer yanda da uluslar üstü ya da uluslar ötesi bir niteliğe

de bürünmektedir. Hem çokuluslu şirketlerin

mülkiyetinde geliştirilen teknolojiler hem de kendi

doğası nedeniyle ulusal sınırlar içinde korumayacak

nitelikteki bir takım teknolojiler ulusal teknoloji

politikalarının anlamlılığını bir bakıma tartışılır hale

getirebilmektedirler. Bu durum özellikle iletişim

teknolojileri için daha belirgindir.247

11.2. Örgütlerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi teknolojileri konusunda farklı görüşler

vardır. Bazı yazarlar, bilgi teknolojisini, bilgisayar ve

iletişim teknolojilerin birlikte kullanılması ile

oluşturulmuş sistemler olarak görmektedir. Bazı yazarlar

da bilgi teknolojilerin çeşitli mal ve hizmetleri sağlamak

için mikro elektronik ve veri iletişimin yanında, faks

246 Ataberk, a.g.e., ss. 17-18

247 Ataberk, a.g.e., s. 20
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makineleri, mobil telefonlar, kablolu televizyonlar,

bilgisayarlar, bilgi ağları, videoteks, software ve online

veri tabanlarını içeren teknolojilere bilgi teknolojileri

demektedir. Örgütlerde bilgi teknolojileri her tür veriyi

elde ederek, bu verileri örgüt içinde yararlı bilgiye

dönüştürme gibi önemli bir fonksiyonu yerine getirir.248

İletişim teknolojileri kavramını genellikle, iletişim

alanındaki bütün teknolojileri kapsayan bir kavram

olarak kullanıyoruz. Bu nedenle iletişim teknolojileri

derken, iletim (transmission), telekomünikasyon

(telecommunication), iletişim (communication),

enformasyon (information), yayın (broadcasting), yayım

(publishing) ve basım (printing) kelimeleri ile ilgili bütün

teknolojileri içeriyoruz. Bu kelimelerin İngilizce ve

Türkçe’ deki anlamlarına ilişkin sorunlar bulunmaktadır.

Ayrıcı bu kelimeler genellikle özensiz bir şekilde birbiri

yerine kullanılabilmektedir. Ancak yine de iletişim

teknolojileri kavramının, telgraf, telefon, fax, teleks,

radyo, televizyon, uydu, interaktif televizyon, kablo,

televizyon, uzaktan kumanda, çağrı cihazı, GSM, telsiz,

248 Tutar, a.g.e.  s. 217
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trunk jektör, kasetçalar, amplifikatör, tuner, CD-ROM,

VCD, DVD, matbaa, yazıcı, fotokopi gibi gündelik

hayatımızda sıkça karşılaştığımız yüzlerce aygıta ilişkin

teknolojileri içerdiğini söylemek mümkündür.249

İletişim teknolojilerindeki çok hızlı gelişmenin

nedeni olarak yarı iletken teknolojisinin geliştirilmesi

gösterilmektedir. 1940’ lı yıllarda katı hal fiziğindeki

ilerlemelere paralel olarak geliştirilen yarı iletken

teknolojisi 1950’ li yıllardan sonra gündelik yaşantımızda

uygulanma olanağı elde etmiştir. John Barden, Walter H.

Brattain ve William Shocley adlı fizikçiler tarafından,

Bell laboratuarlarındaki çalışmaları sonucunda 1948

yılında icat edilen transistor, iletişim teknolojileri

açısından önemli bir dönüm noktasıdır.250

İletişim teknolojilerinin gelişmesindeki diğer

önemli gelişmeler ise dijital teknolojinin ve kıt bir

kaynak olan frekansların bulunmasıdır. Bu iki gelişmede

iletişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesine

olanak sağlamıştır. ( Bilgisayarlarda dijital teknolojinin

249 Ataberk, a.g.e., s. 31

250 Ataberk, a.g.e., s. 35
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kullanıldığı düşünülürse ve de bilgisayarların

günümüzdeki önemi göz önünü alınırsa dijital

teknolojinin iletişim alanına sağladığı katkısı ortaya

çıkacaktır.)

Bilgisayarların birbirine bağlanmaları için

oluşturulan ağlar, yeni bir iletişim ortamının doğmasına

yol açmıştır. Bilgisayar ağlarının ve internet’in sağladığı

iletişim şekilleri dört’e ayrılarak açıklanabilir. Bunlar:251

- e-mail gibi bir kişiden diğer kişiye asenkron

(eşzamanlı olmayan) iletişim,

- Usenet, e-grup gibi çok kişi arasında asenkron

iletişim,

- Chat gibi bir kişiden diğer kişiye, bir kişiden çok

sayıda kişiye, ya da çok kişi arasında senkron (eş

zamanlı) iletişim,

- Web üzerinden bir kişiden çok kişiyle ya da

asenkron iletişim

İnternet, tamamı ya da bir bölümü izole edilmiş

İnternet ve web standartların kullanan şirket ağıdır. Şirket

251 Tutar, a.g.e.  s. 217
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intraneti, çalışanları bilgilendirmek, satış birimleriyle

bağlantı kurmak ve gizli bilgileri korumak için kullanılır.

İntranet örgütlerde hızlı iletişim sağlar. Bütün örgütlerin

bilgisayar ağını ve insan kaynaklarının birleştirilerek

etkili örgütler arası işbirliğini sağlar. Basit olarak

intranet, herkese açık internet’in açık standartlarını

kullanarak, kurumsal LAN ve WAN’ lara bağlanan Web

sunucular olarak tanımlanabilir. İnternet’in anarşik ve

öngörülmeyen durumunun aksine, intranet, düzenli,

merkezi olarak denetlenen ve güvenlik duvarları

(firewall) arkasında güvenli kılınmış sistemlerdir.252

11.3. Bilgi Sistemleri ve Örgütsel İletişim

Örgütlerde yönetsel ve örgütsel fonksiyonları

yerine getirmeyi kolaylaştıran ve yöneticiler için gerekli

bilgileri sağlayarak, karar almada destek veren

sistemlere, yönetim bilgisi sistemi denilmektedir.

Yönetim bilgi sistemi, karar alma etkinliğini artırmak

için bilgi akışının tasarımını yapan entegre bir

sistemdir.253

252 Tutar, a.g.e.  s. 226

253 Tutar, a.g.e.  s. 231
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Yönetim bilgi sistemlerindeki yönetim, bilgi ve

sistem kavramlarının etkin bir şekilde işlemesi örgütsel

iletişim sayesinde gerçekleştirilebilir. Yönetim bilgi

sistemleri için iletişim gerekli olan en önemli unsurdur.

Bilgi edinmek için iki ana yöntem vardır:254

— Kişisel deneyim yoluyla (dolaysız olarak) bilgi

edinmek; bu yöntemin daha verimli olduğu varsayılır,

ama bir organizasyonda, maliyeti yüksek olmasını bir

kenara bırakın her çalışanın kişisel deneyimlerle

organizasyonda oynayacağı rolü öğrenmesine olanak

sağlamak gerçekte imkânsızdır. Çalışana doğrudan neyi

ve nasıl yapacağını söyleyerek bilgi iletişiminin hemen

kullanılmasın sağlamakta başka hiçbir çare yoktur. Bu bir

yöneticinin en önemli görevlerinden bir tanesidir.

— Diğer kişilerin deneyimlerinden faydalanarak bilgi

edinmek (dolaylı olarak, bir başkasının konuyu

açıklamasıyla); normalde bir tanımlamaya dayanan veya

gerçeğin bir modeli de diyebileceğimiz bilgi aktarımını

kapsar. Burada kullanılan parametre ve birbirine bağlı

ilişkiler sadece önemli olarak kabul edilenlerdir.

254 Quik, a.g.e. s. 18
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Diğerleri (sayılamayacak kadar çok) devre dışı kalır.

Bunun anlamı, özel bir amaç için tasarlanmış bir model,

diğer bir amaç için otomatik olarak kullanılamaz ve

kullanılmamalıdır.
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12. ÖRGÜTLERDE TEKNİK İLETİŞİM VE

İLETİŞİM AĞININ NİTELİĞİ

12.1. Teknik İletişim

Teknik iletişim, elektronik medya aracılığıyla

kurulan iletişimdir. Radyo, televizyon ve çeşitli ses kayıt

cihazlarında mesaj, elektronik olarak iletilir. Elektronik

teknolojideki gelişmeler, teknik iletişimin önemini

artırmaktadır. Teknik iletişimin iletişime sağladığı

yararlar şunlardır;255

- Yüksek hızla mesajı iletme ve alma,

- Bir mesajın tam olarak ve dizayn edildiği biçimde

iletilebilmesi, farklı ve dağınık yerlerdeki

mesajın, insanlara aynı anda ve biçimde

gönderilebilmesi,

- İnteraktif etkileşim ve çabuk geri bildirim

olanağı.

Bilgisayar teknolojisinin iletişim alanına girişi ile

geleneksel iletişim araçlarında nitelik değişimleri

olmuştur. Öncelikle bilgisayarın kendisi bir teknik

255 Tutar, a.g.e.  s. 195
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iletişim aracı olarak fonksiyon görmeye başlamıştır.

Yazılı iletişim etkinliğini artıran bir başka faktör, multi-

medya (çoklu-ortam) uygulamalarıdır. Multi-medya, yazı

çizgi, grafik, fotoğraf, film ve ses gibi bilgileri bir araya

getirerek, numaralandırılması ve hacminin küçültülerek

kullanıma sunulmasıdır. Önceleri ayrı medya (ortam) lar

olarak alıştığımız bilgi öğeleri artık bir arada

kullanılabilmektedir.256

Yeni teknolojilerin giderek daha maharetli

iletişim araçlarını ortay çıkardıkları ve bu araçların

enformasyona erişimi ve enformasyonun dağıtımını çok

kolaylaştırdığı hatta belirli ölçülerde demokratikleştirdiği

gözlenmektedir. Buna bağlı olarak alternatif medya

girişimlerinin yeni teknolojilerle giderek daha da

yaygınlaştığı söylenebilir. Ancak bilgisayara dayalı

iletişim teknolojilerinin, özellikle de internetin henüz bir

çocukluk dönemi yaşadığı ve bu nedenle bugün

görünenlerin, geleceği açıklamak için yeterli olmayacağı

ileri sürülmektedir. Henüz yaşanmakta olan değişimin

kategorik olarak tam anlamıyla kavranmasındaki güçlüğe

256 Tutar, a.g.e.  s. 195
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karşın, iletişim araştırmalarında teknoloji bir parametre

olarak giderek daha çok araştırmacı tarafından dikkate

alınmaktadır. Son yıllarda bir yandan iletişim

teknolojilerinin ve özelliklede internetin konu alındığı

araştırma sayısında hızlı bir artış yaşanırken diğer yandan

da iletişim süreçleri, iletişim literatüründe giderek daha

yaygın bir şekilde teknolojiyle ilişkilendirilmektedir.257

12.2. İletişim Ağının Niteliği

Bir örgüt içinde iletişimin nasıl yapıldığı, iletişim

ağının nasıl oluştuğu, işlevlerinin zamanında ve doğru

olarak yapılmasındaki en büyük etkendir. Her iletişim tür

ve ağı her örgüt için uygun olmayabilir. Bu nedenle,

iletişim ağının özellikleri şöyle sıralanabilir:258

   İletişim halkasının büyüklüğü: bu kısaca, iletişim

devresinde kaç kişi olduğunu belirtir. Devredeki insan

sayısı arttıkça mesajın ulaşması uzayacak ve işlevlerin

yerine getirilmesi yavaşlayacaktır.

İletişim devresinin türü: Bir birim tarafından alınan bir

mesaj, onun alt birimleri olduğu gibi aktarılabilir, ya da

257 Ataberk, a.g.e., s. 134

258 Üçok, a.g.e. s.s.  151, 152
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her bir alt birimi ilgilendiren konular değiştirilerek ve

açıklanarak iletilir.

Devrenin açık ya da kapalı olması: Alıcıdan ve devre

üzerinde bulunan birim ve bireylerden kaynağa doğru bir

geri besleme olup olmadığıdır. Eğer devre açık ise,

iletişim tek yönlüdür ve bir bildiri niteliği taşır. Devre

kapalı ise, kaynağa bir yanıt geliyor demektir. Bu da olası

yanlış anlamaların önlenmesini sağlar.

Devrenin göreve göre verimliliği: Bunu iletişim

devresinde uygun sayıda bireyin bulunup bulunmadığı

olarak açıklayabiliriz, n(n-1)/2. az sayıda kişi varsa, tüm

kanallarının açık olduğu bir iletişim devresinin olumsuz

etkisi olmayabilir. Buna karşın, büyük sayıda üyesi olan

gruplarda bütün kanalların açık olması iletişimi

yavaşlatacaktır.

   Devre ile yüklendiği sistematik işlevin birbirine

uyumu: Bu aşağı yukarı şimdiye kadar saydıklarımızı

içermektedir. Acele karar vermeyi ve harekete geçmeyi

gerektiren bir işte bütün hiyerarşik katları kullanarak ve

yazılı olarak iletişimde bulunmak vakit kaybına ve

işlevin yerine getirilmemesine neden olur. Bunu için işin
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niteliği, önce harekete geçip, sözlü olarak aşağıdan

yukarıya doğru bilgi vermeyi, dal sonra bunu yazılı belge

hale getirmeyi gerektirebilir.
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13. BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Öncelikle bilgi iletişim teknolojilerinin neleri

kapsadığını açıklığa kavuşturmalıyız. Bu alandaki çeşitli

teknolojilerin birbirlerine yaklaşması ve yöndeşleşmesi

tartışması bilgi iletişim teknolojileri kavramıyla doğrudan

ilişkilidir. Bili iletişim teknolojileri ekonomik bakımdan

çok geniş ve güçlü bir sektöre işaret ederken soysa

bakımdan da gündelik hayatımızdaki pratiklerin nerdeyse

tümünü kapsar. Bilgi iletişim teknolojileri kavramı

önceleri radyo ve televizyon yayıncılığı, bilgi

teknolojileri ve haberleşme şekline ortaya çıkan üç temel

teknolojik alan artık “bilgi iletişim teknolojileri”

kavramıyla kapsanıyordu. Ayrıca basım, yayım, çoklu

ortam, yapay zekâ, sanal gerçeklik gibi alanlara ilişkin

teknolojilerin yanı sıra müzik, sinema ve eğlence

endüstrilerinde kullanılan tüm teknolojileri bir yandan

klasik ayrımda yer alan sanayi ve hizmet sektörü

kavramlarının birleştiği melez bir sektör haline gelirken

diğer yandan da, farklı, ancak birbirine giderek
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yakınlaşarak benzeyen çok sayıda teknolojiyi kapsayarak

devasa bir teknolojik alan oluşturmaktadır.259

13.1. Bilgi İletişim Teknolojileri ve Örgütsel Değişim

Günümüzde bilgi iletişim teknolojileri tüm

yönetim işlevlerinde kullanılmaktadır. Yönetim

işlevlerinde etkinliğin sağlanabilmesi, temelde doğru

bilginin elde edilmesi ve kullanılmasına bağlıdır.

Örneğin, planlama işlevinde gelecek hakkında doğru

bilgiye ulaşmak hayati bir önem taşımaktadır. Kontrol

işlevinin etkinliği ise, gerçekleşen durum hakkında doğru

bilginin kullanılmasıyla artacaktır. Yine yöneticilerin

önemli bir görevi olan karar verme sürecinin etkinliği

doğru bilgi ile mümkün olmaktadır. Bilgi iletişim

teknolojileri sadece yönetim işlevlerinden değil, işletme

birim ve faaliyetlerinden de köklü değişimlere neden

olmaktadır. Pazarlamada satışların takibi, Pazar

araştırmaları ve bunlardan elde edilen bilgilerin

değerlendirilmesinde, satış raporlarının hazırlanması ve

sınıflandırılmasında, dağıtımda, satılan ürün miktarları ve

259 Z. Beril Akıncı Vural ve diğerleri, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları, 1. Basım, Ankara,

Nobel Yayın Dağıtım, 2006, s. 9
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satıcıların elindeki tüm ürün miktarının bilinmesinde,

elde mevcut hazır ürünlerin miktarının takibinde ve

sipariş vermede bilişim teknolojileri etkin bir biçimde

kullanılmakta ve işletmede büyük faydalar

sağlamaktadır.260

13.2. Bilgi İletişim Teknolojileri ve Örgütsel

Yapılanma

Bilgi iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler

örgütlerdeki bilgi yoğunluğunu artırmakta ve de

rekabetçi avantaj açısından önemli roller üstlenmektedir.

Bilgi iletişim teknolojileri örgütsel öğrenmeyi

kolaylaştırmakta ve de coğrafik açıdan dağınık birim ve

operasyonları koordine ederek uluslar arası pazar girişi

kolaylaştırmaktadır. Hatta yeni girişimler bile yaşam

eğrilerine göre oldukça erken bir yaşta uluslar arası

pazara girebilmektedir. Özelikle küçük işletmeler

açısından önemli projelerde büyük işletmelerle daha iyi

rekabet edebilmeleri açısından şebeke oluşturmaları ve

işbirliği geliştirmelerine fırsat verdiği için önem arz

etmektedir. Ayrıca, örgütsel yaşam ve uzun dönemli

260 Akıncı, a.g.e., s.  108
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başarı açısından önemli olan teknolojik öğrenmeyi de

kolaylaştırmaktadır.261

13.3. Bilgi İletişim Teknolojileri ve Pazarlama

Bilgi iletişim teknolojileri günlük yaşamımızı

değiştirdiği gibi, günlük yaşamımızın bir parçası olan

pazarlama eylemlerini de değiştirmektedir. Pazarlama

anlayış ve uygulamalarını bilgi iletişim teknolojilerinin

sunduğu olanaklar yoluyla daha etkin hale getirme,

küresel rekabette var olabilmek için atılması gereken

önemli adımlardan biridir. Ancak şunu unutmamak

gerekir ki, bilgi iletişim teknolojileri pazarlama

disiplinindeki geleneksel düşünme ve uygulama

biçimlerin önemli ölçüde değiştirse de, pazarlamanın

merkez noktası teknoloji değil insandır. Önemli olan

teknolojiyi bir araç olarak özümsemek ve etkin bir

pazarlama anlayışı oluşturmak için doğru bir biçimde

kullanmaktır.262

261 Akıncı, a.g.e., ss. 141-142

262 Akıncı, a.g.e., ss. 179-180
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13.4. Bilgi İletişim Teknolojileri ve Halkla İlişkiler

Halkla ilişkiler mesleğini dünyada yaşanan söz

konusu değişimden soyutlamak mümkün değildir.

Ekonomik yapı, teknoloji, birey, hedef kitle, mesaj,

ulaşım kanalları,, ve doğal olarak iletişim şekil

değiştirmektedir. Halkla ilişkiler uzmanları ve bu alanda

hizmet verenler, internetin iş yaşamına girmesiyle

meydana gelen bu değişimi sorgulamalı, tüm kurallar,

modeller, iletişim kanalları ve ulaşım yöntemleri, iş yapış

biçimleri, ölçümleme sistemleri ve etik kurallar gözden

geçirilmelidir. Çünkü böyle bir sistem, işletmelere kime,

hangi mesajla ve ne zaman ulaşmak istediğini tam bir

kesinlik planlama olanağı yaratmaktadır.263

13.5. Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnsan Kaynakları

Yönetimi

İnsan kaynaklarında bilgi iletişim teknolojilerinin

kullanılması sayesinde personel alma, performans

değerlendirme, değişik çalışma biçimleri, yükselmeler,

kariyer planlamalar değişik bir yapıya bürünmüştür.

263 Akıncı, a.g.e., ss. 216
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Daha etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlanmaya

başlanmıştır.

