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İletişimin Önemi

İLETİŞİM YOLUYLA:

 Birbirimizi anlamaya,

 Sevmeyi öğrenmeye,

 İlişkileri başlatmaya ve sonlandırmaya,

 Kendimiz hakkında daha fazla bilgi edinmeye,

 Başkalarının bizi nasıl algıladıklarını öğrenmeye,

ULAŞIRIZ.

YAZAR©

Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla 
başkaları ile paylaşılmasına iletişim diyoruz.

Konuşmak ve dinlemekten önemlisi bu sürecin 
amacı; “anlaşılmaktır”.

Niçin İletişim?

 Varolmak, 

 Haberleşmek,

 Paylaşmak,

 Etkilemek ve Yönlendirmek

 Mutlu olmak 
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ARİSTO MODELİ (Tek Yönlü)

KAYNAK

Konuşmacı

İLETİ

Konuşma

ALICI

Dinleyici
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LASSWELL MODELİ 
(Tek Yönlü)

• İletişimciKim

• İletiNeyi Söylüyor

• KanalHangi Kanalla 
(iletişim ortam)

• AlıcıKime Söylüyor

• EtkiHangi Etki İle

YAZAR©

Sarmal İletişim Modeli
(Etkileşim Odaklı)

 Etkileşim odaklı modellerin 
öncüsüdür.

 Dance’ın dairesel modele 
yönelik eleştirisi ile 
şekillenmiştir. 

 Dance’a göre iletişim 
başladığı yere geri gelmez, 
çünkü iletişim ileriye dönük 
ve dinamik bir süreçtir.

 Şu anki iletişim daha sonraki 
iletişimin yapısını ve içeriğini 
belirler.

Bu noktada başlayan 
iletişim sarmal biçimde 

devam eder.

Osgood ve Schramm Modeli
(Karşılıklı İletim Odaklı)

Bu model C.E Osgood tarafından başlatılmış ve 
Wilbur Schramm tarafından tamamlanmıştır.

Dairesel bir modeldir.

İletişim sürecindeki aktörlerin davranışları 
üzerine odaklanmıştır.

Bu modelle iletişimdeki düz-çizgisel 
modellerden kopuş başlamıştır.

Bu modelle iletişim bir yerde başlayıp çizgisel 
olarak bir yerde bitmemekte, dairesel olarak 
devam etmektedir.
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İLETİŞİM SÜRECİNİN TEMEL ÖĞELERİ

KAYNAK

Davranışlar

•Fikir

•Bilgi

•Duygu

•Tutum

•Beceri

MESAJ

Semboller

•Gerçek obje

•Modeller

•Resim

•Hareket

•Ses

KANAL

İletici Araç & 
Yöntemler

•Sözsüz iletişim

•Sözlü İletişim

•Basılı/yazılı araçlar

•Yöntemler

ALICI

Davranışlar

•Fikir

•Bilgi

•Duygu

•Tutum

•Beceri

Dönüt (Geri Bildirim)

YAZAR©

Öğretme-Öğrenme Süreci ile İletişim Süreci 
Arasındaki Benzerlik

Öğretmen
Öğretim 
İçeriği

Öğretim araç
ve yöntemleri

Öğrenci

Öğrenme Tepkileri (Dönüt)

(Kaynak) (Mesaj) (Kanal) (Alıcı)
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İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı

Kaynak Kodlama

Yaşantı Alanı Yaşantı Alanı

Kod Çözme AlıcıMesaj

Ortak Yaşantı Alanı

Dönüt

YAZAR©

Eğitim Sisteminde
İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı

Öğretmenin yaşantısı Öğrencinin Yaşantısı

Ö
Ğ
R
E
N
M
E

Ortak Yaşantı

YAZAR©

MESAJ

 AÇIK OLMALI

 ANLAŞILIR OLMALI

 ZAMANINDA İLETİLMELİ

 DAVRANIŞLARLA DESTEKLENMELİ

 EK ANLAM ÜRETMEMELİ
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• Sesinin tonu, yüksekliği ve vurgusunu iyi ayarlamalı.