İnsan kaynaklarının teknolojik gelişmeleri kendi

birimleri kullanmakla kalmayıp teknolojik gelişmelere

uyum sağlama ve gelecekteki muhtemel teknolojik

gelişmelere karşın öğrenebilir personeli bünyesinde

barındırma zorunluluğu bulunmaktadır. Sahip olunun bu

personel insan kaynaklarının fonksiyonları konusunda

bilgi sahibi olup bilgi teknolojileri konusunda eğitilebilir

durumda olmalıdır. Bunun içinde personelin bilgi

teknolojileri altyapısı konusunda ön bilgi sahibi olmaları

ve bu konuda ilgi sahibi olmaları zorunludur.264

264 Akıncı, a.g.e., s. 256
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BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ETKİN

YÖNETİMİ
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14. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ENGELLERİ VE

AŞMA YOLLARI

14.1. İletişimin Engelleri

İletişimde engelleyici pek çok faktör

bulunmaktadır. İletişimi engelleyen, yapıcı ve bozucu

olmak üzere iki çeşit engel bulunmaktadır. İletişimin

başarıyla kurulmasını engelleyen çeşitli bozucu engeller,

etkin iletişimin yönetimi sayesinde ortadan kaldırılabilir.

İletişim sürecinde yaşanan engeller çoğu zaman, olumsuz

durumların oluşmasına neden olur.265 İletişim engelleri

çeşitli nedenlerden doğabilmektedir, iletişime engel olan

sebeplerden bazıları; fiziksel ortamdan kaynaklanan

engeller, psiko-sosyal engeller, statü farklılığı, cinsiyet

farklılıkları, kültürel ve dil farklılıkları sayılabilir.

Bireylerin kendi içyapılarından kaynaklanan iletişim

engelleri de bulunmaktadır. İletişimin niteliğine etki

edecek etmenler üç grup altında toplanabilir. Bunlar:

265 Mısırlı, a.g.e., s. 23
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14.1.1. Teknik Engeller

İletişime çevresel engelleri teknik engeller adını

vermekteyiz. Teknik engeller şunlardır.

14.1.1.1. Zamanlama: Mesajın ne zaman iletileceği

zamanlama konusudur. Mesaj en uygun zamanda

iletilmelidir. Gecikmelerin olması ya da zamanından

önce bilgilerine iletilmesi mesajın etkinini önemli ölçüde

değiştirir. 266

İletişim sürecinde mutlaka zaman

kullanılmaktadır. Gereğinden az yada fazla zaman

kullanımı iletişimi engelleyici bir etkiye neden olur.

İşletme yöneticileri, zaman kısıtı nedeniyle tüm

çalışanlarla bire bir iletişim kuramazlar. Zaman kullanım

şeklinin bir anlamı bulunmaktadır. Konuşmanın hızlı

olması zaman kısıtı olduğunu belli eder. Kaynak mesajı

gönderirken, hedefin zamanı olup olmadığını veya ne

kadar zamanı olduğunu anlamaya çalışmalıdır.267

14.1.1.2. Aşırı Bilgi Yükleme-Bilgi Eksikliği:

Göndericinin belli bir zamanda alıcıya gereğinden fazla

266 Can, a.g.e. s.  250

267 Mısırlı, a.g.e., s. 33
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bilgi göndermesidir. Kişinin belli bir kapasitesi vardır.

Bu kapasite aşılırsa iletişim amacına ulaşamaz. 268

Mesajların anlaşılamayan bölümleri dinleyici

tarafından ya aklında doldurulur, ya da ilgisini dağıtıp

başka şeyler düşünmeye başlar. Hedefin mesajı

kavrayacak düzeyde bilgi sahibi olmaması durumunda

mesajın bazı bölümlerini atlayarak algılar, ya hiç

algılamaz ya da yanlış algılar.269

14.1.1.3. Algılama: Algılama farklılıkları, iletişimi

engelleyici etkenlerden birisidir. Algılamanın dışsal ve

içsel faktörler olmak üzere iki unsuru bulunmaktadır.

Hareketlilik, tekrarlama, kontrast, yenilik, benzerlik gibi

faktörler dışsal, kişilik, gereksinimler, amaçlar,

motivasyon değerler ve tutumlar, geçmiş tecrübeler ve

alışkanlıklar, algılama konusundaki içsel unsurlardır.

Hedef, kaynağın iletmek istediği her mesajı istenildiği

gibi algılamayabilir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir.

Örneğin mesaja gereği kadar önem ve değer vermiyor

olabilir. Ayrıcı, hedefin kaynağa olan güveni, inancı,

268 Can, a.g.e. s.  250

269 Mısırlı, a.g.e., s. 30



228

tutumu da kaynaktan gelecek mesajları farklı şekildi

yorumlamasına neden olabilir. Kaynak mesajını

kodlarken bazı önemli hususları ses tonu ile mesaj yazılı

ise altını çizerek, bazı ifadeleri tekrarlayarak veya başka

biçimlerde yeniden ifade ederek vurgulayarak hedefe

göndermesi iletişimin amacına ulaşmasında önemlidir.270

14.1.1.4. Gürültü: İletilen işaretlerdeki değişik ya da

sapmalara gürültü adı verilir. Gürültü kalabalık nedeniyle

ortay çıkan mekanik gürültü olabileceği gibi, dinleyicinin

kafasının başka şeylerle meşgul olması gibi psikolojik de

olabilir. 271

İletişim sürecini etkileyen tüm koşullar bir çevre

içerisinde gerçekleşmektedir. Çevre koşulları iletişimin

amacına ulaşıp ulaşmamasında etken bir rol

oynamaktadır. Çevrede oluşabilecek olan gürültü,

iletişimi bozan unsurların başında gelmektedir. Çevre

koşulları dendiğinde sadece iletişimi olumsuz yönde

etkileyen hususlar akla gelmemelidir. İletişimin olumlu

olarak etkilendiği çevre koşulları da bulunmaktadır.

270 Mısırlı, a.g.e., s. 26

271 Can, a.g.e. s.  250
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Gürültü kavramıyla sadece fiziksel gürültü akla

gelmemelidir. İletişimi engelleyen, mesajın algılanmasın

zorlaştıran her türlü durum gürültü olarak kabul

edilmektedir.

İletişimde üç tür gürültüden söz edilmektedir.

Bunlar;272

— Çevre koşullarından kaynaklanan gürültü: İletişim

sürecinde dikkati dağıtabilecek ani ses duyulması.

— Kanaldan kaynaklanan gürültü: Ses düzeyindeki bir

arıza, yazılı mesajın kâğıttan ya da mürekkepten

kaynaklanan hatalar nedeniyle okunamaması.

— Semantik gürültü: Sözcüklerin yanlış telaffuz

edilmesinden kaynaklanan güçlükler.

14.1.1.5. Kültürel Farklılıklar. Kültürel farklılıklar da

kişilerarası iletişimin niteliğini etkiler. Örneğin A.B.D.

de bir işin bitirilmesi için bir tarih saptanması o işin ivedi

olduğunu belirtir. Buna karşılık bazı ülkelerde böyle bir

tarih saptamak kabalık olarak nitelendirilir. 273

272 Mısırlı, a.g.e., s. 7

273 Can, a.g.e. s.  250
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Bireylerin yetiştikleri ortamdan kaynaklanan arzu

ve istekleri, değer yargıları, kültür düzeyleri, içinde

bulundukları duygusal atmosfer, alışkanlıkları, zevkleri

ve tutkuları birbirinden farklı iki birey, iletişim sürecinde

birçok kişisel engele sahiptir. Kişisel farklılıklar kaynak

açısından mesajı kodlarken, alıcı açısından da algılarken

ve yorumlarken ortaya çıkmaktadır. Bireysel farklılıklar,

kaynağın kullandığı simgeleri etkilerken alıcının da

mesaja göstereceği tepki psikolojik, duygusal ve kültürel

yapısından edindiği yaşantıların sonuçlarına göre

oluşacaktır.274

14.1.1.6. İletişim Perdeleri. İletişimi aksatıcı engellerden

biri de iletişim perdeleridir. İletişim perdelerine filtre adı

da verilmektedir. İletişim sistemlerinin hemen hemen

hepsinde yer alan bu filtreler iletişimde olmazsa olmaz

bariyerler olarak algılanmasına karşın, çoğu kez iletişimi

aksatıcı bir etkiye sahiptirler. Bazı durumlarda bireyler

hedefin tepkisini kontrol edemedikleri için gerçek

mesajlarını gizleyerek aktarma yoluna gidebilmektedir.275

274 Mısırlı, a.g.e., s. 26

275 Mısırlı, a.g.e., s. 25
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14.1.1.7. Kesintilerden Kaynaklanan Kısıtlamalar:

İletişimi kopartan veya bölen herhangi bir etki iletişim

sürecini gerçekleşmemesinin bir sebebidir. Örneğin

gazete okurken bir soru sorulması, gözün açık olan

televizyona kayması iletişimin kesintiye uğramasına

neden olur. Herhangi bir mesajın iletilme sürecinde

mesajın kaynağı ile hedef arasına giren her şey bir

engeldir ve kesinti, mesajın bütünüyle alınmasın

engellemese bile mutlaka anlaşılmasın etkilemektedir.276

14.1.1.8. Fiziksel Uzaklıktan Kaynaklanan Engeller:

İletişim sürecinde hedef ile yüz yüze görüşülmediği

durumlarda, arada mutlaka bir iletişim aracı bulundurma

zorunluluğu bulunmaktadır. Yüz yüze iletişimde

kullanabileceğimiz ve iletişimin etkinliğini artıran jest ve

mimikler kullanılmayacağı için iletimin etkinliği

azalmaktadır. Aynı şekilde büyük bir salonda konuşma

yapan konuşmacının ön sıralarda oturan dinleyicilerle

sağladığı iletişim ve etkileşim arka sıralarda oturanlara

göre daha etkili olacaktır.277

276 Mısırlı, a.g.e., s. 27

277 Mısırlı, a.g.e., ss. 33-34
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14.1.2. Dil Güçlükleri

İletişimin temel unsurlarından olan dilin düzensiz

bir yapıda kullanılması durumunda iletişimi kısıtlayıcı bir

engel durumuna dönüşebilir. İletişimde kullanılan dil

sade ve bazit olmalıdır. Dil, olguları ve hissedilenleri

sembol kullanarak ifade etme yöntemidir.278

Dil güçlükleri çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir:

14.1.2.1. Seçilen Sözcük: Konuştuğumuz kişilere uygun

sözcükleri seçmek zorundayızdır. Uzmanlar genellikle

teknik dil kullanırlar. Genel yöneticilerin bunu anlaması

zor olabilir. Bu nedenle uzmanlar üstlerinin

anlayabileceği bir dilde konuşması gerekmektedir. 279

14.1.2.2. Semantik (Sözcüklerin Anlamları Bilimi):

Göndericinin kullandığı sözcüğü farklı anlıyorsak ortada

semantik bir sorun var demektir. Birçok sözcüklerin

birden fazla anlamı vardır. Sözcüğün kullanılan

anlamıyla algılanan anlamı farklı olursa iletişim kesilmiş

demektir. 280 Bazen aynı kelime farklı bireyler arasında

278 Mısırlı, a.g.e., s. 27

279 Can, a.g.e. s.  250

280 Can, a.g.e. s.  250
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değişik anlamlara gelebilmektedir. Kelimeler kendi

anlamlarının dışında kullanıldığında iletişim

gerçekleşmez. Mesajın doğru ve tam olarak iletilebilmesi

için, kullanılan kelimelere kaynak ve hedefin mutlaka

aynı anlamı vermeleri gerekir.

14.1.3. Psikolojik Güçlükler

14.1.3.1. İletilecek Şeyin Açıklığa Kavuşturulması:

Yönetici neyi iletmek istediğini önce düşünerek açıklığa

kavuşturmalıdır. Aksi halde alıcıda “gönderici ne

istediğini bilmiyor” fikri yaratabilir. 281

14.1.3.2. Süzgeçleşme: Kademeler arasında bilginin

değişikliğe uğraması ya da eksik aktarılması sorunlar

yaratabilir.

14.1.3.3. Güven ve Açıklık: İletişimde bulunacaklar

birbirlerine güvenmeli ve açık olmalıdırlar. Karşılıklı

güven unsuru bulunmuyorsa mesajın içeriğine alıcı pek

fazla değer vermeyecektir ki buda iletişimin istenildiği

gibi gerçekleşmesini engelleyecektir.

281 Can, a.g.e. s.  250
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14.1.3.4. Kıskançlık: Kabul etmek istemesek de,

özellikle eşit durumdaki kişiler ve astlar bizleri başarılı

görmekten çoğu kez memnun kalmayabilirler. Başarı ve

yetenek onların durumlarını tehdit eder nitelikte

görünebilir. Bunun sonucu ortaya çıkan kıskançlıkla

başarılarımız engellemeğe çalışılabilir. 282

14.1.3.5. Dinlememe: İnsanlar dinlemeyi genellikle

duyma ile karıştırırlar. Fakat söylediğini duyuyorum ile

seni dinliyorum aynı şey değildir. İkincisi, seslerin kulak

tarafından sadece tanınmaktan öte analiz edilmesidir.

Dinlemek, zaten o anda keşfetmeye çalıştığımız,

söylenen şeylerin anlamlarını dikkatlice süzmeyi ve

açıklığı getirir.283

Bazı kişiler dinler görünmekle birlikte hiç

dinlemezler ve en kısa zamanda konuşma olanağı elde

etmek isterler. Dinlememe iletişimi ortadan kaldıran bir

etmendir. 284

Duyulanların yarısını dinler, bu da %25 e denk

gelir. Dinlediklerimizin yarısını anlarız, bunun karşılığı

282 Can, a.g.e. s.  250

283 Adair, a.g.e., s. 86

284 Can, a.g.e. s.  250
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da %12,5 tur. Anladıklarımızın yarısına inanırız bunun

karşılığı ad %6.25 tir. İnandıklarımızın da yarısını

hatırlarız. Hatırladıklarımız %3.25 tir. Hatırladıklarımızın

da yarısını uygulamaya koyarsak %1.562 gibi bir sonuca

ulaşmış oluyoruz.285 Bütün bu rakamlar gösteriyor ki

sıradan bir iletişimde sonuç yüzde birlere kadar iniyor.

Etkili bir iletişimde ise bu sonucu değiştirebilecek pek

çok etken vardır. Etkin bir iletişim bu rakamların daha da

artmasını amacına ulaşan bir iletişim kurulmasını

sağlayabilir.

Kötü dinlemenin bazı belirtileri şu şekilde sıralanabilir.

- Seçici dinleme: İnsanlar dinlerken, bazen

istemedikleri veya beğenmedikleri şeyleri

konuşmanın içinden seçerek dinler.

- Devamlı araya girme: Konuşmayı sürekli olarak

araya girerek kesme.

- Dış kaynaklı dikkat dağıtıcı etkenlere boyun

eğme: Dikkat dağıtıcı faktörleri bertaraf etmek

için çaba sarf etmemek.

285 Mısırlı, a.g.e., s. 23
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- Zor ve teknik alanlardan kaçmak.

- Konuşmacının konuşma biçimi ve görsel

yardımlarını eleştirmek.

14.1.3.6. Duymak İstediklerimizi Duyma: Amiri

tarafından birkaç kez kınanan bir astın bu kınamaları

övgü olarak gördüğüne dair birçok örnek bulunmaktadır.
286

14.1.3.7. Yargılama ve Değerlendirme: Etkin iletişimin

engellerinden birisi de, mesajı anlamadan önce onu

yargılama ve değerlendirmeye çalışmaktır ve sonucu de

çoğunlukla çatışmayla, anlaşmazlıkla

sonuçlanmaktadır.287

14.1.3.8. Cinsiyet Farklılıklarından Kaynaklanan

Kısıtlamalar: Cinsiyet farklılıkları bazı toplumlarda

iletişimi kısıtlayan faktörlerdendir. Örneğin bazı

toplumlarda kadınlarla erkekler arasındaki görüşme

engelleri, görüşmeler sırasındaki sosyal mesafe

cinsiyetten kaynaklanan iletişim engellerine örnek

verilebilir.

286 Can, a.g.e. s.  250

287 Mısırlı, a.g.e., s. 24
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Kocalar ve karılar, yöneticiler, satıcılar,

müşteriler, herkes istediği şeyi dura ve kendi

beklentilerine uymayan mesajları anlamamaya

eğilimlidirler. Size açık ve kolay gelen şey başka biri için

hiç de öyle olmayabilir. Bir cümlenin anlamı, vurgudaki

ufak değişikliklerle bile büyük derecede değişebilir.

İletişimde yanlış anlamaların bir nedeni de, sadece

istediğimiz şeyleri duymamamız ve görmemizdir.288

Her iletişim davranışının bir amacı vardır.

Büründüğü biçim ne olursa olsun temel amaç, etkili

olmak ve etkilemektir. Başka alanlarda olduğu gibi,

iletişimde de kalıplaşmış davranışlar ve iletiler öngörüyü

ve birlikte yaşamayı kolaylaştırırsa da, kimi durumlarda

rutine dönüşmüş alışkanlıklar olarak iletişimde

yetersizliğe yol açarlar. Amacın belirlenmesindeki

yetersizlik kadar, sapması da başarılı bir iletişimin

engelidir. Bu sapma, iletişimde bulunan kişilerin

etkilemeyi umdukları hedefi şaşırmaları, başka bir

deyişle iletilerine gelecek tepkilerin kaynağını doğru

değerlendirmemelerinden kaynaklanır. Kaynakla hedefin

288 Scoot, a.g.e. s. 98
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iletişim amaçlarının ve bundan beklentilerinin

uyuşmaması da sorun yaratabilir. İnsanların iletişimde

genellikle her iki türde amacı da açıkça ya da örtülü

olarak gözettikleri söylenebilirse, de belli bir durumda

bunlardan birinin ağır basması ve kaynak hedef arasında

bu konuda kesin ayrılığın olması, iletişim açısından

sakıncalar yaratabilir.289

İletişim alanında araştırmalar yapan Martens ve

Konter anlatılanların sadece yüzde 1.5’inin gerçek

anlamda hedefe ulaştığını ve kullanıldığını öne

sürmektedir. İnsanlar anlatılanların sadece yarısını

duymaktadırlar. Diğer yarısı ise duyulmamaktadır.290

Kuşkusuz iletişimin amacıyla, bu amacı gerçekleştirmek

için oluşturulan iletilerin yöneltildiği hedefi birbirinden

ayır düşünemeyiz. Her iletişim davranışı belli bir kişide

ya da grupta istendik tepkileri yaratmaya yöneliktir.

Ancak bazen, kaynağın iletilerin hedefi ile alıcıları

birbirinden ayrı olabilir ya da hedeften başka alıcılar da

devreye girer. İletişimde böyle bir durumun ortaya

289 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 260-261

290 Mısırlı, a.g.e., s. 23
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çıkması iki açıdan önemli sakıncalar yaratabilir.

Bunlardan biri, kaynağın iletileriyle istemediği

etkilere/tepkilere yol açması; ikincisi, kendisine yönelik

beklenmediği tepkilerin ve eleştirilerin ortaya

çıkmasıdır.291

14.2. İletişimi Nasıl Engellersiniz?

Bazı iletişim yollarının tıkanabileceğinin

bilincinde olmak iletişimi engelleyen faktörlerin önüne

geçebilmemizi sağlar. İletişimi engellemek için, aşağıda

beş olumsuz faktör sıralanmaktadır.292

- Açık olmayın.

- Kötü iletişim kodları seçin.

- Yanlış iletişim aracı seçin.

- Mesajları kaybedin.

- Dinleyiciler ile aranızda negatif bir ortam yaratın.

291 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 261

292 Mısırlı, a.g.e., s. 161
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14.3. İletişimi Olumlu Olarak Etkileyen Engeller

İşletmelerde iletişimin tümüyle serbest

bırakılması, iletişim akışında bir takım sorunlara sebep

olmaktadır. Bunu önlemek için bir takım engeller

uygulamaya koyulmalıdır. Örneğin bilgi aktarımında

seçici davranma, iletişim etkinliğini artırıcı bir

fonksiyonu yerine getirebilir. İş gereği olarak işletme içi

bilgi akışını bazı kurallar bağlamak karmaşık bir yapı

oluşmasını engelleyebilir. Bunu sağlarken şu ilkeye

dikkat edilmesi gerekmektedir. İşleteme içi yatay

iletişimde belli bir nezaket kuralı, dikey iletişimde ise,

aşağıdan yukarıya doğru saygı ve nezaket, yukarıdan

aşağıya doğru ise şefkat ve nezaket kurallarına dikkat

edilerek iletişim sağlanmalıdır.293

İletişimin bir başka olumlu engeli de, iletişimde

kullanılan bilgilerin bilgi teknolojilerindeki gelişmeler

sonucunda bilgisayarlarla yürütülmesi ve yönetim bilgi

sistemleri ile iletilebiliyor olmasıdır. Bu teknolojiler

293 Mısırlı, a.g.e., s. 24
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işletmelerde çalışanların gereksinin duyduğu bilgilere

gerektiği kadar ulaşabilmelerini sağlamalarıdır.294

14.4. İletişimi Geliştirme, İyileştirme Yöntemleri

Örgütsel iletişimi iyileştirme, belirli bir

haberleşme sorunlarının nedenlerini soyutlama

meselesidir. İletişimi iyileştirmeye koyulan örgütler,

genellikle pek az başarı elde etmişlerdir. Çünkü bu

örgütlerin çabaları herhangi özel sorunlara

yöneltilmemektedir. Bu, örgütlerin hiçbir ciddi sorun

ortaya çıkmadığı zaman iletişimi iyileştirmeye

çalışmamaları gerektiğini ifade etmez; o, iletişimi

iyileştirmeye yönelik çabaların kapsamlı iletişim

felsefeleriyle tutarlı özel amaçlarını gerçekleştirecek

biçimde tasarlanmaları gerektiğini kasteder.295

İnsanları başarılı ya da başarısız yapan, başarıyla

ilgili öğrendiği teorik bilgiyi pratik durumlara başarıyla

uygulayabilmeleridir.296  Etkin iletişim gerekli olan her

türlü bilgiye sahip olabilirsiniz ama bunları

294 Mısırlı, a.g.e., ss. 25-25

295 Bingöl, a.g.e. s. 289

296 Mümin Sekman, Her Şey Seninle Başlar, 3. Baskı, İstanbul, Alfa Yayınları, Şubat 2006, s. 99
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uygulayamazsanız başarılı bir iletişimci olamazsınız.

Liderler uygulamasını bilen kişilerden çıkmaktadır.

Örgütsel iletişim ve iletişimin iyileştirilmesine

yönelik yaklaşımları duyarlı felsefeye dayandırılmalıdır.

İdrak etsinler veya etmesinler bütün örgütler ve

yöneticiler, genel yönetim felsefesinin ilişkili bir parçası

olan bir iletişim felsefesine sahiptirler. Belirli iletişim

amaçlarını oluşturma ve gerçekleştirme konusunda

herhangi bir girişimde bulunmadan önce, hem kuramla,

hem araştırmayla ve hem de yönetim felsefesinin

geliştirilmesi gerekir. Bu, aynı zamanda, yönetimin

örgütsel iletişim hakkında inançlarını yansıtmalıdır. Bu

yönetim felsefesi aşağıdaki ülküleri içerecektir;297

· Tüm işgörenlere kendilerini ve işlerini etkileyen

tüm meselelerde tam bilgi verilecek,

· Tüm işgörenlere işletmenin başlıca politikalarının

gerekçeleriyle ilgili bir açıklamada bulunulacak,

297 Bingöl, a.g.e. s. 289
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· Tüm işgörenlere iş örgütünün yönetimini

etkileyen tüm önemli sorunlara ilişkin bir

açıklamada bulunulacak,

· Yönetimin iletişimin tüm kanallarda serbestçe

akışını temin etmek için girişimde bulunması

gerekir.

· Yönetimin politikaları, programları, hizmetleri ve

faaliyetleri iyileştirme konusunda tüm

işgörenlerin yardımını hoş karşılaması gerekir.

· Yönetimin sorunlar konusunda hızlı karar alması

ve sorunları hemen cevaplaması gerekir,

· Yetki kademelerinin sadece acil durumlarda

atlanılması gerekir.

İletişimin etkinliğini azaltan faktörlerden biriside

empatinin olmamasıdır. Vericinin kendini alıcının yerine

koyarak mesajını formüle etmesi gereklidir. Bu

sağlanabilirse mesaj daha az filtrelenecek ve daha iyi

algılanabilecektir.298

298 Şimşek ve diğerleri, Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, s. 114
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İletişimi iyileştirmeye yönelik örgütsel çabalar

belirli haberleşme amaçlarının başarımına

dayandırılmalıdır. Bu amaçlar belirli sorunların

nedenlerini bertaraf etmek veya belirli alanlarda özel

iyileştirmelerde bulunmak için oluşturulmalıdır.

Genellikle, oluşturulmuş amaçların örgütsel

haberleşmenin üç ana öğesinden bir veya daha fazlasıyla

ilgili olmalıdır. Bunlar;299

Biçimsel Sistemi İyileştirme: Birçok örgüt, biçimsel

iletişim sistemlerinin modelini geliştirme konusunda

önemli olanaklara sahip bulunmaktadır. Onların modeli,

bilgi kaynaklarını geliştirerek ve bu kaynaklardan

bilgileri alıp ona ihtiyaç duyanlara ulaştırmanın araçlarını

belirleyerek, kimin, hangi bilgilere ve ne zaman ihtiyaç

duyduğuna karar vermesi meselesidir.

Tutumları İyileştirme: İletişim tutumları, örgütlerde söz

konusu ilişkilerin niteliğine göre belirlenir. İnsan

ilişkilerini niteliği, örgütsel ilişkilerde mevcut olan

güvenin düzeyini ortaya koyar. Güvenin düzeyi,

tutumların genellikle olumlu mu olduğunu yoksa

299 Bingöl, a.g.e. s. 290
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olumsuz mu olduğunu belir. Güven düzeyi yüksek

olduğu zaman, insanlar iletişimde kendilerin tam olarak

özgür hissederler; bu nedenle iletişim tutumlarının

iyileştirilmesi, duyarlı insan ilişkilerini uygulayarak

güven düzeyini yükseltme sorunudur.

Kişilerarası İletişimin İyileştirilmesi:  Örgütlerde

kişilerarası iletişimin niteliğinin iyileştireme, bir

iletişimde bulunacak insanların yeteneklerin iyileştirme

meselesidir. Esas olarak bu, eğitimsel bir sorundur.

İletişimde bulunacak insanların yeteneklerin iyileştirmek

için girişimde bulunulmasından önce, insanların bizzat

kendileri, etkili iletişimin oldukça güç olduğunu ve kesin

olarak gerçekleşemeyeceğini idrak etmelidirler. İnsanlar

en kadar fazla yeteneğe sahip olurlarsa olsunlar, daima

etkili bir haberleşmede bulunmak için bilinçli bir biçimde

mücadele etmelidirler ve yeteneklerin tam olarak

kullanmalıdırlar.
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İletilerin beklenen etkileri yaratabilmesi için

“olmazsa olmaz” koşulları/ ilkeleri Schramm, dört ilke

ile belirtmiştir. Bunlar;300

— Amaçlanan hedefin dikkatini çekecek biçimde

düzenlenmeli ve gönderilmelidir.

— Hedefin referans çevresine uygun ve paylaşılmak

istenen anlamı verebilecek simge ve kodlarla

sunulmalıdır.

— Hedefin kişilik gereksinimlerini uyandırmalı ve

bunlara doyum sağlayıcı önermeler taşımalıdır.

— Amaçladığı etkiler/istendik davranışlar hedefin

tepkilerini geliştireceği ortamdaki, gruptaki rol ve

statüsüne, değerlere, davranış kurallarına uygun

olmalıdır.

14.5. İletişimi Engelleyen Etmenlerin Ortadan

Kaldırılması

İletişimi engelleyen etmenleri gören yönetici bu

engelleri ortadan kaldırmağa çalışmalıdır. Engelleri

300 Zıllıoğlu, a.g.e., ss. 265-266
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ortadan kaldıracak çeşitli yollar ve teknikler vardır.

Bunlar;301

14.5.1. Geribildirim:

İletişimi geliştirme teknikleri içinde belki en

önemli olanı budur. Göndericiler mesajı alanın tepsilerine

dikkat etmeli, onun anlayıp anlamadığını gösteren

işaretler bulmağa çalışmalıdırlar. Bazen alıcıya,

söyleneni tekrarlatmak bu konuda yararlı olacaktır.

Askerlikte emir tekrarı bu türdendir.302

Her iletişim ediminin tek yanlı, tek yönlü değil,

iki yönlü bir biçimde oluşur. Göndereninin, kaynağı

belirli kurallar uyarak kodladığı ileti hedef ya da hedef-

kitleye erişip onun tarafından algılandığında o da iletiyi

gönderene bir yanıt verir (response). Bu kuram, yanıtın

kendi içinde hem kaynaktan gelen iletinin, hem de bu

iletiden daha fazla bir şeylerin yer aldığını söyler.303

301 Can, a.g.e. s.s.  251, 252

302 Can, a.g.e. s.s.  251, 252

303 Oskay, a.g.e., s. 15



248

14.5.2. Alıcının Dünyasına Karşı Duyarlılık:

İletişimde bulunan yönetici, yalnızca kendi

anlayabileceği bir dille iletmeğe kalkarsa farklı değer ve

tecrübelere sahip olan alıcı bu mesajdan bir şey

anlamayacaktır. Alıcı dünyasına duyarlılığın bir diğer

yönü ise, onunla aynı fikirde olmasak bile onu

anlayabilmektir. Korkmuş ya da sinirliyse onun bu

duygularını anlayışla karşılamak gerekir. Onu anlayışla

karşılamadığımız sürece iletişim kesilmiş demektir. 304

İletişimdeki simgelere ilişkin izafet

çerçevelerindeki ortaklığı sağlayan, insanlara benzer

yaşam deneyimleri kazanma olanağı tanıyan

katılımcı/demokratik bir toplum yaşamıdır. Hayata farklı

alanlarda katılabilen, dolaysız olarak katılıp o alana

ilişkin yaşam deneyimlerini kanmayan kişi, kesim ya da

ulusların bu alanlara ilişkin iletişimlerinde bulunmazı

zor, sınırlı, çarpıtılmış alanlara doğru işleyecek biçemde

olabilmektedir.305

304 Can, a.g.e. s.s.  251, 252

305 Oskay, a.g.e., ss. 20-21
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14.5.3. Etkili Dinleme, Çok Okuma ve Gözlemde

Bulunma:

Dinlemekle duymak farklı kavramlardır.

Duymada, sesleri fiziksel olarak algılarız. Dinlemede ise,

duyulan seslerin anlamını zihinde belirlemeye çalışırız.

İletişim sorununu ortadan kaldırmak için öncelikle

duyma değil dinleme eyleminin gerçekleşmesini

sağlamalıyız.

Yönetici dinlemesini bilmelidir. Söylediklerinin

duyulmasını isteyen yönetici önce dinlemeyi alışkanlık

edinmelidir. Çabuk okuma ve anlama iletişim becerisi

için oldukça önemlidir. Bu nedenle yönetici okuma

becerilerini geliştirmelidir. Son olarak gözlemde

bulunmanın önemi iletişimde oldukça fazladır. Çoğumuz

karşımızdakinin o gün ne giydiğini bile fark etmeyiz.306

Etkin bir dinlemenin gerçekleştirilebilmesi için

hedef önce dinleme için hazır hale getirilmelidir. Hedefi

306 Can, a.g.e. s.s.  251, 252



250

hazır hale getirebilmek için bir takım koşulların yerine

getirilmesi gereklidir. Bunlardan bazıları;307

· Önyargılı olmayın.

· Dinlemeye konsantre olun.

· Sakin olun.

· İlgili olun.

· Empati gösterin.

· Gerektiğinde not alın.

· Açık fikirli olun.

· Konuşanın sözünü kesmeyin.

14.5.4. Sözle Anlatım Yanında Eylemle Açıklama-Uyum

içinde olma:

Yönetici bir şeyi açıklarken, açıkladıklarını

hareketleriyle güçlendirmelidir. Örneğin sorunu olan

işçileri dinlemekten her zaman memnun kalacağını

307 Mısırlı, a.g.e., s. 29



251

söyleyen bir yönetici her şeyden önce kapısını açık

tutmalıdır. 308

İletiyi gönderen kaynak ile iletiyi seçecek

algılayacak, aklında tutacak ve iletinin önerdiği tutum

değişikliğini benimseyecek olan hedef ya da hedef-

kitlenin uyum içinde olmalarıdır. Radyoda BBC’ yi

dinlemek isteyen birinin radyonun düğmesini belirli bir

yere getirmesi gibi bir durumdur bu. Biri Türkçe, biri

Rusça konuşan ki insan, karşı tarafın kullandığı dili her

ikisi de bilmiyorsa, aralarında iletişim kurulamaz.

Kuşkusuz, sözel kodlamanın dışındaki mimikler ve

jestler Mors alfabesi ya da gemicilerin işaret diliyle

konuşmuyorlarsa.309

308 Can, a.g.e. s.s.  251, 252

309 Oskay, a.g.e., s. 18
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14.5.5. Dil ve Anlatım Aksaklıklarının Ortadan

Kaldırılması: Dil ve anlatım aksaklıkları yaşamamak için

aşağıdaki ilkelere uymak yararlı olabilir.310

· Konuşmalarda, benzetme, kendi anlamının

dışında kullanımlardan mümkün olduğunca

kaçınmak.

· Kısa kelimelerle oluşturulmuş kısa cümleler

kullanılması.

· Cümlede anlamı desteklemeyecek sözcüklerin

kullanılmaması.

· Jargonun kullanılmaması.

· Olumsuz anlamı olan sözcükleri mümkün

olduğunca kullanılmaması gerekir.

· Soyut kavramların kullanımından kaçınılması

gerekir.

14.5.6. Yeterince Tekrarlama: Özellikle her bir

sözcüğün önemi olduğu ve emirlerin karmaşık bulunduğu

durumlarda, mesajı birkaç kez, can sıkmadan farklı

310 Mısırlı, a.g.e., s. 28
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biçimlerde ve açıklamalı olarak tekrarlamak oldukça

yararlı olabilir. Ancak bu tekrarlama gereğinden fazla

olmamalıdır; çünkü çok tekrarlanan şey, basit ve bilinir

duruma geleceğinden ihmale neden olabilir. 311

İletişim sürecinde etkinliğimizi artırmak için; en

başta da, iletimizin çarpıtılmasına meydan vermemek

yararlanabileceği kurumsal bilgilerimiz bununla da sınırlı

değil iletimizi göndermek için kurguladığımız iletişim

sürecini tekrarlamak (redundancy) yarar sağlayabilir.

Ama bıktıracak denli tekrarlamak zarar vermektedir.

Okuryazarlığı gelişmiş kesimlerde bu tekrarlamanın fazla

olmamasına çok özen gösterilmelidir. Bura karşılık,

değişik sunum biçimlerini yeğlememiz daha yararlı

olacaktır. Benzerlik kurarak ya da örnekler sunarak

iletimizin sunulması da yararlı olacaktır. Benzerlik

kurmak için seçilen nesnelerin ya da simgelerin

çağrışımların iyi denetlenmesi koşuluyla kuşkusuz.312

14.5.7. Tehdit Edici Olmayan İş Ortamı Yaratma: Açık

iletişim ancak kişilerin korkmama ya da

311 Can, a.g.e. s.s.  251, 252

312 Oskay, a.g.e., s. 17
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çekinmemeleriyle sağlanabilir. Bu durum aynı zamanda

katılmalı ve destekleyici önderlik tarzı için geçerli olan

bir öneridir. 313

14.5.8. Geçişim Analizinden Yararlanma (Transaction

Analysis): Son yıllarda insan davranışlarını inceleyen

yazarların yönetim bilimine sundukları bir yeni kavram

geçişim analizidir. Bu analize göre çalışan her bireyde üç

tür ego durumu vardır. Bunlardan ilki ana baba egosudur

(benliğidir). Bu benliğe bürünen kişi baba tutumu takınır.

Bu tutum ya babacan ya da otoriter görünümündedir.

İkinci tür ego, çocuk egosudur. Buna göre kişi bazen

çocuklaşır. Davranışları çocuk gibidir. Üçüncü tür ego ise

yetişkin davranışıdır. Buna benliği bulma davranışı da

diyebiliriz. 314

Kişinin içinde bulunduğu ego durumu örgüt

içindeki davranışını önemli ölçüde ekiler. Örneğin

yönetici “bu işin bugün tamamlanması gerekiyor”

dediğinde ast, “siz zaten hep beni görüyorsunuz “ diye

yanıtlıyorsa iletişim kopmuştur. Çünkü astın cevabı

313 Can, a.g.e. s.s.  251, 252

314 Can, a.g.e. s.s.  251, 252
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soruna çare bulacak türden değildir. Çocuk benliği içine

girmiştir. Bu durumda yönetici durumu kavrayarak

iletişimi geciktirmelidir. Bunun tersi de olabilir. Yetişkin

egosuyla ciddi bir biçimde çalışan ast, çocuk egosuyla

şaka yapan yöneticiyi anlamayabilir. Bu durumda da

iletişimi kesmek gerekir.315

14.5.9. Bilgi Eksikliğinin Ortadan Kaldırılması:

Kaynağın bilgi eksikliğinden dolayı iletişim

kısıtlamasının ortaya çıkmaması için, mesajın içeriğin

bilmesi gerekmektedir. Konuşma veya yazışmalarda

mesajı açık bir şekilde ifade etmeyip, boşluklar

bırakılırsa, alıcı bu boşlukları kendi önyargılarıyla

doldurmakta ve mesaj anlam değişikliğine

uğramaktadır.316 Bu tür bir değişimin olmamasını

sağlamak için ya alıcının konu hakkında bilgisinin

olmasın dikkat edilmesi ya da mesaj hakkında alıcıya

boşlukları dolduracak fırsat vermeyen etkin bir mesaj

ulaştırılmalıdır.

315 Can, a.g.e. s. 252

316 Mısırlı, a.g.e., s. 31
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14.5.10. Johari Penceresi: Kişilerarası iletişimi analiz

etmede kullanılabilecek diğer bir çerçevede Johari

penceresi’dir. Yaklaşım, kişilerarası iletişimde dört farklı

bileşimden söz eder; 317

Şekil–8: Johari Penceresi

Başkaları

Tarafından

Bilinen

ARENA KÖR NOKTA

Başkaları

Tarafından

Bilinmeyen

SAHTE YÜZ BİLİNMEYEN

Kendisi

Tarafından

Bilinen

Kendisi Tarafından

Bilinmeyen

Kaynak: Halil Can, a.g.e. s. 253

ARENA: Etkili iletişime en uygun alandır. Etkili

iletişime yardımcı olacak bilgiler hem kişi hem de

diğerleri tarafından bilinmektedir. İletişimin bu alanda

317 Can, a.g.e. s.s.  251, 252
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meydana gelebilmesi için tarafların benzer duygu, veri,

varsayım ve yetenekleri paylaşıyor olması gerekiyor. Bu

alan ne kadar genişlerse iletişimin etkinliği de o derece

artar.

KÖR NOKTA: Eğer iletişim için gerekil bilgiye

başkaları sahip ve birey sahip değilse kör noktadan

bahsedilebilir. Bu durum iletişim için bir engel yaratır

çünkü birey karşı tarafın davranışlarını, kararlarını ve

potansiyelini anlamakta güçlük çekecektir. Karşı taraf ise

bilgi sahibi olacağından iletişim zarar görecektir.

SAHTE YÜZ: Bu alanda da birey kendisi hakkında bilgi

sahibi olmakla beraber bu bilgiyi diğerleriyle

paylaşmamaktadır. Bu durum ise bireyin yüzeysel ve

sahte bir ilişki kurmasına sebep olur. Bu koruyucu yüz

birey için bir savunma işlevi görür. Dolayısıyla iletişim

etkili olamaz.

BİLİNMEYEN ALAN: Birey ve diğerleri, birey

hakkında bilgi sahibi değildirler. Böyle bir durumda ise

etkisiz iletişim hemen hemen kaçınılmazdır.
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Johari penceresine göre iletişimin en etkili olduğu alan

ARENA’ dır. Bu alanın genişletilmesi ise iki şekilde

yapılabilir.

Açılma: Birey sahte yüz’e sebep olan kalkanlarını

indirerek kendisi ile ilgili açık iletişme girmelidir. Elbette

ki bu durum birey için risk de taşır.

Geri Bildirim: Birey kendisinin KÖR NOKTASI’ nı

ancak geribildirim ile daraltabilir. Ancak başkaları

tarafından sağlanacak geri bildirime açık olmalıdır.

Doğal olarak bir başka şar da karşı tarafın geribildirim

sağlamaya istekli olmasıdır.