• Kişilerle kişisel ilişki kurmak için isimlerini kullanmak 
gerekir.

• Belli sözcük ve ifadeleri tekrar tekrar kullanmaktan 
kaçınmak gerekir.

• Konuşmanın temposu iyi ayarlanmalıdır.

• Bir konudan diğerine geçiş yaparken mantıklı ve yumuşak 
geçişler yapılmalıdır.

• Verilmek istenen mesaj net olmalı, alınıcının mesajı tam 
olarak aldığı anlaşılmalı.

• Kullanılacak sözcüklerde anlaşılmayacak sözcüklerin 
olmamasına dikkat edilmeli.

YAZAR©

• İlk izlenim kişilerarası iletişimde çok önemlidir.

• Yüzleri okumak ve iletişimin nasıl gittiğini anlamak için göz 
teması kurmak.

• Soruları dinlerken ve yanıtlarken alıcıya dönerek konuşmak 
ya da dinlemek.

• Durmadan kımıldamak, cebindeki bozuk paraları 
şakırdatmak, kalemle oynamak dikkat dağıtıcıdır.

• Yapay engel olan kürsü, masa…gibi eşyalar olmamasına 
dikkat edilmelidir.

• Kişiye iletilmek istenen mesaj hevesli ve coşkulu olursa kişi 
de iletilmek istenen mesajı o denli önemseyecektir.

YAZAR©

İLETİŞİMİN
SINIFLANDIRILMASI
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İLETİŞİMİN SINIFLANDIRILMASI

Etkilerine Göre

Olumlu 
İletişim

Olumsuz 
İletişim

Yönüne Göre

Tek Yönlü 
İletişim

Çift Yönlü 
İletişim

Kod Sistemine 
Göre

Sözlü 
İletişim

Yazılı 
İletişim

Sözsüz 
İletişim

Dolaylı 
İletişim

İlişki Sistemine 
Göre

Kişi‐içi 
İletişi

Kişilerarası 
İletişim

Grup‐içi 
İletişim

Kitle 
İletişimi

Bireyin Konumuna 
Göre

Yatay 
İletişim

Dikey 
İletişim

Zaman ve Mekan 
Boyutuna Göre

Yüzyüze
İletişim

Uzaktan 
İletişim

YAZAR©
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im

Olumlu İletişim

Katılanlar üzerinde olumlu, hoş 
etkiler bırakır. 

Karşılıklı anlayış ve saygıya 
dayanır

Olumsuz İletişim

İletişime katılanlar üzerinde 
olumsuz etkiler oluşur, hoş 
duygulara yer yoktur.

Bu tür iletişimde kabul ve saygı 
yerine eleştiri ve suçlama vardır.

YAZAR©
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G
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re
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et
iş
im Tek Yönlü İletişim

Kaynaktan hedefe doğru ileti akışı 
vardır.

Hedef iletiyi alır ancak tepki 
vermez, sürece katılamaz

Kaynak Aktif, alıcı pasiftir. Bu 
yüzden geribildirim ögesi olmaz.

Bu tür iletişime iletim demek 
daha doğrudur

Çift Yönlü İletişim

En az iki kişi arasındaki bilgi, 
duygu ve düşünce alışverişidir.

Katılanların tümü aktif olarak 
sürece dahil olurlar
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Benzer pozisyon ve düzeylerdeki insanlar 
arası iletişim

Öğretmenlerin, öğrencilerin, işçilerin kendi 
aralarındaki iletişim gibi

Yatay iletişim gayr‐ı resmidir.

Dikey İletişim

Daha çok resmiyet içeren ast‐üst 
iletişimidir.

Taraflar statülerinin belirlediği sınırlarda 
kalmaya özen gösterir

Müdür öğretmen, öğretmen‐öğrenci 
iletişimi gibi

Dikey iletişim resmidir.