Yanlık anlaşılma olasılığını en aza indirmenin iki

yolu vardır. Birincisi mesajın kolay anlaşılır olması, bu

da demektir ki karşınızdaki kişinin terminolojisi

kullanarak, mesajı onların beklentilerine,

gereksinimlerine, isteklerine ve korkularına göre

ayarlamaktır; ikincisi, mesajın anlaşılıp anlaşılmadığını

sürekli kontrol etmektir.

14.5.11. Uyuşmazlık Yönetimi(Çatışma Yönetimi):

İletişimi kolaylaştıran tekniklerden sonuncusu örgütsel

uyuşmazlıkların yönetimidir. Çatışmaların arasında
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geçmiş yaşam, tecrübe, özlem düzeyleri ve kişilikler

yönünden farklılıklar vardır. Örgüt içindeki kişiler

arasında oluşan uyuşmazlıkları çözerek iletişim sorunları

ortadan kaldırılabilir.318

14.5.12. İçinde Bulunulan Ortamın Göz Önüne

Alınması:

Kaynağın kodlayıp göndereceği iletinin hedef-

kitleye erişmesi, onun tarafından algılanması sağlansa

bile, gönderilen bu iletiye nasıl bir yanıt geleceğini

bilmek için hedef-kitlenin o anki toplumsal ortamını,

grup ilişkilerini, örgüt içindeki oluşumları biliyor

olmamız gerekmektedir. Çünkü kişilerin aldıkları iletilere

verecekleri yanıtın belinlenmesinde içende bulundukları

ortamın rolü vardır.319

Organizasyonların geleneksel tanımlamalarının

elemanlardan neler beklendiğini onlara iletebilmek için

uygun bir metod olmadığını kanıtlamıştır. Günlük

çalışmalar ele alacak olursak gelenekse modeller nadiren

yararlı olurlar. Aşağıdaki özelliklerin elemanlardan neler

318 Can, a.g.e., s. 252

319 Oskay, a.g.e., s. 22
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beklendiğini onlara iletebilme amacı güden her

tanımlamada önemli bir yer tutması gerekir.320

— Tanımlama, rol dağılımına bir açıklı getirme amacını

taşıdığı için çalışanların ne yapmaları gerektiği üzerinde

odaklanmalıdır.

— Tanımlama, çok kısa olarak, konu ile ilgili ve amacın

güttüğü doğrultuda tertiplenmelidir. Gereksiz yere çok

uzun ya da karmaşık olmamalıdır ve elemanların kolayca

anlayabileceği bir şekilde derlenmelidir.

— Tanımlama, elemanların organizasyonda kişisel olarak

üstelenecekleri rolleri söz konusu çerçeveye uygun bir

şekilde yerleştirmelidir. Kişisel katkılar ve istekler açıkça

görülmelidir.

— Tanımlamanın organizasyon içindeki tün oluşumların

doğru bir yansıması olması gereklidir.

— Tanımlama, organizasyon çalışanlarına kolayca

iletilebilmelidir.

— Tanımlama, değişen ortamlara kolay ve çabuk olarak

uyarlanabilmedir.

320 Quik, a.g.e., s. 36
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14.5.13. Kesintilerin Varlığını Kabul Etme: İletişimi

engelleyen kesintilerle başa çıkmanın tek yolu,

kesintilerin varlığını kabul etmektir. Engelin olmadığını

savlamak, engeli ortadan kaldırmamakta sadece varlığını

daha uzun süre devam etmesin sağlamaktadır. Engelin

etkisi geçtikten sonra, engelin etkini gösterdiği ana dek

geçen iletişim sürecinin etkinliği ölçülmelidir.321

14.5.14. Fiziksel Uzaklık Sorunun Ortadan

Kaldırılması: Fiziksel uzaklık, işletmelerde iletişimi

kısıtlayıcı bir etkendir. İşletme büyüdükçe iletişim ağları

uzamaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için yeni

teknolojinin olanaklarından yararlanılmalıdır. Birey ve

işletmelerin dünya ile bağlantısını sağlayan internet ve

işleteme içi iletişimi sağlayan intranet fiziksel uzaklıktan

dolayı azalan iletişimi kolaylaştırmaktadır. İşletmelerin

büyüklüğünün yanı sıra karmaşık yapıları da iletişim

kısıtlayabilmektedir. İşletmelerdeki iletişimin kat ettiği

yol uzadığında iletişim problemlerinin ortaya çıkması

kaçınılmazdır.322 İşletmelerdeki bu tür sorunların ortadan

kaldırılması için yönetimin etkin bir iletişim ağı

321 Mısırlı, a.g.e., s. 27

322 Mısırlı, a.g.e., s. 34
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kurmaları gerekmektedir. Teknolojinin sınırsız

olanaklarından yararlanarak ve de kendi bilgi ve

deneyimlerini katarak işletme için gerekli iletişim ağını

kurmak tamamen yönetimin görevidir. Başarılı bir

yönetici bunu kolaylıkla sağlamalıdır.
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15. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ETKİN YÖNETİMİ

Adamın biri mükemmel bir eş bulmak için

yıllarını harcamış. Sonunda bulmuş. Fakat son bir pürüz

çıkmış. Kadın da mükemmel bir koca arıyormuş!

Mükemmellik bir idealdir. İdeallerin olması iyidir; onlar,

sonsuzluğun hayatımıza girdiği pencerelerden bir

tanesidir. Ancak, çok nadiren ulaşılsa bile mükemmellik

çok rastlanan bir şey değildir. O zaman, başkalarının

olmayacağı gibi, yöneticilerde mükemmel bir iletişimci

olamayacaktır.323Yöneticilerin yapması gereken,

mükemmele yakın etkin bir iletişim kurmaya çalışmaktır.

“Etkinlik; mevcut bir imkânın en yararlı şekilde

kullanılmasıdır.”324İşletmelerdeki iletişimin asıl amacı,

etkili iletişim yöntemleri kullanarak çalışanlarda,

işletmenin hedefi doğrultusunda davranış, duygu ve algı

değişikliği yaratmaktır. İş yaşamında iletişimin iki

fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi,

çalışanları, hizmet ya da mal üretirken gereksinin

323 Adair, a.g.e., s. 49

324Vural Savaş, Piyasa Ekonomisi ve Devlet, 2. Baskı, Ankara, Liberte Yayınları, 2000, s. 30
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duyacakları bilgileri kazandırmak, diğeri de iş tatmini

sağlayacak bir takım olguları kazandırmaktır.325

Hangi dönemde ve ortamda olursa olsun,

örgütlenmenin ve ilişkileri düzenlemenin en önemli

unsurlarından birisi, yaygın ve etkili iletişim

sağlayabilme yeteneğidir. Etkili iletişimde zamanlama

önemlidir. İletişimde yeteri derecede açık olunursa,

iletilmek istenen mesaj, etkin bir biçimde, alıcıya ulaşmış

olur. Bu nedenle iletişim zayıf olanlar, sürekli olarak

karışıklığa sebep olurlar. Etkin bir iletişim kısaca

“DİAA” formülüyle ifade edilir. DİAA formülünün

açılımı aşağıdaki gibidir:326

- Dikkatleri üzerinize toplayın. Örneğin çok ilginç

bir söz veya anekdot aktararak söze başlayın.

- İlgiyi çekin. Dinleyenlere konunuzun neden

önemli olduğunu anlatın.

- Arzu yaratın. Görüşlerinizi dinlemenin

dinleyicilere nasıl yarar sağlayacağını belirtin.

325 Mısırlı, a.g.e. s. 93

326 Mine Şimşek Narbay, Kriz İletişimi, 1. Basım, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, Haziran 2006, s. 71
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- Anlaşma sağlayın. Dinleyicilere, tezinizin onlar

için de aslında ne kadar yararlı olduğunu kabul

etmeleri konusunda anlaşma sağlayın.

Etkin bir iletişim, sonuçta istenen davranışı

sağlayan bir nitelik taşır. Bunu ilk koşulu ise, mesajın

tam alınmasının yanı sıra, alıcının mesaja ve kaynağa

karşı tutumun da istenen biçimde gerçekleşmesidir.327

Etkili iletişim, bireylerde moral ve verimliliği

sağlar. Kötü iletişim ise zaman ve para kaybı demektir.

Deneyimlerimizi düşündüğümüzde;328

- Hiç ilk okuyuşta anlayamadığımız bir metin oldu

mu?

- Okuduğunuzu daha iyi anlayabilmek için yüksek

sesle okudunuz mu?

- Aldığınız bir yazı için daha sonra açıklayıcı bir

yazı daha aldınız mı?

Bu soruların herhangi birine evet cevabı

verdiyseniz iletişim ile ilgili bir sıkıntı yaşadınız

327 Bingöl, a.g.e. s. 281

328 Mısırlı, a.g.e., s. 153
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demektir. İletişim başkalarını etkilemeyi

gerektirmektedir. İletişimde bulunduğunuz her an bazı

konuları açıklığa kavuşturmak için bir fırsattır. İletişimde

başarılı olan bireyler kaynakları iyi kullananlardır.

Kaynağın alıcıya yönelttiği mesaj, alıcı tarafından

değişik şekillerde algılanarak yorumlanabilir. Eğer,

kaynak mesajı yalnızca bir fikir olarak kodlamışsa ve

buna bağlı olarak da alıcıdan belirli bir davranışı

değişikliği bekliyorsa, alcının gönderdiği mesajı

gönderdiği fikir olarak çözümlemesi ve anlaması,

iletişimin tamamlanması anlamına gelecektir. Bir etkili

iletişimden söz edebilmek için alıcının, doğru anladığı

mesaj doğrultusunda bir davranış göstermesi

gerekecektir.329 Alıcının geri bildirimde bulunması

iletişimin başarısı için önemlidir. Geribildirim de

bulunulması mesajın doğru anlaşılıp anlaşılmadığını

ortaya çıkaracaktır.

Örgütlerde etkin iletişim, iletişimin interaktif

olmasına bağlıdır. İnteraktif iletişim çeşitli ihtiyaçlardan

329 Eroğlu, a.g.e. s. 213
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kaynaklanır. Örgütlerde interaktif iletişimin en önemli

amacı;330

- İşlerin Koordinasyonu: Örgütsel ve yönetsel işlerin

etkin olarak koordinasyonuna katkı sağlar,

- Problem Çözme: Örgütün farklı departmanları

arasında ve çalışanlar arasında ortaya çıkan

problemleri aşmak,

- Bilgi Paylaşımı: İletişim, örgüt üyelerinin elde etmiş

oldukları yeni bilgilerin diğer üyelerle paylaşımını

sağlar,

- Çatışmanın Çözümü: Bireyler, gruplar veya

departmanlar arasındaki çatışmanın giderilmesi etkin

bir iletişim sayesinde olabilir.

İşletmeler etkin bir iletişim ağı kurabilme

amacıyla bilgi toplama konusuna önem verirler. Değişik

kanallardan toplanan bilgiler, bilgi işlem merkezinde

depolanır. Doğruluklar analiz edilip, ayıklanarak örgüt

içinde ve örgüt dışında ilgili kişilere gönderilir. 331

330 Tutar, a.g.e.  s. 119

331 Tüz, a.g.e. s.s.  61, 62
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Eğer işi yapacak kişinin iş hakkında doğru bilgiye sahip

olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki

soruları sormanız gerekir:332

- Ondan beklenen işi yapabilmesi için, iş hakkında

yeterli bilgiye sahip mi?

- Bu işin organizasyon için ne kadar önemi

olduğunun farkında mı?

- Öncelikleri biliyor mu? Bu işi yapmak için

verilen bütçenin sınırlarını biliyor mu?

- İşin ne zaman biteceğini biliyor mu?

- Destek alıyor mu?

Bir iletişim etkinliğinin amacı şunlardır:333

- Mesajın alıcı tarafından algılanmasını ve

anlaşılmasın sağlamak,

- Mesajın değerlendirilmesi ve kabul edilmesini

sağlamak,

332 Quik, a.g.e., s. 60

333 Tutar, a.g.e.  s. 256
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- Mesajın, alıcıda tutum ve davranış değişimi

sağlayarak, mesaj doğrultusunda geri bildirimde

bulunmasını sağlamaktır.

İşyerlerinde iletişimin iyi olması sonucunda;334

- Çalışanların moralleri yükselir.

- Motivasyon artar.

- Tam ve doğru bilgilendirildikleri için kaliteli

üretim ortaya çıkar.

- İşler daha çabuk yapılabilir.

- Katılım iletişim sayesinde daha kolay olur.

- Geribildirim mekanizması daha kolay işleyeceği

için hatalar en aza iner.

- İşbirliği ve koordinasyon kolaylaşır.

Japon işletmeleri, dünya çapında iletişim ağları

oluşturmuşlardır. Her bir şirket yaklaşık 100 ofis arasında

bağlantı kurar. Bu ofislerin her birinden özel teleks

sistemi mevcuttur. Sadece Sumitomo şirketinin günlük

334 Mısırlı, a.g.e., s. 93
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teleks mesajları 50.000 civarındadır. Bu mesajlar bir

İngiliz gazetesinin 400 sayfasına eşdeğerdir.335

Algı; çevremizin farkına varmamızı duyum ve

algı adı verilen iki süreç sağlar ve duyumu uyarıcıların

bir duyu organı yoluyla sinir akımı haline dönüştürerek

beynimize ulaştırılması olarak tanımlanabilir.336

İnsanlar sürekli biçimde çevrelerinden bilgi elde

etmeye çalışırlar. Ancak topladıkları bu bilgileri kendi

kişilikleri ve kültürlerine ve tecrübeleri yardımıyla bir

araya getirerek ve işleyerek anlamlı biçimler sokarlar ve

sonra bunları davranışlarının birere temel öğesi olarak

kullanırlar. Algılama: insanların çeşitli duyuları (görme,

işitme, koklama, dokunma ve takma) yardımıyla

çevrelerinden elde ettikleri bilgileri bir araya getirip

organize ederek kendileri için anlama ya da yoruma

kavuşturmalarına ilişkin süreçlerdir.337Etkin bir iletişim

için yanlış algılamaların ortadan kaldırılması

gerekmektedir. Bunun ortadan kaldırılması ise kurallara

335 Tüz, a.g.e. s. 62

336 Enver Özkalp (Editör), Davranış Bilimlerine Giriş, 1. Baskı, Eskişehir, Açık öğretim Yayını, 2002, s.

215

337 Erol Eren, Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 8. Baskı, İstanbul,  Beta Yayıncılık, Ocak 2004, s. 69
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ve ortama uygun bir biçimde gerçekleştirilecek iletişim

ile sağlanabilir. Yanlış algılamaların doğuracağı sonuçlar

işin ciddiyetine göre değişebilir. Sonuçta mesajın yanlış

algılanması istenilen amaca ulaşmayı engeller.

İş yaşamında etkin bir iletişim için çalışanlarda

bulunması gereken tutum ve davranışlar şunlardır:338

- Her zaman güler yüzlü olun, gülümsemeyi bilin.

- Dinleme becerisine sahip olun.

- Soru sorma becerisi kazanın.

- Yaratıcı olun.

- Kendinizi karşınızdakilerin yerine koyun.

- Dedikodu yapmayın.

- İşinizde dikkatli ve takipçi olun.

- El becerilerinizi ve estetik duygunuzu geliştirin.

- Tertipli ve düzenli olun.

- Güzel konuşma becerisine sahip olun.

- Beden dilinizi doğru kullanın.

338 Mısırlı, a.g.e., s. 112
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- Takım çalışmasına uyumlu olun.

- Dış görünüşünüze dikkat edin.

- Çalışkan ve azimli olun.

- Hırslı ve istekli olun.

- Sabırlı olun.

- Strese dayanıklı olun.

- Kendinize güvenin.

- Daima aktif olun.

- Kültür düzeyinizi artırın.

- Esprili olun.

- Mesleki bilginizi artırın.

Etkili iletişimci olabilmek için üç temel ilkeye

uymak gerekmektedir. Bunlardan birincisi, yaşadığınız

ve çalıştığınız ortamdaki sahip olduğunuz veya

istediğiniz ilişkileri değerlendirmenin önemini

kavramalısınız. İkincisi, iletişim tarzınızı belirlemek için

birçok karar vermek zorunda kalacağınızı kabul edin.
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Üçüncüsü ise iletişim yetenekleriniz geliştirmenin

gerektiğinin önemini kabul edin.339

Etkili bir iletişimde anahtar noktalar şunlardır;340

- İletişim ancak insanlarla iletişim kurup onlarla

irtibat halinde olursanız gerçekleşir. Toplumsal

mesafe, bazı müdürlerin uyguladığı gibi, ters etki

doğururu. İnsanların arasında onların uzaktan

yönetici olarak değil, liderleri gibi yaşayın.

İletişim kuran kimse yönetir.

- Kurumsal engellerin arkasına iletişimi

saklamayın. Müşterilerle, müşteri olabileceklerle,

tedarik edenlerle ve sizi destekleyen insanlarla

iletişim işinizin sağlıklı olması için hayati öneme

taşır.

- Çoğu kariyerde, onu kendiniz oluştursanız dahi,

sunum veya topluluğa konuşma yapmadan

ilerleyemeyeceksiniz. Heyecan tabiidir ve onu

nasıl kontrol edeceğinizi öğrenebilirsiniz.

Anlattıklarınız mutlaka büyük önem taşır; ancak,

339 Mısırlı, a.g.e., s. 154

340 Adair, a.g.e., s. 51-52
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nasıl söylediğiniz de, özellikle bazı konularda en

az o kadar önemlidir.

- İletişimi yöneticiliğine yani, insanlara ortak

hedefe iletişimle ulaşmalarında yardım etmeye

doğru götüren ilk adım münazara ve toplantı

yönetmekten geçer. Araştırmalara göre, sadece on

müdürden biri iyi bir toplantı yöneticisidir.

- Kurumların bilgi, fikir ve ilhamları değişen

derece ve etkide taşıyan bir sinir sistemi vardır.

İyi bir iletişim sitemi oturtmak ve müdürlerinizi

yani sistemin ana parçalarını, iletişim konusunda

eğitme son derece önemlidir.

- İnsan tabiatı göz önünde bulundurulursa, yapıcı

eleştiri veya iltifat almak asla kolay olmayacaktır.

Ancak, bunu başarana kadar etkili bir lider

olamayacaksınız.
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16. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMDE YÖNETİMİN ROLÜ

İletişim, organizasyonların can damarıdır. Sadece

iyi insan ilişkileri kurmak için gerekli değil, ayrıca iş

hayatının da vazgeçilmez bir unsurudur. Üstleriniz,

astlarınız ve aynı konumdaki çalışanlarla iyi bir iletişim

kuramazsanız iş dünyasında özellikle bu günlerde fazla

tutunamazsınız.341

Yönetici; yaratıcılık, planlama, örgütleme,

kontrol, haberleşme gibi yönetsel fonksiyonları yerine

getiren ve örgütün amaçlarına ulaşması için çalışanları

etkileyen kişidir. “Yöneticiler, yönetiminden yetkili ve

sorumlu oldukları kurumların başarı ya da

başarısızlıklarında direkt etkileri bulunan kimselerdir.”342

Başarılı olmak isteyen yöneticiler örgütlerin özellikle

işletmelerin değişimci, yenilikçi, rekabetçi bir görüş

açısına sahip olmalarıyla ilgilenirler sonra bu

yönlendirme doğrultusunda örgütlerinin biçim, yapı ve

sistemlerini düzenlerler. Bütün bunları yaparken etkin bir

iletişime ihtiyacı vardır yöneticinin.

341 Adair, a.g.e., s. 45

342 Ali Akdemir, Yönetici Engeli, 1. Baskı, Ankara, Adalet Matbaacılık, 1994, s. 9
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16.1. İletişimde Etkili Yönetici

Etkili bir yöneticinin en çok sahip olması

gereken becerileri şunlardır;343

- Sözlü iletişim-dinleme dâhil,

- Stres ve zaman yönetimi

- Bireysel kararları yönetme,

- Problemleri tanıma, tanımlama ve çözme,

- Birlikte çalıştığı insanları etkileme ve motive

etme,

- Yetki devretme,

- Amaç oluşturma ve açık bir vizyona bağlama

- Kendini tanıma,

- Takım oluşturma,

- Çatışmaları yönetme

Sözlü iletişim ve dinleme bu becerilerin başında

gelmektedir. Dinleme için en önemli koşullardan biri

yöneticinin ya da dinleyicinin kendini tanımasıdır.

343 Kaya, a.g.e., s. 78
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Başkalarını yönetecek kişiler öncelikle kendilerini

tanımalıdırlar. Diğer insanlarla çalışmak için başlangıç

noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Burada tekniklerin

türlendirilmesi ya da kritize edilmesi değil, yönetsel

davranışta önemli dinleme yeri olan, kendini tanıma

üzerine tartışmak ve dinleme ile ilgili ilişkileri

vurgulamaktır.344

Başarılı bir yönetici, hiç şüphesiz başarılı bir

iletişimcidir. Böyle bir yönetici iyi okuyan, dikkatli bir

şekilde dinleyen, etkili bir biçimde yazan ve akıcı bir

şekilde konuşan kişidir. Bu beceri ve yeteneklere sahip

olma sonucunda yönetici, kişileri inandırma, ikna etme,

etkileme gücüne kavuşmakta ve gerekil bilgi alış verişini

yapmaktadır.345

16.2. İletişim ve Planlama

Yönetim, diğer kişilerin çabaları yoluyla

amaçların başarılması olarak tanımlanabilir. Bir

yöneticinin karşılaştığı bir durumu analiz etmesi, bunun

sonucu yararlı çözümler bulması, planlanan

344 Kaya, a.g.e., s. 79

345 Tutar, a.g.e.  s. 266
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değişikliklerin etkilerin ve sonuçlarını görmesi, gerekli

öğeleri örgütlemesi ve denetimi sağlaması iyi bir iletişim

sisteminin kurulması ile sağlanabilir. Bir fikrin gerçek

olabilmesi bir plana bağlanmasıyla mümkündür. Plan

geliştirildikten sonra bunun uygulanması için kişilere

iletilmesi gerekir.346

Organizasyon yapısı oluşturulup kurulan her yeni

organın görevleri belirlendikten sonra, ortay acaba bu

organ veya birimlerin stratejik amaçlara ulaşmak için

nasıl işbirliği yapacakları ve aralarında birbirleriyle

uyumlu bir davranışı nasıl gerçekleştirecekleri sorunu

ortaya çıkar. Bu soruna organizasyon teori ve

uygulamalarında koordinasyon işlevi adı verilmektedir.
347Koordinasyonu sağlamanın en önemli yöntemlerinden

birisi iletişim ve bilgi sistemleridir. Bilgi sistemlerinin

oluşturulması da iletişim sayesinde gerçekleştirildiğine

göre organizasyonlarda koordinasyonunu sağlanması için

iletişimin etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir.

346 Can, a.g.e. s. 238

347 Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, 4. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık, Ocak 1998, s. 228
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Yıllar önce Michels adlı bir düşünür. Alman

politik partilerinde yaptığı incelemeler sonunda meşhur

“oligarşinin tunç kanunu”nu formüle etmiştir. Bu tezin

bir kısmı, farklı kişisel yetenekler ve üyeler arasındaki

uzmanlaşmalar nedeni ile örgüt büyüdükçe hiyerarşi

kuvvetlenmekte ve yönetim otokratik hale gelmektedir.

Ayrıca tezinde başka bir tema vardır. Bu, basit olarak,

üyeler ne kadar demokrasiyi arzularsa da herkesi

haberdar etmenin olanaksızlığıdır. Sadece birkaç kişi

gerekli bilgi akışını izleyebilir ve örgütsel kararlara

katılabilmek için neler olup bittiğini yeterince bilir.

Önemli haberleşme merkezlerinde olan bu birkaç kişi,

diğerlerini etkileyen kararları alan liderler olarak otaya

çıkar.348 İyi bir iletişim kanalı oluşturulması sonucunda

örgüt ne kadar büyüse de alınan kararlar ve örgüt bilgileri

en alt kademelere de ulaştırılabilir. Buda astların karalara

katılımını ve bilgi vermesini sağlar. Etkin bir yönetim bu

şekilde daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

348 Eren, davranış ve Yönetim Psikolojisi, s. 367
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16.3. İletişim ve Davranışlar

Etkili bir iletişimci olabilmek için, kişisel

becerilerinize dair olan bir kavrayış ile gruplarda iletişimi

idare etme kabiliyetinizi geliştirmeniz gereklidir. Ayrıcı,

astlar, üstler ve aynı konumdaki kişilerle olan

iletişimdeki etkililiğiniz organizasyondaki bilgi ve fikir

akışını ve organizasyonla beraber, doğal olarak,

organizasyonunun müşterileri ile olan ilişkilerini de

etkiler.349

İletişimin amacı, bireylerin kolayca anlayacakları

ve kabul edecekleri mesajlar ileterek onları etkilemek

suretiyle bir davranış göstermelerini sağlamaktır.

İşyerlerinde etkili iletişim becerileri bulunmayan

yöneticiler, genellikle çalışanlarla iletişim kurmada

başarısız olmaktadır. Bazı yöneticiler, gerçekten

iletilmesi gereken mesajdan çok, sadece sistemin işlemesi

için iletilmesi gerekli olan mesajlarla ilgilenirler. Bir

işletmede çalışanlar, dinlemiyorlar ise, ilgisizlerse,

sorumluluk almak istemiyorlarsa, dalgın bir tutum

gösteriyorlarsa, o işletmede iletişim problemi var

349 Adair, a.g.e., s. 2
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demektir.350 Bu tür bir durumun yaşanmaması tamamen

yöneticinin elindedir. Etkili bir iletişim için gerekli olan

unsurları taşıyan bir yönetici böyle bir ortamın örgütünde

ortaya çıkmasını engelleyecektir.

Örgütler bilgilendirme suretiyle hızlı ve etkin bir

şekilde kaliteli üretim yapmak, katılım, moral ve

motivasyon sağlamak amacıyla örgütsel iletişimden

yararlanırlar. Çalışanlar hizmet ya da mal üretimi

işlemlerini gerçekleştirme sürecinin her evresinde etkili

bir iletişim kurmaya gereksinin duyarlar. İletişimde

yaşanabilecek herhangi bir kesinti veya aksaklık büyük

sorunlara neden olabilir. Bunun sonucu olarak doğrudan

maddi kayıplar söz konusu olabilir. Doğru iletişim ise

işlerin doğru yapılmasına, bunun sonucu olarak

maliyetlerin düşmesine ve karın artmasına neden

olmaktadır. Çalışanlar arasındaki uyum ve birlikte

çalışabilme yeteneği de etkili iletişim becerileri ile

donatılmış çalışanları gerektirmektedir. İletişim becerisi

yeterli düzeyde olmayan çalışanların bulunduğu

350 Mısırlı, a.g.e., s. 24
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işletmelerde verimli bir iş ortamının bulunması

beklenemez.351

İyi bir yönetici iletişim kurarken herkese aynı

şekilde davranmalıdır. “Hayat yokuşunu tırmanırken

rastladığınız insanlara iyi davranın, çünkü inişte yine

onlara rastlayacaksınız.”352 Cicero’ nun bu güzel sözüyle

iyi bir yöneticinin astlarına nasıl davranması gerektiği

imalı bir şekilde anlatılmaktadır.

16.4. İletişim ve Yöneltme

Yöneltme, planlar yapılıp organizasyon yapısı

oluşturularak işlerin gereğine göre kişiler

görevlendirildikten sonra, bu organizasyonunu ortak

amaçları doğrultusunda harekete geçirilmesi demektir.

Bu aşamada artık örgüt amaçlara yöneltilmeli, işletme

içindeki kişiler ve gruplar bu amaçları gerçekleştirecek

yönde motive edilmelidir.353

Yönetim, çalışanlarınıza, görevlerini yerine

getirebilmeleri veya onlara gösterilen hedeflere başarı ile

351 Mısırlı, a.g.e., s. 16

352 Dalkılıç, a.g.e., s. 38

353 İsmet Mucuk, Temel İşletme Bilgileri, 2. Basım, İstanbul, Türkmen Kitabevi, Ekim 2003, s. 88
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ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla tam anlamıyla

denetim altında tutabilecekleri gerçeklerin bir

tanımlamasını vermektir.

İnsanlar ilk önce kendileri için çalışırlar. Eğer bir

yönetici, elemanların kişisel amaçları ile organizasyonun

amaçları arasında bir uyum sağlamakta başarılı olamazsa,

kişi kendi istedikleri doğrultusunda hareket eder. Eğer bu

yaklaşımı tercih ediyorsanız onu iki şekilde

uygulayabilirsiniz:354

- Ya şirketin güttüğü amaçların kişisel isteklere de

hizmet ettiğini kanıtlarısınız,

- Ya da şirketin güttüğü idari amaçları kişilere göre

yönlendirirsiniz.

“ Büyük bir şirketin bağımsız olarak çalışan

birimlerinden bir tanesinin yöneticisi, kasıtlı olarak

kendi bölümümün kar realizasyonu yapmasına engel

oldu, çünkü eğer böyle hareket etmeseydi, şirket içinde

büyük bir olasılıkla terfi edecekti. Yeni bir eve taşınma

ve üniversiteye geden çocukların masrafları, maaşına

354 Quik, a.g.e., ss. 22-23
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gelecek zammın karşılayabileceğinden daha fazla bir

mali yok getiriyordu. Çocuklar okuldan mezun

olduktan bir yıl sonra, bölümü, şirket ortalamasının üç

kat üzerinde bir kar elde etti ve bunun sonucunda

yönetici hemen terfi ettirilip başka bir bölgeye atındı.

Bu öyküdeki kayda değer olay, yöneticinin kendi

kariyeriyle ilgili bu davranış tarzının tamamen kendi

şahsi çıkarlarından dolayı ne derecede etkilendiğinin

farkında olmamasıdır.”355 Ne yaparsak yapalım,

elemanların iyi çalışmasını sağlamak için geçerli ilk

prensip, şirketin amaçlarının tanıtılmasıdır. Verimli

çalışmaya, hiçbir şek açık hedeflerin yokluğu kadar engel

olamaz. İnsanları kendi amaçlarına öncelik tanıdıkları

rahat bir ortam yaratır.

Bir organizasyonda, çalışan kişilerin davranış

tarzları, eğer herhangi bir yönlendirme yapmak

istiyorsak, tam olarak anladığımız gerçek bir kat etken

tarafından belirlenir. Esas olarak insanların hareketleri

şöyle şekillenir:356

355 Quik, a.g.e., s. 23

356 Quik, a.g.e., s. 22
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- Kendilerinin ne istedikleri düşüncesi,

- Onlardan neler beklendiği hakkındaki düşünceleri

ve inançları,

- Katkıda bulunmaya verdikleri önem,

- Ve tüm bunları nasıl açıklayacakları düşüncesi,

Astlara ne yapmaları gerektiğini bildiren emir ve

talimatlar açık, kesin, eskizsiz ve akla uygun olmalıdır.

Bunları verenin amacının, astlarca yanlış anlaşılması

veya farklı yorumlanması ihtimalini ortadan kaldıracak

bir biçimde verilmelidir.357 Bütün bunların

gerçekleştirilmesi etkin bir iletişim sisteminin mevcut

olması ile mümkündür. İyi bir yönetimin

gerçekleştirilmesi için iyi bir iletişim ağının kurulması ve

bu ağın mevcut hiyerarşide tam olarak çalıştırılması

gerekmektedir. Yönetime burada düşen görev iletişim

sistemi iyi bir şekilde yapılandırmak ve bunun etkin bir

şekilde çalışması için gerekli olan işlevleri yerine

getirmektir.

357 Mucuk, a.g.e. s. 89
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Yöneltme faaliyetleri her şeyden önce bir

haberleşme ve iletişim faaliyetidir. Zira işletmede verilen

talimatların en alt kademelere kadar etkin bir biçimde

iletilmesi gerekir. Yöneltmenin etkili ve başarıl olması

için iyi bir iletişim ağının bulunması. İletişim

kanallarının iyi işlemesi gerekir. İletişim sağlamada emir

ve talimatların özel bir yeri ve önemi vardı. İyi bir

talimatın ne gibi niteliklere sahip olması gerektiği şöyle

belirtilebilir;358

- Talimatlar makul (akla yatkın) olmalıdır.

- Talimat tam olmalıdır.

- Talimat açık ve seçkin olmalıdır.

16.5. İletişim ve Kontrol

İşletmelerde yönetim fonksiyonlarından belki de

en önemlisi, kontrol fonksiyonudur. Kontrol fonksiyonu

aynı zamanda, iletişimin yapıcı engellerini de içermelidir.

Yönetimin kontrol ve planlama fonksiyonları, iletişimin

amaç ve uygulamaları ile doğrudan ilişki içerisindedir.

İletişim fonksiyonlarının sistemi ve yapısı işletmenin

358 Mucuk, a.g.e. s.s.  90, 91
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organizasyon yapısını etkilemektedir. İşletme yapısını

sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için iletişim süreci,

yöneticilerin denetiminde olmalıdır.359

16.6. İletişim ve Yönetim Biçimi

Bir örgütte, aynı yönetim biçiminin çatısı altında,

yönetmenleri birbirlerinden ayıran temel özellik,

uyguladıkları yönetim biçimleridir. Yönetim biçemi,

yönetimin görevini başarma davranışı ile işgörenlerle

kurduğu ilişki davranışının etkileşiminin oluşturduğu bir

davranış örüntüsüdür. Yönetim biçimi ise yönetime özgü

olmaktan çok, örgüte özgüdür. Yönetim biçimi, bin

örgütte üst ast, bütün yönetmenlerin uyguladıkları

yönetim etkisi çok büyüktür. Bir yönetim biçiminin

niteliği, yönetmenlerin, yönettikleri işgörenlerini

özellikleri; yönetmenlerin yapıyı kurma, görevi başarma

ve işgörenlerle ilişki kurma davranışları; çalışma

ortamının niteliği irdelenerek ortaya çıkarılabilir.360

Bütün bunların bir arada gerçekleştirilmesi için

yönetimin etkili bir iletişim kurma becerisine ve bilgisine

359 Mısırlı, a.g.e., s. 24

360 İbrahim Ethem Başaran, Yönetimde İnsan İlişkileri- Yönetsel Davranış, Yeniden Yazım, Ankara,

Aydan Yayıncılık, 1998, s. 67
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sahip olması gerekir. Ayrıcı iletişimin iyi bir şekilde

yürütülmesini sağlayacak örgüt biçiminin ve iletişim

kanallarının kurulması da yönetimin asil görevlerinden

olmalıdır. Yönetimin başarı için astları ile kuracağı

iletişimin durumu önemlidir.

Doğru düzgün bir iletişim sisteminin kurulması

elzemdir. Birçok yönetici, iletişimi şansa bırakmakta ya

da sadece paylaşacakları kötü bir haber olduğu zaman

iletişime başvurmaktadır. Kendi haline bırakılan iletişim

sistemleri yeterli değildir. Kötüleşme ve körleşme eğilimi

gösterirler. Bütün yöneticilerin iletişim kurmayı istemek

ve nasıl kuracağı konusunda mutlaka eğitilmiş

olmalıdırlar. Sistemler kendi kendilerini

geliştiremezler.361

16.7. İletişim ve Rekabet

Çağımızdaki işletmelerin rekabet ortamı

içerisinde bulunmaları sebebiyle çalışanlar arasında

takım çalışmasının kuralları etkili bir biçimde

kullanılması gerekli kılmaktadır. İş yaşamında bireysel

başarıyı da iletişim tekniklerini doğru uygulayan

361 Adair, a.g.e., s. 45
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çalışanlar sahip olmaktadır. Teknik bilgisi üst düzeyde

olup, başarılı olamayan birçok çalışan iş yaşamında yer

almaktadır.362

Rekabet insanların kendi çıkarların öne çıkaran

bir yarışmaya dönüşse de, son tahlilde, hepimizin hayat

standardını yükselten bir süreçtir. Adam Smith’ in

“Milletlerin Zenginliği” adlı kitabında da belirtildiği

gibi, insanların iktisadi faaliyetlerinde yönlendiren temel

itici güç kişisel çıkar duygusudur.363 İşletme içindeki

rekabet ortamının kişisel çıkarlar ve örgütsel çıkarlar

doğrultusunda yönlendirilmesi gereklidir.

16.8. İletişim ve Empati

Empati, başkasının duygularını ve bakış açısını

anlamak, sezmek ve ona geribildirimde bulunmaktır.

Empati en kısa tanımla, bir kimsenin kendisini

karşısındakinin yerine koyması ve onun açısından

olaylara bakabilme becerisidir. İletişimin amacı, kişinin

kendisini bir başkasına anlatması, karşısındakini doğru

362 Mısırlı, a.g.e., s.  16

363James D. Gwartney, Richard L. Stroup, Çeviren Yıldıray Arsan, Temel Ekonomi, 3. Baskı, Ankara,

Liberte Yayınları, Şubat 2004, s.38
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anlaması ve sonuçta bir anlaşmaya varılmasıdır. Empati

bu süreç içinde karşısındakini doğru anlamayı

kolaylaştıran bir olgudur.364Etkin bir yönetim için

liderlerde bulunması gereken bir özellik olan empati

iletişim sürecinde de gereklidir. İyi bir iletişim etkin

yönetimi sağlayan bir unsurdur.

İnsanlar çevresindeki insanlarla iletişim kurarken

genellikle;365

- Değerlendirme,

- Sondaj (yoklama),

- Öneride bulunma,

- Yorum yapma.

Gibi süreçleri sıklıkla kullanırlar. Bütün bunları

sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmek için tam ve doğru

bir teşhis koymak gerekmektedir. Teşhir koyabilmek

için, diğer bireyleri çok iyi algılamayı ve tanımayı

gerektirmektedir. Çevremizdekilerle empatik iletişim

kurabilmek için, onların söylediklerini ve fikirlerini en

364 Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, 7. Baskı, İstanbul, Aktüel, Ağustos 2004, s. 45

365 Mısırlı, a.g.e., s. 49
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etkili bir biçimde ortaya koyabilmelerine olanak

sağlayarak gerçekleşebilir.

Duygusal zekâsı yüksek insan deyince, sorunlarla

baş edebilen, insanlarla iyi anlaşan, duyguların tanıyan ve

onları idare edebilen, ruh halini düzenleyebilen, kendini

başkalarının yerine koyabilen, başkalarının duygularını

da okuyabilen olgun ve bilge kimse anlaşılıyor. Bu kişiler

hayatlarını daha doyumlu ve etkili bir şekilde sürdürerek

daha verimli olabiliyorlar. Onlar hayatın her alanında

avantajlı durumdadırlar. Akılcı zekâsı ne kadar yüksek

olursa olsun, duygusal hayatını kontrol altına almayan

kimseler ise kendi içlerine kapanıyor ve yeteneklerini

geliştiremiyorlar.366 Duygusal zekâya sahip astların ve

üstlerin bulunduğu bir işletmede işlerin yürümesi,

iletişimin iyi bir şekilde gerçekleşmesi daha kolay

olacaktır.

16.9. İletişim ve Motivasyon

Motivasyonel iletişim, kaynaktan hedefe tutum

değişikliği yaratmaya dönük tek yönlü bir iletişimdir.

Burada iletişimin kaynaktan hedefe doğrudan ve çizgisel

366 Zülfikar Özkan, Bilgeliğe Yöneliş, 4. Basım, İstanbul, Hayat Yayınları, Ekim 2003, s.s. 209-210
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bir işleyiş biçiminde gerçekleştiği varsayılır. Ana akım

iletişim çalışmaları içerisinde doğup gelişen bu

yaklaşıma göre, kaynak ve hedef arasında doğrudan bir

ilişki vardır. Özde kaynak merkezli olan, dolayısıyla da

kaynağın istek ve beklentileri doğrultusunda

gerçekleştirilen bu süreçte hedef kişi, grup ya da kitlenin

tutum, tavır ve davranışlarını pekiştirme veya değiştirme

amacı söz konusudur.367 Yöneticiler işlerin yapılması için

bu tür tek yönlü bir iletişim biçimi seçerek örgütsel

amaçlara ulaşmayı deneyebilir.