YAZAR©
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Yüzyüze İletişim

Fiziksel olarak aynı mekanda, aracısız, 
gerçekleşir.

Ağırlıklı olarak sözel kodlar kullanılır.

Beden dilinin mesajları doğrudan 
alınır. 

Sözlü ve sözsüz iletişim bir arada 
gerçekleşir.

Uzaktan İletişim

Fiziksel olarak aynı mekanda 
bulunulmaz.

Çeşitli araç‐gereç ve materyal desteği 
olabilir.

Her türlü basılı, görüntülü ve sesli  
materyal bu gruba girer.

YAZAR©

İnternet Teknolojilerine Dayalı İletişim

• Bu tür iletişimin yüz yüze iletişim mi, yoksa uzaktan iletişim mi 
olduğu tartışılmaktadır.

1. Bu tür iletişim içinde olan bireyler aynı mekanı fiziksel olarak 
paylaşmazlar.

2. Görüntülü ya da sesli uzaktan iletişimlerde, fiziksel olarak bir 
arada olmanın yakınlığı ve sıcaklığı bulunmaz.

3. Bireyler ayrı mekanlarda bulundukları için mesaj aktarımında 
tam bir bütünlük olmayabilir.

Bu nedenlerden ötürü görüntülü de olsa internet tabanlı iletişim 
daha çok uzaktan iletişimin özelliklerini taşımaktadır.
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im Kişi‐içi İletişi

Kişilerarası İletişim

Grup‐içi İletişim

Kitle İletişimi

YAZAR©

1. KİŞİ İÇİ İLETİŞİM

• Bireyin kendi kendisi ile kurduğu iletişimdir.

Bir insanın düşünmesini, duygulanmasını, kişisel 
ihtiyaçlarının farkına varmasını iç gözlem yapmasını rüya 
görerek kendi içinden mesaj almasını yada kendine sorular 
sorarak bunlara cevaplar üretmesini, kişi içi iletişime örnek 
verebiliriz.

Bireyin kendisi ile iletişim kurması, duygularını, 
düşüncelerini gözden geçirmesidir. Aslında tüm iletişimler 
burada başlar. 

Kişi içi iletişimi olumsuz yönde etkileyen unsurlar:
İki Halin Çatışması ve Bilişsel Çelişkidir

YAZAR©

2. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

• 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 iletişimi 
sürdürürler 

• İletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için 3 şart aranır:

1-Yüz yüze olması

2-Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması 

3-Söz Konusu iletişimin sözlü veya sözsüz nitelikte 
olması

• Yazışmalar kişiler arası iletişim sayılamaz.

YAZAR©
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3. ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM

• Örgütü belirli bir amacın gerçekleşmesi için kişilerin faaliyetlerinin 
bir bölümünün iş bölümü içerisinde koordine edildiği ve çevresiyle 
etkileşim içerisinde bulunduğu yapı olarak tanımlamak 
mümkündür.

• Örgütsel iletişim örgütün hedeflerine ulaşmak için gereken üretim 
ve yönetim süreci içinde, planlama, eşgüdümü sağlama, denetim, 
karar alma gibi belli kurallar içinde gerçekleşen, örgüt içinde ve 
örgüt dışında sürdürülen bilgi alışverişidir. 

• Örgüt üyelerinin bir takım işlere kendi rolleri içinde algılayıp 
algılamamaları ya da sahip oldukları rolleri kendilerine uygun bulup 
bulmadıkları da yine örgüt içi iletişimlerinde belirleyici olabilir. 

ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİMİNİN FONKSİYONLARI

• Bilgi sağlama işlevi

• İkna etme ve etkileme işlevi

• Emredici ve öğretici iletişim

• Birleştirme işlevi

YAZAR©

4. KİTLE İLETİŞİM

• Bir takım bilgilerin, sembollerin, bir takım hedefler tarafından üretilmesi geniş 
insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması 
sürecine kitle iletişim adı verilir. 

• Kitle iletişim sürecinde kaynak, iletiyi aktarmak için belirli 
formlarda biçimlendirilen tek bir kişi değil, biçimsel bir örgüt ya da 
profesyonel iletişimcilerdir. Kaynak ile hedef  kitle (alıcı) arasındaki 
ilişki çoğunlukla tek yönlüdür. Yansıma gecikmeli ve nadiren olur.

• Kitle iletişiminde kaynak ile hedef  arasındaki kanallara ise kitle 
iletişim araçları denir. Uzmanlaşma ve kurumsallaşmanın söz 
konusu olduğu bu iletişim türü de gönderici mesajını mekanik 
araçlar yardımıyla kısa zamanda hızlı ve sürekli bir biçimde alıcıya 
iletmektedir. Bu araçlar arasında gazete, kitap, radyo, televizyon, 
çeşitli dergiler, kısaca görsel-işitsel ürünler ile basılı yayınlar 
sayılabilir. Bu araçlar herhangi bir konudaki bilgiyi kısa zamanda 
geniş kitlelere yayabilmekte ve bu yüzden günlük hayatımızda çok 
etkili olmaktadır 

YAZAR©
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Sözlü İletişim

Yazılı İletişim

Sözsüz İletişim (Beden Dili)

Dolaylı İletişim
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Sözlü İletişim

 Temel unsur konuşulan dildir. Alıcıya ulaştırılmak 
istenen bilgi, duygu ve düşünceler için, sözcük ve 
diğer sözlü semboller kullanılır.

 Sözlü iletişim, her zaman konuşan ve dinleyen 
arasında bilgi, beceri, tutum ve davranış açısından 
etkileşim olmasını gerektirir.

Neyi?
Hayır!

Nered
e? Evet!

YAZAR©

Gönderilen Mesaj
Alıcı İlişkisi

İletişim Sürecinde 

Alıcı Mesajı

Dinler

Doğru Anlar

Mesaja 
Katılır

Dönüt 
Uygundur

Dönüt Uygun 
Değildir

Mesaja 
Karşıdır

Yanlış Anlar

Dinlemez

YAZAR©

Yazılı İletişim

 Mesajı, katılımcıların anlayabileceği ortak 
simgeler aracılığı ile (tahta, slayt vb.) 
iletmemizdir. Burada iletişim aracı yazıdır.

 İçerik, destek materyaller ve ortamlarla sunulur 
bu yönüyle de iletişimde teknoloji devreye girer.
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Teknolojik Araç-Gereçler Yardımıyla 
Yapılan İletişim

Bu tür iletişimde ileti; 
alıcının duyu organlarına 
etki yapan optik, mekanik, 
termik ya da kimyasal
uyarıcılardır. 

Kanal ise, sembol ya da şifre 
çeşitlerini alıcıya ileten 
müzik, fotoğraflar ve 
resimler iletici araç ve 
yöntemleridir. 

YAZAR©

YAZAR©

İLETİŞİMDE;

BEDEN DİLİ %60

SES TONU      %30

SÖZLER          %10 

ORANINDA ETKİLİDİR.

%60
Beden Dili

(Sözsüz iletişim)
%10

Sözcük

%30 
Ses
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Bedenimizi Nasıl Kullanırız ?
• Başın kullanımı 
• Beden duruşu
• Fiziksel temas
• Giyim
• Görünüş (kıyafet, saç)
• Göz teması
• Jest ve mimik hareketleri
• Kullanılan aksesuarlar
• Mesafe
• Oturma biçimi
• Oturmak için seçilen yer
• Ses tonu
• Yakınlık
• Yüz ifadesi

YAZAR©

• Boyumuzla
• Yüzümüzle
• Sesimizle 
• Bedenimizle 
• Giyimizle
• Oluşturduğumuz ortamlarla

Sürekli mesaj veriyoruz

Acaba Ne Kadar Farkındayız?