16.10. İletişim ve Lider

Lider; bir grup insanı, belirli amaçlar etrafında

toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları

etkileme bilgi ve yeteneğidir. Lider astların intranet ağı

ile amaçların gerçekleştirilmesi yönünde astlara rehberlik

ederken, karşılaştıkları sorunların çözümünde onlara

yardımcı olur. Lider, astlarıyla devamlı olarak etkileşim

halindedir. Çalışanları motive edecek iletişim kanalları

kullanır.368 Liderler için bütün bu açıklananlar ışığında

367 Metin İnceoğlu, Tutum-Algı İletişim, 1. Baskı, Ankara, Elips Kitap, Eylül 2004,167

368 Tutar, a.g.e.  s.  270
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iletişim önemlidir. Liderlerin fonksiyonlarını yerine

getirmesi için iyi bir iletişim bilgisine sahip olması

gereklidir.

Bir liderin görevi genellikle insanların tutum ve

davranışlarını değiştirmektir.369 Fertlerin lider olabilmesi

her şeyden önce kendisini izleyecek olanlardan farklı bir

kişiliğe sahip olmasını gerekir. Lider kendisini

izleyenlerden ortalama olarak daha zeki olmalıdır.

Kendisini izleyenlerle çok iyi iletişim kurmalı ve ortak

amaca ulaşmak için gereken işlem ve eylemleri yapmada,

izleyenleri yöneltmede daha yeterli olmalıdır. Ayrıca

uğraşılacak konudaki uzmanlık derecesi izleyicileri

etkilemede başlı başına önemli bir araçtır. Çünkü lideri

izleyenler, onun gücü ve bilgisine inandıklarında başarı

daha kolay gelecektir. Tüm bunlara bağlı olarak liderler

kendini izleyenlerin gücünü, değerini ve ortak amaçlarını

gerçekleştirmek için onları nerede, nasıl

değerlendireceğini çok iyi bilmelidir.

369Dale Carnegie, Çeviren: Nazlı Uzunali, Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı, 3. Baskı, İstanbul,

Epsilon Yayınları, Ocak 2004, 262
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Başarılı olabilmek hedeflerimize ulaşabilmek

için başkalarıyla iletişim kurmak zorundayız. Eğer bu

süreç içerisinde iletişim sanatını iyi öğrenebiliyorsak

başarı şansını artırmamak için hiçbir sebep yoktur. Fakat

iletişim konusunda sorun yaşıyorsak o zaman başarılı

olabilmemiz bir de lider olabilmemiz mümkün değildir.

İletişim becerisi de öğrenilebilir. Yeter ki bu konudaki

eksikliğimizin olup olmadığını tespit edebilmemiz ve

bunu kabul ederek geliştirme konusunda çaba sarf etmeyi

bilebilmektir. 370

Destekçi yönetmen, içlerinden birisi olarak

işgörenlerin dilek, öneri ve düşüncelerine her an açık

olmalıdır. İşgörenlerin içtenlikle dinlemeli ve

düşüncelerinden yararlanmayı bilmeli; bunları

uyguladığında da önerenlere gönderme yapmalı; onları

ödüllendirerek onurlandırmalıdır.371 Bütün bunların

gerçekleştirilmesi yine iletişim ile gerçekleşebilir. Etkili

bir iletişimde iyi bir dinleyici olmak, dinlerken birtakım

durumlara dikkat etmek gerekmektedir. Etkin bir dinleme

370 Emel Selimoğlu, Günümüzde Liderlik Anlayışı, http://www.isguc.org/arc-view.php Erişim Tarihi:

24.03.2005

371 Başaran, Yönetimde İnsan İlişkileri- Yönetsel Davranış, s.  75
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sayesinde yönetim işgörenleri ile birlikte örgüt

amaçlarına başarıyla ulaşabilecektir.

16.11. İletişim ve Eşgüdümleme

Eşgüdümleme, bir teşebbüsün çalışmaların

kolaylaştırmak ve başarı şansını artırmak için bütün

eylemler ve bölümler arasında uyumun sağlanmasıdır.

Eşgüdümlemenin etkili olabilmesi için iyi bir iletişim

düzeninin kurulması gerekir. Etkili bir iletişim

eşgüdümlemeyi kolaylaştırır. Organizasyonda birimler

arasında haberlerin yeterice iletilmemesi

eşgüdümlemenin bozulmasına neden olur.372

Eşgüdümleme yöneticiler tarafından gerçekleştirilmesi

gereken bir fonksiyondur. Bu nedenle yönetim için

eşgüdümleme önemli ise iletişim de o derece önemli

olmalıdır. Eşgüdümlemeyi etkin kılan etkili bir

iletişimdir.

16.12. İletişim ve Halkla İlişkiler:

Halkla ilişkilerin en bilinen tanımı, kişi veya

kuruluşların çevresiyle olan ilişkilerini geliştirmek ve

372 M. Şerif Şimşek, Yönetim ve Organizasyon, 6. Baskı, Konya, Güney Ofset, 2002, s. 232
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düzenlemek amacıyla yapmış olduğu çalışmaların

tümüne denir.

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde de iletişim

vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması

büyük ölçüde iki yönlü işleyen açık iletişim kanallarının

varlığına bağlıdır. Halkla ilişkilerde iletişim daha çok

kurum ile toplum arasında tanıma ve tanıtım sürecinin

gerçekleştirilmesidir. Bir başka anlatımla, iki kesim

arasında bilgi alış verişi için açık bir simetrik iletişim

sisteminin kurulmasıdır.373

Bir halkla ilişkiler uzmanı için olmaması gereken

ilk şey kendini çok iyi tanıması ve yeteneklerinin

farkında olmasıdır. Ancak bu şekilde olduğunda

insanlarla kuracağı iletişimi sağlam temellere oturmayı

başarabilir.374 İyi bir yönetim anlayışının

oluşturulmasında halkla ilişkiler önemli yer tutmaktadır.

Bunun içinde etkin iletişimin kurulması da önemlidir.

Bütün bunlar örgütsel başarı için gerekli unsurlardır.

373 Sabuncuoğlu, a.g.e. s. 42

374 Dalkılıç, a.g.e., s. 29
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Etkili bir iletişim, örgüt-içi eğitim ve motivasyon

programları, halkla ilişkiler danışmanın diğer ilgili

birimlerle işbirliği içinde yürütmesi gereken faaliyetler

olup kuruluş yayınlarının da bu süreçte önemli katkıları

bulunmaktadır.375

İşletmelerde başarılı halkla ilişkiler faaliyetlerinin

gerçekleşmesi için, örgüt içi ve örgüt dışı etkin bir

iletişimin varlığının mevcudiyeti gereklidir. İşletmeler

ancak bu yolla hem işletme içi, hem de işletme dışı kişi

ve kuruluşları etkileme, istedikleri bilgiyi değerlendirme

ve böylece çalışma faaliyetlerine yön verme olanağı

bulabilir.376

Bir kurumun, malları ve hizmetleri ve genellikle

de kurum hakkında topluma iletiler sunulmasına halkla

ilişkiler adı verilir.377 Halkla ilişkiler işletmelerin

çevreleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen

faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Özellikle büyük

işletmeler için halkla ilişkiler önemlidir.

375 Ceyda Aydede, Halkla İlişkiler Kampanyaları,1. Basım, Ankara, Kapital Medya, 2001, s. 35

376 Sabuncuoğlu, a.g.e. s. 49

377 Güneş N. Berberoğlu (Editör), Genel İşletme, 3. Baskı, Eskişehir, Açık öğretim Yayınları, Eylül

2003, s. 231
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Halkla ilişkilerde yönetim şu tür ilişkilerde bulunur.378

- Tanıttığı şirket veya kişi için çalışmalar yapar ve en

asli görevi tanıttığı şeyi en iyi şekilde

tanıtabilmesidir.

- Güven vericidir çünkü yalan söylemez. Doğruları

iletmekle sorumludur.

- Hedef kitlenin davranışları hakkında yönetime bilgi

akışı sağlar ve yönetimin bu konuda alacağı kararları

oluşturmasına yardımcı olur.

- Şirketin misyonunu bağlı olarak vizyonunu

oluşturmasında büyük rol oynar.

- Halkla ilişkiler sadece davet düzenlemek ve

davetlerde boy göstermek değildir.

- Etrafta hoş bir biblo olarak dolaşmak hiç değildir.

- Bilgisiz ve bu konuda tecrübe sahibi olmayan insan

ilişkileri güçlü olmayan insanların yapacağı bir iş

değildir.

378 Dalkılıç, a.g.e., s. 13
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- Halkla ilişkiler öncelikle halk ile ilişki kurmak değil,

sorumlusu olduğu kişi ya da kuruluşun halkla doğru

ve kaliteli çalışmalarla ulaşmasını

16.13. İletişim ve Kalite Yönetimi:

Kalite yönetimi herhangi bir organizasyonunun

çekirdeğini oluşturan aktivitelerin tanımlanmasına

uygundur. Süreç tanımlaması, öncelikle malzemenin ne

şekilde üretildiği, bir aşamadan diğer bir aşamaya nasıl

geçildiğini yansıtır. Her geçişte bir takım parametreler

değişir. Ama buradaki soru: parametreler onları daha

sonra kullanacak olan kişilerin arzu ettiği sınırlar

içerisinde mi değişmiştir?379 Müşteriye en iyi hizmet

sunmanın yolunu arayan üretici katile konusuna önem

vermelidir. Buradaki en önemli unsur yine yönetimdir.

Yönetim üretilen mal ve hizmetlerin müşteri isteklerine

göre uyarlamak için çalışmalıdır ki buda sürekli olarak

değişimi gerektirmektedir. Bu değişimin örgüt içinde

uygulanmasında da iletişim önemli bir yer tutar. Etkin bir

iletişim sayesinde anlık değişimlere ayak uydurulabilir.

379 Quik, a.g.e., s. 82
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16.14. İletişim ve Örgütsel değişim:

Değişen iç ve dış çevre koşulları nedeniyle,

örgütün etkinlik ve verimliliğini artırmak, günün iş

gereklerini yerine getirmek, çalışanların ve müşterilerin

beklentilerine cevap vermek amacıyla, bütünleşik bir

sistem olan örgütün tümünde ya da alt sistemleri üzerinde

sistemin tüm dinamikleri ve etkileşimi göz önüne

alınarak değişiklikler yapılmasıdır. Günün esnek ve hızlı

iş gereklerini ve yoğun iş ortamını destekleyen ana unsur

ise teknolojik değişimdir. Yöneticiler için gerçekçi

yaklaşım, her yeni teknolojiyi organizasyona

kazandırmaktan daha çok, işin ve organizasyonun

yapısına uyum sağlayacak teknolojiyi geliştirmek ya da

transfer etme gayretidir. Çünkü teknolojik değişim ya da

dönüşümler ciddi maliyet gerektiren hususlardır.

Maliyetle birlikte bir diğer önemli konu ise insan ve

teknolojinin karşılıklı uyumunun gözetilmesi noktasında

belirmektedir. 380

380 Köksal Hazır, Değişim Yönetimi Etkinliğinde Vizyon Belirginliğinin Önemi,

http://www.aso.org.tr/asomedya/temmuz2004/dosya temmuz 2004  Erişim Tarihi:   21.03.2005
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Örgütler, etkili bir biçimde yaşamlarını

sürdürebilmek için, çevrelerindeki ve bünyelerindeki

değişimleri sürekli izlemek, yorumlamak ve bu

değişimlere uygun olarak yapılarında, süreçlerinde ve

yöntemlerinde gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek

durumundadırlar. Bu nedenle, örgütler için değişime

olumlu yönde uyum çabası, diğer bir deyişle gelişme bir

zorunluluktur.381 Bütün bunların gerçekleştirilmesi için

gerekli olan yönetim anlayışında iletişim bulunmaktadır.

Etkin bir iletişim ile değişimlere ayak uydurmak

sağlanabilir.

Değişim günümüzde örgütlerin

vazgeçemeyecekleri bir unsurdur. Sürekli olarak

değişime ayak uydurmak ve onunla yaşamak zorundadır

örgütler. Bunun gerçekleştirilmesi de tamamen

yöneticilerin görevidir. Değişimin örgüt üzerinde birçok

etkisi bulunmaktadır. Bu etkilerde göz önüne alındığında

etkin bir değişim için etkin bir iletişim gereklidir.

381 Şükrü Özen, Yönetimi Geliştirmede Bir Yaklaşım, Örgüt Geliştirme, TODAİE Dergisi, Cilt:24,

Sayı:4 Aralık 1991, s. 69
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Genel anlamda değişimin herhangi bir örgüt üzerindeki

etkisi dört düzeyde incelenebilir. Bunlar;382

—Birey: Bireysel düzeyde bireyin bağlı olduğu danışma

grubu, ait olduğu sosyal sınıf, yaş, eğitim düzeyi, kültür

ve kişilik sahip olacağı tutumları etkileyecektir.

—Grup: Çalışma grubu içinde işgörenlerin birbirlerine

karşı tutumu, grup birliği kurulup kurulamayacağı tayin

edecektir.

—Örgüt: değişimin içten ve dıştan olmak üzere, örgüte

iki yönlü baskısı vardır. İçten gelen baskılar, değişen

toplumsal değerlerin etkisiyle tutum değiştiren

işgörenlerin üst yönetimi kendilerine karşı tutum

değiştirmeye zorlaması şeklinde ortaya çıkacaktır. Dıştan

gelen baskılar ise, ekonomik, sosyal ve teknolojik

olabilir.

— Çevre: Herhangi bir işletmenin sürekli etkileşim

halinde bulunduğu çevresinde toplumsal, siyasal,

ekonomik ve teknolojik etkenler söz konusudur.

382 Ayşe Can Baysal ve E. Tekarslan, İşletmeler İçin Davranış Bilimleri, 2. Baskı, İstanbul, Filiz

Kitabevi, 1996, s. 263
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Örgütlerin çevrelerindeki değişimlere uyum

dönemlerinde geçirecekleri sarsıntıları atlatmaları, kişisel

ve mesleki gelişme ile ilgili incelemeleri zorunlu

kılmaktadır. Endüstri kendini geleceğe hazırlıyor mu?

Toplumun bireyleri geleceğin koşullarını yaşamaya

hazırlar mı? Gibi soruların yanı sıra ben kariyerimin bu

döneminde kendimi nasıl hissediyorum? Sorusuna da

cevap arama çabasını doğal olarak sürdürecektir.383

İletişimin değişim kültüründeki yeri şu maddeler

altında kısaca açıklanabilir;384

- Network (ağ); Teknoloji; müşterilerle, hammadde

üreticilerle ve satıcılarla, işletmenin ortaklarıyla,

çalışanlarla, finansal kuruluşları ve çevresiyle ilişki

kurma imkânı vermektedir. Böylece hız ve verimlilik

avantajı sağlamaktadır.

- Müşteriye odaklanma; Müşteri ile stratejilerimizi

tespit olanağı vermektedir. Yönetimimizin

kestirimlerinden çok müşteriler neye ihtiyaçları

olduğunu yönetimden daha iyi bilmektedir.

383 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 9. Bası, İstanbul, Beta Yayım Dağıtım, Eylül 2003, s. 199

384 Kaya, a.g.e., s. 103
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- Zekice satın almak; Karlılığı izlemeye olanak verir.

Hızlı büyümeyi ve Pazar payını artırmaya değil, fakat

entelektüel varlıkları ve gelecek nesle yönelik

ürünleri yakalama olanağı verir.

- Başarı için takım oluşturma; Ortaklarla güvene

dayalı iş birliğine ve uzun ve kısa dönemli karşılıklı

karlılığa ulaşma potansiyeli verir.

- Refah ve zenginliği birlikte paylaşmak; Kilit

personele ulaşma ve ödülü birlikte kazanmak için

geniş temelli stok planları seçeneklerini kullanmak.

- Kişisel temas; Teknoloji daha ileri giderek sayısız

yarar sağlar. Örgüt liderleri zamanlarının çoğunu

yönetmeye ayırmalı, çalışanlarla şahsen iletişim

geliştirmelidir.

Örgütsel etkenliğin yükseltilmesi amacıyla

işletmede girişilen değişimlere karşı alınan direnmenin

önlenmesi başarılı yönetimin temel koşuludur.385 Başarılı

bir yönetim etkin bir iletişim ile gerçekleştirilir.

385 M. Şerif Şimşek, H. Bahadır Akın, Teknoloji Yönetimi ve Örgütsel Değişim, 1. Basım, Konya, Çizgi

Kitabevi, Ocak 2003,302
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Yönetim kuramcılarının, özellikle II. Dünya

Savaşı sonrasında, iş gören gelişimine, insan ilişkileri

eğitimine ve etkin iletişime daha fazla önem vermeye

başlamaları sonucunda örgütsel gelişme düşüncesi gelişti.

Birey ve grup davranışına yönelik araştırma

yöntemlerinin artmasıyla birlikte bu alandaki gelişmeler,

örgüt başarısını sistematik olarak analiz etmek ve

artırmak amacına yönelik planlanmış, kapsamlı çabaların

doğmasına neden olmuştur. Bu çabalar, “örgütsel

geliştirme” başlığı altında toplanabilir.386

Örgütlerdeki değişim ancak kademeli olarak

çalışanlar çeşitli örneklerin gösterilmesi, eğitilmesi ve

yeni sistemin üstünlüğünün kesin olarak belirtilmesiyle

gerçekleştirilir.387 Bütün bunların gerçekleştirilmese ve

ılımlı bir havada geçmesi için yönetimin iyi bir iletişim

tekniği seçmesi gerekmektedir.

İnsanları kırmadan ve incitmeden değiştirmek

istiyorsak, öncelikle onlara saygı duymalı ve onları

386 Thomas Vacino and Jack Rabin, Örgüt Geliştirme, Çev: Tacettin Karaer ve Şükrü Özen, Milli

Prodüktivite Merkezi Yayınları, Cilt:20, Sayı:3, Ankara, 1991, s.83

387 Frederick W. Taylor, Çeviren: Bahadır Akın, Bilimsel Yönetimin İlkeleri, 2. Baskı, Konya, Çizgi

Kitabevi, Ekim 2003,88
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oldukları gibi kabullenmeliyiz. Alacağımız tepki

sergilediğimiz yaklaşıma bağlıdır.388

Örgütlerde oluşan birçok sorunun temelinde

çalışanlar arasındaki iletişim eksikliği gelmektedir.

İletişim, katılımın tercih edilmediği, doğrudan ve

zorlayıcı yaklaşımların benimsendiği değişim durumları

da dahil olmak üzere, tüm değişim ortamlarında hayati

bir önem taşır. Tüm değişikliklerde, sebeplerin

açıklanması, aciliyet derecesinin anlaşılması ve tüm

ilgililerin değişimin ne demek olduğunu öğrenmeleri için

iyi iletişim sağlanarak, direnişin azalmasına yardımcı

olunabilir.389

16.15. İletişim ve Yönetici

Bir örgütü başarılı bir şekilde yönetmek isteyen

yöneticinin öncelikle iyi bir iletişimci olması

gerekmektedir. Büyük liderlerin özelliklerine

bakıldığında ne mesleki bilgisinin çok olması, nede

deneyimli  olması ortak  noktaları olarak

388 Dale Carnegie, Çeviren: Gülsen Şensoy, İşten ve Yaşamdan Zevk Almanın Yolları, Özel Baskı,

İstanbul, Epsilon Yayınları, 2004, s.145

389 Yelda Özkan, İşletmelerde Değişime Direnme ve Çözüm Yöntemlerinin İncelenmesi,

http://www.ceterisparibus.net\işletme\insan\htm_33_K, Erişim Tarihi: 21.04.2005
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gözükmemektedir. İstisnalar olsa da bütün liderlerin

ortak özelliği iyi birer iletişimci olmalarıdır.

İletişim sürecini kullanmayan bir yönetici

düşünülmez. Her yönetici, hem gönderici hem alıcı

olarak devamlı bir şekilde iletişim sürecini kullanacaktır.