YAZAR©

• Göz Teması
• Rahatsız etmeyecek ölçüde kısa süreli, uygun göz teması

• Yüz İfadesi
• Canlı, dinamik
• Sıcak tebessüm
• İlgili bir ifade

• Baş Hareketi
• Dinlerken başı sallayarak onaylama
• Anlaşıldım duygusu yaratma
• Hafif  dik tutun

• Jestler
• Aşırıya kaçmadan kullanın
• Kol kavuşturmayın
• Elleri ağza, yüze götürmeyin
• Elleri cepte veya saklı tutmayın

OLUMLU BEDEN DİLİ KULLANIMI

YAZAR©
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• Beden Duruşu
• Ayaktaysanız dik durun
• Oturuyorsanız ve konuşmuyorsanız arkanıza tam yaslanın
• Dinlerken veya konuşurken oturur pozisyonda öne eğik 
şekilde ilgili durun

• Yöneliş
• Konuştuğunuz kişiye yönelik durun
• Göğsünüzü grup konuşmalarında mümkün olan sayıda 

kişiye açık tutun

• Beden Teması
• Mümkün olduğunca dokunun

OLUMLU BEDEN DİLİ KULLANIMI

YAZAR©

• Dış Görünüş

• Giyiminiz renkli olsun

• Ortama uygun giysiler seçin

• Konuşma

• Çok fazla ve hızlı konuşmayın

• Yüksek sesle konuşmayın

• Yakınlık

• Kişisel alanları ihlal etmeden yakın durun

OLUMLU BEDEN DİLİ KULLANIMI

YAZAR©

KAÇINILACAK BAZI HAREKETLER

• El gizleme
• Sol el gizleme, kişisel duyguları veya yaşamı ile ilgili 

bir   şeyler gizleme
• Sağ el gizleme, mesleki yaşam veya iş yaşamı ile ilgili 

bir şeyler gizleme

• Baş parmak saklama
• Endişe, kuşku, tehdit hissetme, duygusal rahatsızlık

• Baş kaşıma
• Kafa karışıklığı, anlamaya çalışma

• Kulak arkasını ovma
• Anlamama, kafa karışıklığı, endişe

YAZAR©
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• Alınla oynama

• Kararsızlık, endişe, şüphe, karar vermeye çalışma

• Kaş arasına dokunma

• Odaklanma, konsantre olma, hatırlamaya çalışma

• Göz ovuşturma

• Bir şey gizleme, yorgunluk

• Burun ucunu sıkma, oynama

• Baskı altında olma, sıkıntılı olma, yalan

• Çene altı ile oynama

• Kendini ifade etme isteği, konuşmaya hazırlanma

KAÇINILACAK BAZI HAREKETLER

YAZAR©

• Çene tutma
• Kendini güvensiz hissetme ve daha güçlü olma isteği, 

Rekabet, güç isteği 

• Ağız saklama 
• Dinlerken yapılırsa; söyleneni değerlendirme ve 

Düşünme, karşıdakine inanmama

• Konuşurken yapılırsa; yalan söyleme, utanma ve 

Sıkılma, sinirlilik

• Dudakları çekme
• Hırs, kendine odaklanma

KAÇINILACAK BAZI HAREKETLER

YAZAR©

• Dudaklara dokunma
• Konuşma isteği, söylenen hakkında kuşku duyma, bir 
şey gizleme

• Ense ovma
• Olumsuz tavır, eleştirel. Ancak bir yanlışlık anında 

yapılmışsa olumlu, açıklık ve iyimserlik.

• Kol kavuşturma
• Rahatsızlık, kapalılık, kendini koruma, %38 daha az 

dikkat

• Kollar arkada
• Bir şey gizleme, otorite

KAÇINILACAK BAZI HAREKETLER

YAZAR©
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BEDEN DURUŞU

İlişkide olduğu kişiyi doğrudan 

karşısına alan ve dik bir beden 

duruşuna sahip kişi, güvenli bir 
bir mesaj verir.

YAZAR©

DOĞRUDAN GÖZ TEMASI

“ Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır.” 

Herber

Bir kişi ile konuşurken dikkat edilecek en 

önemli noktalardan biri, nereye baktığınızdır.

YAZAR©

Bu konuda dikkat edilmesi gereken, 

• jestleri konuşmadaki eksik kelimeleri tamamlayacak bir 

araç olarak kullanmamak, 

• yabancı dile hakim olmayan birinin ifadesini elleriyle 

tamamlaması gibi bir duruma düşmemektir.

JESTLER

Güvenli bir ifade, verilen mesajla uyum içindeki
ifadedir.

MİMİKLER

YAZAR©
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SES TONU, ŞİDDET VE KONUŞMANIN 
AKICILIĞI

İnsanlar arası ilişkilerde yaşanan en küçük 
gerginlik, kendini önce ses tonuyla ortaya 
koyar.

Genellikle gündelik ilişkilerde  canlı, neşeli, 
enerjik bir ses tonu, insanlar üzerinde 
olumlu etki bırakır.

YAZAR©

... Etkili iletişim 
ve 

beden dili için 
YAZAR©

Kendinizle barışık olun 

(özgüven sahibi olun)

YAZAR©
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Duruşunuza ve 
yürüyüşünüze dikkat 
edin 

“zavallı” ile “kendinden 
emin” görünümünüz 
nasıl olur?

Özgüven sağlama: 

Oturuşunuzu ve 
duruşunuzu kendinden 
emin hale getirin.

YAZAR©

Eğik ve düşük omuzlar:

Hepsi de olumsuz olmak 
üzere bir çok anlam taşır;

- Ezilmiş                      
- Kendine güvensiz      
- Yenik                        
- Suçlu                         
- Korkak                      
- Utangaç

YAZAR©

Ses tonunuza dikkat 
edin
Ses aynı zamanda 
duygularınızı da iletir. 

Kendi sesinizi dinlemeye 
başlayın. Ümitsizlik mi 
yoksa cesaret mi ifade 
ediyor?

Güven içinde mi 
konuşmaktasınız, yoksa 
mırıldanıyor musunuz?

YAZAR©
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Canlı ve atak olun.

Çekingenliğinizi bir kenara atın. Her 
zaman atılıma, hazırlıklı olun. 
Gönüllü olmaktan çekinmeyin. 
Gönüllü olan göze çarpar. 
Ortalıktaki en önemli kişi, kendini 
tanıtmada en aktif olan kişidir. 

Mesleğiniz ve göreviniz ne olursa 
olsun kendinizi bir satıcı gibi görün. 
İnsanların ilgisini çekebilmek için, 
çarpıcı ve canlı olmanız gerekir.

“Sahaya çıkıp 
oynamak lazım. 
Futbol tarihinde 

seyirciler arasında 
gol atan 

çıkmamıştır.”

YAZAR©

Doğal olun.
Doğal bir insan, kendisiyle kolayca ilişki 
kurulabilen ve kendinizi onun yanında 
gergin hissetmediğiniz insandır.        
İnsanlar sizinle olunca kendilerini 
Evlerinde gibi rahat hissetsinler.

Sıcak olun.
Soğuk, mesafeli ve tepkisini belli etmeyen 
bir insanın bir gruba girmesi kolay olmaz. 
Ona nasıl davranacağınızı, onun size 
nasıl tepki göstereceğini bilmediğiniz için 
daima uzak durmayı tercih edersiniz. 

YAZAR©

1. İlk Dakikalar:

İletişimin en önemli belirleyicisidir. Kişilerin

beden dili, kullanılan kelimeler, aksesuarlar, yaş,

meslek grubu, cinsiyet, kültürel faktörler,

bulunulan ortam, belirleyici özelliklerdir. Bütün

bu faktörler iletişimin bir iki dakikalık

bölümünde algılayıcı tarafından değerlendirilir

ve karşısındaki kişiye bir etiket yapıştırır.