Yönetici belirli bir organizasyon yapısı içinde faaliyet

gösterdiğinden, uygun yapı iletişimin hız etkinliğini

artırarak yöneticinin etkinliğinin artmasına yardın

edecektir. Oysa uygun olmayan bir organizasyon yapısı

mesajları ilgisiz alıcılara taşıyacak, mesajları

filtreleyecek ve aynı kişiye çelişik ve zamanı geçmiş

mesajlar taşıyacağı için yöneticinin başarısını

azaltacaktır. Bu nedenle gerek kendini gerekse

organizasyonu geliştirmek isteyen bir yönetici, iletişim

sürecini çok iyi kullanmak zorundadır.390

390 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 9. Bası, İstanbul, Beta Yayım Dağıtım, Eylül 2003555
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İyi bir iletişimci olmak için gerekli olan unsurlar

şunlardır;391

- Özenli giyinin ve etkinliklere mutlaka vaktinden

önce gidin; Şayet mesleki bir etkinliğe

gidiyorsanız özenli giyinmenin büyük önemi

vardır. Erkekler resmi bir etkinliğe katıldıklarında

kaliteli bir takım elbise, ütülü bir gömlek, aşırı

olmayan bir kravat ve boyalı ayakkabılar

giymelidir. Kadınlarsa ya şık bir takım ya da yine

aşırı olmayan bir elbise giymelidirler. Şayet

kıyafet tamamsa bir etkinliğe zamanında gitmek

çok önemlidir. Bunun birinci nedeni konuşmayı

önden dinleyebilmek değil, yeni insanlarla

tanışabilmektir.

- Çok sayıda kartvizitinizi yanınızda bulundurun;

kartvizitler, broşürlerden ya da benzeri tün

promosyonlardan çok daha önemlidirler. İyi bir

kartvizit, e-mail adresiniz gibi kullanışlı bilgiler

içermelidir.

391Marş Gramer, Çeviren: Burak Tezcan, Güçlü İletişim, 1. Baskı, İstanbul, Arıtan Yayınevi, Ocak 2000,

s. 13
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- Kısa zamanda çok fazla kişiyle tanışmak için çaba

sarf edin.

- Bir konuşmaya asla kendinizden bahsederek

başlamayın.

- Şirketinizden veya işinizden bahsederken

açıklamalarınızı kısa tutun; pek çok insan

kendilerini tüm yaşam öykülerini ve firmasıyla

ilgili her şeyi anlatmak zorunda hissederler.

Ancak iletişim olanakları son derece hassastır.

Asıl amaç konuştuğunuz kişiyle ikinci bir

görüşme durumu olası kılacak biçimde bir

konuşma yapmaktır.

- Konuşmanız kısa ve hedefe yönelik olsun.

- Bir etkinlikte kesinlikle iş arkadaşlarınızla birlikte

oturmayın; bu tür etkinliklerde yeni insanlarla

tanışma olasılığınız olduğunu unutmayın.

- Bir iş toplantısında gereksiz ve amaçsız

konulardan konuşmayın.

- Daha iyi tanımak isteğiniz birine mutlaka iki gün

içinde geri dönüp iletişim kurun.
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16.16. Kriz İletişimi

Genel anlamda kriz; düzgün olmayan, reform

gerektiren istikrarsız bir durumdur.392 Bu nedenle bir

örgütün rutin sistemini bozan ve aniden ortay çıkan

herhangi bir acil durum kriz olarak tanımlanabilir.

Kriz, yöneticinin dikkatini gerektirir. Çünkü

sadece devam eden faaliyetler değil, aynı zamanda

işletmenin yaşamını tehdit eder, üretim kapasitesini

kullanılamaz duruma getirir ve işletmenin rekabet

edebilme gücünü sarsar. Bu nedenlerden dolayı, örgütün

etkileşmesi veya değişmesi yönünde kritik bir etkiye

sahiptir kriz.393

Kriz yönetiminin iletişimde yedi temel boyutu vardır;394

- Faaliyetler

- Krizden etkilenenler

- Güven

- Davranış

392 Dennis W. Organ, W. Clay Hammer, Organizational Behaviour, Business Pub, USA, 1982, s. 474

393 Narbay, a.g.e., s. 5

394 http://www.e911.com/monos/A001.html, Erişim: 10.05.2007
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- Profesyonel beklentiler

- Etik

- Öğrenilen dersler

Kriz yönetiminin kritik başarı faktörü kriz

iletişimidir. Bu nedenle, kriz yönetimini “fırsatlara”

taşıyacak olan etkileşim, iletişimin nasıl yönetildiği ile

yakından ilgilidir. Krizde fırsatlar, iletişimin içinden

doğarlar. 395Çünkü zamana karşı yarışın yapıldığı bir

ortamda, geriye dönüşü olmayan birtakım kararları

alırken, farkında olmadan hep algılamalar üzerinden

hareket edilir. Mevcut algılamalar bize önümüzde bir

fırsatın olup olmadığını gösterir. Algılamalar da iletişim

ile yönetilirler. Sonuçta örgütler, kriz ile ilgili almış

oldukları kararların ilgili sosyal ortakları üzerinde olumlu

bir yargı oluşturacak, hedeflere ulaşmayı

kolaylaştırmasını isterler.

İnsanlar, ihtiyaçlarını ve içinde bulunduğu

durumu, iletişim sayesinde etraflarındaki insanlar

anlatması olanağı elde eder. Kriz samanlarında yürütülen

395 Narbay, a.g.e., s. 74
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faaliyetler ilgililere, iletişim kanalları sayesinde

anlatırlar. Görevlerinizi beklenenin ötesinde bir etkinlikle

yerine getirseniz bile, eğer aynı etkinliği, iletişim

kurmada gösteremiyorsanız, başarılı olan imkânınızın

olmadığına inanmanız gerekir. Ayın zamanda, ilişkide

bulunduğumuz kesimler de, ihtiyaçlarını size etkili bir

şekilde iletemiyor iseler, hedeflerini elde etmeleri

mümkün olmayacaktır. Kısaca etkin bir iletişim krizi

yönetme ve krizden çıkmak için insan kaynaklarından

maksimum düzeyde yararlanmanın en önemli aracıdır.396

Kriz iletişim sisteminin oluşturulmasında göz önünde

bulundurulması gereken ön önemli noktalar şu şekilde

sıralanabilir;397

1. Örgüt dâhilinde etkin ve güvenilir bir bilgi

akışının sağlanması.

2. Kriz yönetim planında öngörülen her krize hitap

edebilecek bir iletişim planının geliştirilmesi,

396 Hasan Tutar, Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, 1. Baskı, İstanbul, Hayat Yayınları, 2000, s. 184

397 Tutar, Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, s. 83
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3. Durumun asla hafife alınmaması, planlarda

oynama olabileceğinin ve insani endişelerin

giderilmesi gerektiğinin kabul edilmesi,

4. Kriz iletişim planının sürekli güncel tutulması,

5. Kriz anında irtibata geçilecek kişileri güncel

listesinin hazır bulundurulması,

6. Personel için bir iletişim çizelgesinin

hazırlanması ve dağıtılması,

7. Basın merkezinin kurulması ve basın toplantıları

için bir odanın ayarlanması,

8. Örgütün tek yetkili bilgi kaynağı haline

getirilmesi krizle ilgili açıklanabilecek her şeyde

ivedilikle açıklama yapılması,

9. Şirket sözcüsünün eğitimi ihmal edilmemeli,

10. İşletmenin tüm birimleri ve hedef kitleleri ile

ilgili tüm bilgilerin el altında tutulması,

11. Kriz anında kullanılacak medya ve tekniklerin

belirlenmesi, gerekli hazırlıkların yapılması,
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12. Tüm iletişimi yönetecek halkla ilişkiler

yöneticisine mutlaka kriz yönetim ekibinde yer

verilmesi,

13. Santral görevlilerinin eğitimi ve acil telefon

hatlarının belirlenip duyurulması,

14. Hikâyenin açıkça, dürüstçe anlatılması,

açıklanamayacak şeylerin sebebinin ve ne zaman

bilgi verilebileceğinin bildirilmesi ve açıklanan

her şeyin kanıtlanabilecek durumda olması,

15. Kusur varsa açık yüreklilikle belertilmesi, ancak

yoksa suçsuzluğun kanıtlanması için her yola

başvurulması,

16. Durumu açıklarken krizin etkilerinden kurtulup

normal seyre dönülmesi için yapılanların ve

yapılacakların açıklanması,

17. Alınan kararların öncelikle personele iletilerek

içte huzursuzluk çıkmasına mutlaka engel

olunması, grup ruhu yaratılması,

18. Kriz planına uyulması, şirket misyonunun ve ana

hedeflerinin unutulmaması,



315

19. Mesajların açık. Dürüst, samimi, tarafsız, şefkatli,

yapıcı ve kolay anlaşılabilir olması,

20. Şirket içi ve dışı iletişim kanallarının sürekli açık

tutulması, problemlerin görmezden gelinmemesi,

21. Kriz yönetim ekibinin basın merkezine

güvenmesi ve krizi kontrol altına almak için atılan

her adımdan haberdar etmesi,

22. Basın merkezinin 24 saat hizmet vermesi ve

gerekli personelin eğitilip hazır bulundurulması,

23. Tüm iletişim sürecinde dürüst, sempatik, açık,

kolay ulaşılabilir, tarafsız, yapıcı ve doru zamanlı

olunması, kayıtsız ve saldırgan bir tutum

takınılmaması,

24. Durundan duyulan üzüntünün belirtilerek,

kişilerin, her zaman maddi varlıkların önünde

tutulması gerekir.
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ALTINCI BÖLÜM

ETKİN İLETİŞİM İÇİN

KONUŞMA VE DİNLEME
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17. ETKİN DİNLEME

İki ya da birkaç kişi arasındaki iletişimin gerçek

bir diyalog olabilmesinin bir koşulu, karşılıklı söz

hakkının tanınması ise, bir diğer koşulu da konuşanın

dinlenmesidir. Dinlemedeki temel sorun fiziksel ya da

biyolojik engeller değildir. Günümüzde teknoloji bu tür

sorunların birçoğunu çözebilecek düzeye ulaşmıştır,

kalanları da yakında çözüme kavuşturacak gibi

görünmemektedir. Bu konudaki asıl sorunumuz

psikolojik engellerinden kaynaklanmaktadır.

Çevremizdekileri, en yakınlarımızı anlamakta zorluk

çekişimizden onları dinlemedeki yetersizliğimizin payını

göz ardı edemeyiz. Belki onlar anlatmayı biliyorlardır da,

biz dinleyerek anlamayı beceremiyoruzdur.398

398 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 274
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17.1. Etkin Dinlemenin Aşamaları

Etkin dinlemenin aşamaları şu şekilde sıralanabilir;399

- Doğru orantıyı kullanın; iki kulağınız ve bir

ağzınız var. Bu organları kullanırken de aynı

orantıyı dikkate alın.

- Göz teması sağlayın.

- Not alın.

- Başkalarının lafını ağzından almayın.

- Ezbere karar vermekten kaçın.

- Tepki verin; etkin dinlemenin önemli

parçalarından biri de karşınızdaki insanın

kendisini dinlediğinizi bilmesidir. Bunu da

söylediklerine yanıt vererek yada soru sorarak

yapabilirsiniz.

- Yargılamalardan kaçın.

- Sorular sorun.

- Konunu özüne yönelik sorular sorun.

399 Peter Thomson, Çeviren: Metin Yurtbaşı, İletişimin Sırları, 2. Basım, İstanbul, Arıon Yayınevi, Eylül

2003, ss. 25-26
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- Yanıt vermeden önce duraklayın.

17.2. Dinleme Türleri

Dinleme, açılıp kapanan bir şey değildir.

Değişkenlik dereceleri gösterir. Dinleme türlerinde

“dikkatlilik derecesi” Grunkemeyer’ in çalışmasında

tanımlanmaktadır. Bunlar;400

- Tesadüfî dinleme

- Dikkatli-özenli dinleme

- Kendini konuşmacı ile özdeşleştirerek dinleme

17.3. Etkin Dinlemeyi Engelleyen Etmenler

Etkin dinlemeyi engelleyen birçok şey vardır. İşte

birkaç tanesi;401

- Gürültü

- Söz kesme

- Görüş ayrılıkları

- Önyargı ve koşullanmalar

400 Kaya, a.g.e., s. 64

401 Conlow, a.g.e. s. 43
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- Farklı öncelikler

- Meşguliyet

- İlgilendirmemek

- Kısıtlı zaman

- Başka şeyler düşünme

- Birisinin yanlış olduğunu düşünme

- Yorgunluk

- Kavrayış farklılığı

Dinlemek zor bir iş olabilir. Maalesef genellikle

az sayıda yönetici veya insan nasıl etkin dinleyeceğini

bilir. Çalışanlar sık sık hiç kimsenin kendilerini tam

olarak dinlemediğini ve bu yüzden de takdir

edilmediklerini hissettiklerin söylerler. Dinleme eksikliği

ve kötü iletişim bir yılda milyonlarca dolarlık maddi ve

manevi kayıplara neden olur.402

Karşılıklı konuşma bir tenis maçı gibi olmalıdır,

her insanın almak ve vermek için sırası olmalıdır.

Karşılıklı konuşmanın gerçek sanatı konuşarak ve

402 Conlow, a.g.e. s. 43
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dinleyerek yapılır. Karşınızdaki insanın konuşmasına izin

vererek, onun görüşüne saygı göstererek, sohbete

konsantre olarak, bireyleri sabırla dinleyerek karşılıklı

iletişim sağlanabilir.403

17.4. Nasıl Dinlenmeli

Öncelikle dinlemeyi istemek gerekir. Bununla

beraber yardımcı başka teknikler de vardır. Bunlar

aşağıdaki gibidir.404

· Göz teması sağlayın

· Pozitif beden dili kullanın

· Kişinin ismini kullanın

· Söylenenleri bir kez de başka kelimelerle daha

açık olarak ifade edin.

403 J. Condrill, B.Bough, Çeviren: Aslı Şahin, 101 İletişim Yolu, 1. Basım, İstanbul, Beyaz Yayınları,

Şubat 2000, s. 3

404 Conlow, a.g.e. s. 44
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Etkin bir dinleme için öğrenilebilir ilkeler aşağıda

sıralanmaktadır.405

· Dinlerken siz konuşmayın. Hem konuşup hem de

dinleyemezsiniz.

· Empati gösterin. Kendinizi onun yerine koyun.

Siz konuşurken başkalarının sizi dinlemediği

durumlarda neler hissedersiniz?

· Sadece kelimeleri değil kaynağın düşüncelerini de

anlamaya çalışın.

· Karşınızdakinin sözünü asla kesmeyin.

· Tüm dikkatinizi konuşmacıya verin. Göz teması

kurun ve dikkatli olun.

· İyi anlaşılmayan konuları aydınlatın, soru sorun.

· Kaynağın nasıl anlattığından çok ne anlattığına

bakın.

· Dinlerken zaman zaman tekrarlar yapın.

· Anlamadığınız zaman yorum yapmayın.

405 Mısırlı, a.g.e., s. 30
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17.5.Dinlemenin Hedefi

Birisini dinlerken onunla aynı fikirde olmak

zorunda değilsiniz. Dinleme tekniklerinin başlıca hedefi

çalışanı daha iyi anlamaktır. Bu süreçte, çalışanın

problem ve fikirlerine ilgi gösterilmesi gerekir.406

17.6. Konuşmanın Hızı ve Konuşmacının Rolü

Dinlemenin başarısı ile ilgili tüm sorumluluk hep

dinleyici konumunda olan kişiye mi aittir? Konuşanın bu

konuda herhangi bir rolü yok mudur?

Konuşmanın hızı ile dinleme ve anlama arasında,

konuşulan/dinlenen konuya, dinleyicinin bilgi düzeyine,

ortama göre değişen ilişkiler vardır. Aşağıdaki çizelge

A.B.D.’de yapılmış bir araştırmaya göre dinleyicinin

dakikada söylenen anlaşılır sözcük sayısı konusundaki

tercihlerin sırayla yansıtmaktadır.407

406 Conlow, a.g.e. s. 45

407 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 276
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Tablo-11: Dinleyici Eğilimleri

        Tercih Dakikada Söylenen Anlaşılır

Sözcük

1 175

2 200

3 150

4 225

5 250

6 125

7 275

8 300

      9 100

Kaynak: Zıllıoğlu, 276

Araştırma bulguları, çok hızlı ve çok yavaş

konuşmanın dinlemede en son istenen konuşma biçimleri

olduğunu göstermektedir. Ancak konuşma hızı, aynı

biçeminde olduğu gibi, kişilik özellikleriyle de yakından

ilgilidir. Bazı insanlar genelde ağır ağır, tane tane

konuşurlar; bazıları sözcükleri peşpeşe dizerler. Bunun
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konunun önemine, aciliyetine, kişinin o anki ruhsal

durumuna  göre  değiştiği  de  kabul  edilebilir.  Hızlı ya  da

yavaş konuşmanın kültürel bir boyutu olup olmadığı ise

inceleme değer, ancak bildiğimiz kadarıyla henüz ele

alınmamış bir konudur. Gerçekte, insan beyninin çalışma

kapasitesi dakikada 800 sözcük civarındadır. Araştırma

bulgularının da gösterdiği gibi, dinleme alışkanlığımız bu

kapasitenin altında kalmaktadır. Bu durumda, dinlerken

düşünmek için zamanımız olmakta, bu zamanı nasıl

kullandığımız ise dinleyici yeteneğimizi

belirlemektedir.408

17.7. Dinleme Biçimleri

Dinleme, görünüşte dinleme, seçerek dinleme,

saplantılı dinleme, savunucu dinleme, tuzak kurucu

dinleme, yüzeysel dinleme olarak ayırt edilebilir. Bunları

kısaca açıklarsak;

— Görünüşte dinleme, gözü konuşmacıda düşünceleri

başka yerde yapılan dinlemelerdir.

408 Zıllıoğlu, a.g.e., s. 278
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— Seçerek dinleme, dinleyicinin duyarlı olduğu kişi,

konu, olay vb. şeylerle ilgili sözleri işittiğinde dinlemesi,

gerisini dinler gözükmesi sürecidir.

— Saplantılı dinleme, dinleyicinin söylenen her sözü

saplantılara göre dinlemesi ve anlamlandırmasıdır.

— Savunucu dinleme, söylenen sözleri kendi benliğine,

kişiliğine yönelik bir eleştiri, saldırı sayarak dinleme

biçimidir.

— Tuzak kurucu dinleme, konuşmacının eksiğini,

yanlışını çıkarmak için sessizci dinleme biçimidir. Maç

anlamak değil, konuşmacıyı zor durumda bırakacak

ipuçlarını yakalamaktır.

— Yüzeysel dinleme, dinleyicinin karşısındakinin

söylemek istediklerini ve ortam koşulların göz önüne

almaksızın dinlenmesi ve söylenenleri de düz anlamları

içinde değerlendirmesidir.
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17.8. Neler Etkin Dinlemeyi Engeller?

Etkin dinlemeyi engelleyen faktörler şunlardır;409

- Konunun dinleyen açısından ilginç olmaması.

- Konuşanda kusur ve hata bulmaya çalışmak.

- Konuşmadaki bazı konuları aşırı duyarlılık

göstermek.

- Konuşmayı dinler gibi gözükerek sahte dikkat

göstermek.

- Dikkatin dağılmasına neden olmak veya

konuşmacıya aldırış etmemek.

- Düşünce hızının, konuşma hızından daha az

olmasını sağlamak.

17.9. Ne Zaman Dinlemelisiniz?

Etkin bir dinlemenin oluşmasında insanların

dinlemek istedikleri şeylerde önemlidir. Acaba insanlar

neleri dinlemek istiyor? Ne zaman dinlemeliler?

Bunlar;410

409 Mısırlı, a.g.e., s. 48

410 Thomson, a.g.e., s. 23
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— Karşınızdaki insanın verdiği bilgiye gereksinimiz

varsa,

— Karşınızdaki insan sizin için önemliyse,

— Özellikle, yanlış anlama riski yüksek olan durumlarda,

— Konuşmacı, bilerek ya da bilmeyerek, sesine duygusal

bir ton kattığında da özel bir dikkat gösterilmeli.
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18. ETKİN KONUŞMA

İletişim konusunda yapılan araştırmaların

sonuçlarına göre, mesaj iletilirken sadece doğru cümleleri

kurmanın, doğru soruları sormanın yeterli olmadığını

göstermektedir. Bunun yanı sıra, cümleleri nasıl

söylediğinizin, konuşma biçiminizin ve beden dilinizin

de doğru olmasının önemi büyüktür. Bazı insanlar her ne

anlatırlarsa anlatsınlar, ağızlarından çıkan tüm sözcükler

zevkle, keyifle dinlenmektedir. Bunun nedeni kişilerin

etkili konuşma tekniklerini kullanıyor olmasıdır.

İletişimde doğru ve etkili konuşmak çok önemlidir.411

Etkili bir konuşmacının temel özellikleri şunlardır;412

- Konuşmayı oluşturan fiziksel öğelerin önemini

bilir.

- Konuşma öncesinde kendisini ve konusunu iyi

hazırlar.

411 Mısırlı, a.g.e., s. 43

412 Mısırlı, a.g.e., s. 41
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- Konuşmalarında, örneklere, açıklamalara,

karşılaştırmalara, kanıtlara, istatistiksel bilgilere,

gerekli tekrarlara ve görsel yardımcılara yer verir.

- Gözlem gücü gelişmiştir.

- Konuştuğu konu hakkında geniş bir bilgi

birikimine sahiptir.

- Konuyu mantıklı bir sıralamayla aktarmalıdır.

- Konuşma hızını iyi ayarlar.

- Kendi yeteneklerini değerlendirme ve sınırlarını

iyi saptar.

- İletişimde bulunacağı kişileri tanır.

- Konuşmada kişiliğin önemini göz önünde

bulundurur.

Konuşmacının özelliklerinin yanında birde konuşma

kuralları vardır. Bunlar;413

- Pot kırmamak için düşünerek konuşunuz.

- Kişilerin konuşmalarını kesmeyiniz.

413 Mısırlı, a.g.e., s. 44
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- Konuşurken kendinizden az söz edin.

- Başkalarına da konuşma hakkı veriniz.

- Sabit fikirli olmayınız.

- Başka fikirlere saygılı olunuz.

- Argo kelimeler kullanmayınız.

- Uzun ve sıkıcı bir biçimde konuşmayınız.

- Lütfen, rica ederim, izin verir misiniz? Gibi

ifadeler sık sık kullanınız.

- Hizmet verdiğiniz kişilerle konuşurken kısa ve

anlamlı cümleler kullanınız, cümlelerin sonlarını

efendim ile bitiriniz.

- Anlaşılır bir şekilde ve doğal bir ses tonuyla

konuşunuz.

-  Kelimeleri tam ve doğru bir şekilde telaffuz

ediniz.

- Konuşmaktan kaçar gibi kısa konuşmayınız.

- Sadece doğru olduğundan emin olduğunuz şeyleri

söyleyiniz.
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- Karşınızdakinin söylediğinizi anladığından emin

olunuz.

- Konuşurken suratınızı asmayınız.

- Konuşmalarda sinirli davranmayınız.

- Hitaplarınızda, siz, hanımefendi, beyefendi

kelimelerini kullanınız.

- Ses tonunuzu iyi ayarlayınız.

- Dikkatli dinlerseniz sizi de dikkatli dinlerler.

- Yapmacık jest, mimik ve gülümsemelerden

kaçınınız.

- Özür dilemeniz gereken yerde özür dileyiniz.

- Konuşma sırasında konuşanın yüzüne bakınız.

Sinirlenmiş kişilerle konuşma ilkeleri de aşağıdaki

gibidir.414

- Karşınızdakini dikkatle ve sözün kesmenden

dinleyiniz.

414 Mısırlı, a.g.e., s. 46
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- Zaman zaman derin nefer alarak fiziksel bir

reaksiyon göstermemek için kendinizi kontrol

edebilirsiniz.

- Cevaplarınızı çok bilinçli seçiniz. Sinirlenmiş

olabilirsiniz. Fakat problemi çözmeye çalışınız.

- Karışınızdakinin fikirlerine katıldığınızı

gösteriniz. Bu onların sinirlenin biraz daha

yatışmasını sağlayacaktır.

- Problemi daha iyi anlamak için gerçekçi sorular

sorunuz.

- Cevabı evet/hayır olmayan sorular faydalıdır.

- Karışınızdakinin bakış açısını anlamaya çalışınız.

- Sabırlı olunuz. Bazı problemler anında çözülmez.

- Kendi fikrinizi belirtiniz. Fakat bir şeyleri ispat

etmek için ısrar etmeyiniz, kanıtlarını konuğu

köşeye sıkıştırmak amacıyla sunmayınız.

- Problemin nedenini açıklayınız. Kabul edilebilir

bir izah tarzı konuğun öfkesin dindirebilir.
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- Ortak çözüm bulmaya çalışınız. Bulduğunuz

çözümün her iki taraf için de kabul edilebilir ve

doğru bir çözüm olduğundan emin olunuz.
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SONUÇ

İletişim vericinin bir mesajı alıcıya ulaştırmak

istemesiyle başlayan bir süreçtir. Bu süreçte çok farklı

yöntemler kullanılabilmektedir. Bu yöntemler

kullanılırken iletişim sürecinde birtakım kayıplar, yanlış

anlaşılmalar, sözcülerin yanlış algılanması, kültür ve

anlayış farklılığı gibi birçok etmen nedeniyle aktarılmak

istenen mesaj amaca uygun bir şekilde

aktarılamamaktadır. Bütün bu olumsuzlukların ortadan

kaldırılması bunların bilinmesi ve gerekli önlemlerin

alınması ile gerçekleştirilebilir. Bu olumsuzların ortadan

kaldırılmasında alınması gereken önlemler tamamen iyi

bir iletişim ağının içinden geçmektedir. Etkili bir iletişim

bu sorunların ortaya çıkmasını engelleyecektir. Eğer

sorunlar ortaya çıkmışsa bile ortadan kaldırılmasında

etkili olacaktır.

Örgütlerin günümüzdeki değişime ve

ekonomideki hıza ayak uydurabilmesi için iletişim

becerilerini amaçları doğrultusunda çok iyi bir şeklide

kullanması gerekmektedir. Bunu sağlamak ise iyi bir
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iletişim sürecini kuracak ve bunun işlemesini sağlayacak

bilginin olması ile mümkündür.

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu

iletişim daha da kolay hale gelmiştir. Gerek örgütlerin,

gerekse bireylerin bu teknolojilerden yararlanarak daha

etkin bir iletişim kurma şansları vardır. Günümüze kadar

çeşitli türlerde de olsa yeni yeni iletişim araçları

iletişimin daha kolay ve hızlı kurulmasına aracılık

etmişlerdir. Telgraf, telefon, fax ve internet gibi birçok

araç iletişimin gerçekleşmesinde kolaylıklar sağlamıştır.

Örgütlerin başarısında önemli kararları alarak

bunları uygulatan yöneticilerin payı büyüktür. İyi bir

yöneticinin birçok vasfı taşıması gerekmektedir. Fakat en

iyi yöneticiler iletişim becerisine sahip kişilerdir.

İşgörenleri etkileme ve onları amaçlar doğrultusunda

hareket ettirmek iyi bir iletişim sayesinde gerçekleşebilir.

Yönetim için iletişim örgütsel başarıyı sağlayacak en

önemli unsurdur. Örgütlerde yönetimin öncelikli olarak

bilgi teknolojilerini örgütsel iletişimde kullanmaları

gerekmektedir. Bunun yanında günümüzün bir gerekliliği

olan değişime çok çabuk olarak ayak uydurarak bunu iyi



337

bir iletişimle çalışanlarına bildirmesi gerekmektedir.

Bunlar gibi birçok etmenin gerçekleştirilmesi örgütlerin

ömrünü uzatacaktır.

Örgütleri oluşturan unsurlar insanlar ve

makinelerdir. Makinelerin çalışması için gerekli yapıyı

kuran, onları çalıştıran ve sonuçlarını takip eden yine

insanlardır. Sonuç itibariyle örgütlerin çalışması

insanlara bağlıdır. Çalışanların etkin yönetimi örgütsel

amaçlara ulaşmak için gereken en önemli unsurlardan

birisidir. Etkin yönetim için de gerekli olan iyi bir

iletişim ağının bulunması ve bunu gerçekleştirecek iyi bir

iletişimci olan yöneticidir. Örgütsel başarı tamamen

bunlara bağlı olmasa da en önemli unsurudur diyebiliriz.

İletişim insanlığın ilk günlerinden bu yana çeşitli

evreler geçirerek günümüze gelmiştir. İster bireysel ister

örgütsel anlamda düşünülsün iletişim hayatın

vazgeçilmez bir unsurudur. İnsan birey olarak

düşünüldüğünde yaşamını iyi bir şekilde sürdürebilmesi

için çevresindekilerle iletişim içinde olmak zorundadır.

Bu iletişim ne kadar iyi olursa o kadar başarılı ve mutlu

olacaktır. Örgütsel bazda düşünüldüğünde ise etkin bir
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iletişimin mevcut olması demek; örgütün kuruluş

aşamasından gelişme aşamasına kadar birçok evrede

başarılı olması demektir. Örgütleri insanların oluşturduğu

düşünülürse iletişim olmadan bir örgütün var olmayacağı

da bir gerçektir.

Hayatın her aşamasında iletişimin mevcut olduğu

düşünüldüğünde iletişim olmadan yaşamanın mümkün

olmadığı kesindir. Bu nedenle iyi bir iletişimin her

yönüyle bilinmesi, bireysel ve örgütsel yaşamda bire bir

uygulanması iyi bir yaşam için gerekli en önemli

unsurdur.

Etkili iletişim doğuştan gelen bir özellik değil,

eğitim ile kazanılan bir beceridir. Bu becerinin

kazanılması bireye gerek iş hayatında gerekse sosyal

hayatında başarıyı getirecektir. Başarı için insanlarla iyi

bir iletişim gerekli ise bunun iyi bir şekilde ele alınması

ve öğrenilmesi gerekmektedir.
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EKLER
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EK–1: İLETİŞİM BECERİSİ

Ahmet Şerif İzgören “Avucunuzdaki Kelebek”

adlı kitabında öğrencilerinin iletişim becerilerini ölçmek

için sınavlarından birinde sorduğu soru ile iletişim

konusunun önemini belirtmiştir. Soru ve sonrasında

gelişen olaylar Ahmet Şerif İzgörenin anlatımıyla şu

şekildedir.

Soru: (Bu soru İletişim becerinizi ölçmek için

sorulmuştur) Beş yıldır bu okulda öğrencisiniz. Benim

bir yıldır kapının girişimde hep gördüğüm, sınıflarınızı,

koridorlarınızı temizleyen; adı soyadı gömleğinde

kocaman yazan; sizin de her sabah gördüğünüz görevli

hanımın adı nedir? Soyadını yazmanıza gerek yok!

Bütün sınıf şok oldu! Öğrencilerden bir parmak

kaldırdı: “Hocam, hanımın adı Hatice’yse, Hatice yazsak

bütün sınıf mı geçiyoruz?”

“Evet, adı oysa ve Hatice yazarsanız geçer not

alıyorsunuz.”
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Öğrenciler sessizce birbirlerine fısıldadı:

“Kadının adı ne? Bilen var mı?” koca sınıfta çıt yok!

Neredeyse kimse o hanımın adını bilmiyor!

Öğrencilerden biri kâğıda şöyle yazmış: “hocam,

öncelikle ben şu an duygularımı İngilizce

anlatamayacağım, biliyorum sınıfta kalıyorum, ama

Türkçe yazıyorum. Önce bu soruyu görünce şok oldum,

çünkü iletişimle ilgili; alıcı, mesajın kodlanması, vericiye

ulaşması gibi tüm zırvaların kopyasını yazmıştım. Siz

derslerde anlatmamıştınız, ama kesin çıkar diye

düşündüm. Bu soruyu görünce çok bozuldum. Sonra bir

anda bir şey fark ettim; o kadını gerçekten yıllardır

görüyorum; ama bir kere dönüp bakmadım, adını hiç

merak etmedim. Oysa bütün hocaların adını soyadını,

çocuklarının adını bile biliyorum. Her karşılaştığımda

merhabalaşıyorum, ama o hanıma hiç merhaba demedim.

Ben öyle bir adammışım ki çıkar ilişkim yoksa insanların

yüzüne bakmıyormuşum. Sınıfta kalıyorum, ama emin

olun hiçbir önemi yok çünkü on beş yıllık eğitimde bana

öğretilmeyen bir şeyi öğrettiniz. Ben daha bu okuldayım,

her sabah o hanıma ismiyle hitap ederek günaydın
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diyeceğim ve bundan sonra ilişkilerimi çıkar üzerine

kurmayacağım…”

Bu çocuk, tam not aldı ve geçti. Çünkü benim

öğrenmesini istediğim şeyi öğrenmişti.

Kaynak: İzgören, a.g.e. s. 100
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EK–2: DİNLEME ENVANTERİ

Aşağıdaki dinleme ile ilgili 15 maddelik bir

envanter verilmiştir. Her maddeyi dikkatle okuyunuz. O

maddede durumunuza uygun cevabı sağ taraftaki

“EVET”, “HAYIR” seçeneklerinin altındaki

parantezlerden birini işaretleyerek belirtiniz. İşaretleri

koyarken katıldığınız veya hatırladığınız sohbet veya

görüşmelerdeki durumunuzu göz önünde bulundurunuz

içten olmaya çalışınız.
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(+/-) SORU EVET HAYIR

Sık sık birden fazla konuşmayı

aynı anda dinlemeye çalışırım.

İnsanların bana sadece ön bilgileri

verip kendi yorumumu yapmama

fırsat bırakmaları hoşuma gider.

Bazen insanlara ilgi gösteriyormuş

gibi davranırım.

Sözsüz iletişim konusunda iyi bir

yorumlayıcı olduğumu

düşünürüm.

Beni ilgilendirmeyen konuşmaları

genellikle dikkatimi konuşmacıdan

başka yöne çevirerek bitirmeye

çalışırım.
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Konuşanın söyledikleriyle ilgili

hissettiklerimi ona gösterebilmek

için çoğu kez kafamı sallar,

kaşlarımı çatar vb. hareketler

yaparım.

Karşımdaki insan henüz

konuşmasını sürdürürken

vereceğim cevabı tasarlarım.

Söylenen şeyleri, daha söylenirken

değerlendiririm.

Konuşanın konuşma tarzı, çoğu

kez beni içeriği dinlemekten

alıkoyar.

Birisi konuşurken genellikle

konuşanın ne söylediğini tahmin

etmeye çalışmak yerine daha açık

ve net bir şekilde söylemesini

isterim.
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Karşımdaki insanın bakış açısını

anlayabilmek için gayret ederim.

Çoğu kez söylenenden çok

duymak istediğimi duyarım.

İnsanların neler söyleyeceklerini

genellikle konuşmaya başladıkları

zaman tahmin ederim.

Çoğu kişi aynı görüşü

paylaşmadığımız zaman bile

Kendilerinin görüşlerinin

anladığımı fark eder.
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Şimdi her madde için “EVET”, “HAYIR”

şeklinde belirttiğimiz cevabı gözden geçiriniz.

Cevabınızdan hoşnut kaldıysanız o maddenin sol

tarafındaki parantezin içine ( + ), hoşnut kalmadıysanız

( - ) işareti koyunuz.

Sadece  (  +  )  veya  (  -  )  şeklinde  belirttiğiniz

cevaplardan    (  -  )  eksileri  sayınız.  Bulduğunuz  sayıyı 7

ile çarpıp 105’ten çıkarınız. Bu sizin puanınızdır.

90–105 arasında puan aldıysanız; kurama göre

dinleme işinde doğru yoldasınız. Dinleme

alışkanlıklarınız etkili iletişim için uygun olup dinlemeyi

biliyorsunuz.

77–90 arasında puan aldıysanız; dinlemede

etkinliğinizden emin değilsiniz ve dinleme süresi ile ilgili

bilginiz ve tutumunuz, etkili dinleme için yeterli

görünmüyor.

76’nın altında puan aldıysanız; dinleme şekliniz

yeterli görünmüyor.

Kaynak: Halil Can, a.g.e. s. 258
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EK–3: DİNLEME KONTROL LİSTESİ

Talimat: Her maddeyi 1 den 5’e kadar kendiniz için

derecelendirin.

1= Kötü; 5= Mükemmel.

1. Dinlemeye istekli misiniz?

2. Ne yaptığınızı görmeden ve hissetmeden hamle

yapıyor musunuz?

3. Göz temasında bulunuyor musunuz?

4. Tereddütleri görmezden mi geliyorsunuz yoksa

onları ortadan kaldırıyor musunuz?

5. İnsanlarla konuşurken gülümsüyor musunuz,

başınızla onaylıyor musunuz, başka cesaret verici

şeyler yapıyor musunuz?

6. Söyleyeceğiniz şeyi düşünüyor musunuz?

7. Açıklamalar yaparak karşınızdaki kişinin ne

demek istediğini ortaya koymayıp çalışıyor

musunuz?

8. Karşınızdaki kişinin neden öyle dediğini

anlamaya çalışıyor musunuz?
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9. Başkalarının söylemeye çalıştıklarını

bitirmelerine için veriyor musunuz?

10. Tereddüt ederlerse onları cesaretlendiriyor

musunuz?

11. Karşınızdaki kişinin söylediklerini tekrarlıyor ve

doğru anlayıp anlamadığınızı soruyor musunuz?

12. Fikirler ve sorunlarla ilgili yargılarınızı insanlar

konuşmasını bitirinceye kadar kendinize saklıyor

musunuz?

13. İnsanların konuşurken tavırlarını ve seçtikleri

kelimeleri umursamadan mı dinliyorsunuz?

14. İnsanların söyleyeceği şeyleri tahmin etseniz bile

dinliyor musunuz?

15. İnsanların fikirlerin daha kapsamlı açıklamaları

için soru soruyor musunuz?

16. Sonradan anlaşmazlık olmaması için bazı

kelimelerle ne denek istediklerini soruyor

musunuz?
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Değerlendirme

80-70 Mükemmel… iyi bir dinleyicisiniz

69-59 Gayretleriniz olumlu ve iyi

58-48 Bazı alanlar iyi ve ortalama üzerinde.

Biraz çalışın.

47-01 Dinleme öğrenilebilecek bir yetenek.

Geliştirmek için pratik yapın.

Başkaları ile iletişiminizde fark

yaratacaktır.

Kaynak: Conlow, a.g.e. s.s. 46, 47
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VURAL, Z. Beril Akıncı ve diğerleri, Bilgi İletişim Teknolojileri ve

Yansımaları, 1. Basım, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, Ocak 2006

ZILLIOĞLU, Merih, İletişim Nedir? 2. Basım, İstanbul, Cem

Yayınevi, Şubat 2003

WOLFF, Jurgen, Çeviren: Aylin Uğur, Mor İnek Olmanın Yolları,

1. Baskı, Ankara, Elips Kitap, Ekim 2004

QUİK, Arie,  Çeviren: Olcayto Berti, Basitleştirin Organizasyonlarda

Etkili İletişim, 1. Baskı, Ankara, Dost Kitabevi, Şubat 1999



358

     2. İNTERNET-WEB ADRESLERİ

DUYAL, Evrim, Halkla İlişkiler Yönetimi Kapsamında Örgütlerde

İletişim, http://www.isguc.org/halkla_iliskiler.php, Erişim

Tarihi:22.02.2006

ERDOĞAN, İrfan, Kişiler Arası İletişim: Kendimizi ve başkalarını

anlama ve anlamlandırma,

http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/intrprsnl.html

FİLİZ, Atilla, Yönetimde İletişim,

http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=548

HAZIR, Köksal, Değişim Yönetimi Etkinliğinde Vizyon

Belirginliğinin Önemi,

http://www.aso.org.tr/asomedya/temmuz2004/dosya Temmuz 2004

Erişim Tarihi:   21.03.2005

İletişim nedir? Ve iletişim çatışmaları,

http://www.mugla.saglik.gov.tr/evlilik.html, Erişim

Tarihi.26.03.2006

JAMES E. Lukaszewski http://www.e911.com/monos/A001.html,

Erişim: 10.05.2007

ÖZKAN, Yelda, İşletmelerde Değişime Direnme ve Çözüm

Yöntemlerinin İncelenmesi,
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http://www.ceterisparibus.net\işletme\insan\htm_33_K, Erişim

Tarihi: 21.04.2005

SELİMOĞLU, Emel, Günümüzde Liderlik Anlayışı,

http://www.isguc.org/arc-view.php Erişim Tarihi:  24.03.2005

YALINBAŞ, Bilal İsmail, Örgütlerde İletişim Biçimleri,

http://www.sitetky.com/frameset/ot/otmak06.html, Erişim Tarihi:

02.02.2006
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