İletişimi Kolaylaştıracak 
Bazı Özellikler:

YAZAR©
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2. İletişim salt bilgi alışverişi değildir, bilginin 
yanında duygular ve düşünceler de 
aktarılmaktadır.

3. İletişim kişilerin karşılıklı katılımlarıyla 
yapılır, bireylerin birinin aktif  diğerinin 
pasif  olmasıyla kurulmaz.

4. İletişim bir bütündür, iletişimi kelimeler, 
jestler, mimikler gibi birbirinden 
soyutlayarak değerlendirmek yanlıştır.

YAZAR©

ALGILAMA KAPASİTESİNİN İLETİŞİMDEKİ 
ÖNEMİ VE ROLÜ NEDİR?

• Herkesin algılama kapasitesi
farklıdır. 

• Herkes algıladığı ölçüde bilgi
toplayabilmektedir. 

• Herkes aynı şekilde
algılamamakta; birbirinden 
farklı biçimlerde 
öğrenebilmektedir.

YAZAR©

Etkili iletişim için;
• Uygun dil seçmek,

• Açık ve doğru mesaj vermek,

• Saygı duymak, güven vermek,

• Göz teması sağlamak,

• Beden diline dikkat etmek,

• İki yönlü iletişim kurmak,

• Geri bildirimde bulunmak,

• Dinlemeyi öğrenmek,

• Empati kurmak.

YAZAR©
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EMPATİ
Kendimizi karşımızdakinin yerine koyabilme sanatı
Empati tanımı üç temel öğeden oluşmaktadır. 

1) Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine 
koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır. 

2) Empati kurmuş sayılmamız için, karşımızdaki kişinin 
duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamamız 
gereklidir. 

3) Empati tanımındaki son öğe ise, empati kuran kişinin 
zihninde oluşan empatik anlayışın, karşıdaki kişiye 
iletilmesi davranışıdır. 

İletişimin en önemli boyutu

İnsanları anlamanın en doğru yolu empati kurmaktır

YAZAR©

İYİ BİR EMPATİ İÇİN:

1-Ne olursa olsun karşıdakine saygı duyun 

2-Yargılamayın

3-Onu anlamaya çalışın

4-Dünyaya onun gözüyle bakın

YAZAR©

DİNLEME

Dinleme bir sanattır, gerçek 
dinleme konuşmaktan daha 

zordur, gayret ve disiplin 
gerektirir.

YAZAR©
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Hangi Biçimlerde Dinliyoruz?
1. Görünüşte Dinleme

2. Seçerek Dinleme

3. Saplantılı Dinleme

4. Savunucu Dinleme

5. Tuzak Kurucu Dinleme

6. Yüzeysel Dinleme

7. Edilgen Dinleme

8. Etkin Dinleme

1. GÖRÜNÜŞTE DİNLEME

• Bu dinleme türü aslında dinlememek sadece 
dinliyormuş gibi yapmaktır. 

• Sınıfta veya diğer etkinliklerde insanların gözlerini 
size çivilediklerini, arada sırada gözlerini hayret 
ifadesi vererek açtıkları yada başlarını salladıklarını 
görürsünüz.

• Çok büyük bir dikkatle sizi dinliyor gibidirler, ancak 
zihnen çok uzakta olan bu insanlara hitap ederseniz 
uykudan uyanır gibi sıçrarlar. 

DİNLEME TÜRLERİ

YAZAR©

2. SEÇEREK DİNLEME : 

• Bu dinleme türü bir anlamda algıda seçicilikle 
ilgilidir. 

• Bir annenin bir oda dolusu çocuğun sesi varken, 
kendi çocuğunun ağlayışını ayırt etmesi ya da 
karnı aç olan kişilerin sadece yemek reklamlarını 
fark etmesi gibi dinleyicinin sadece kendisi ile 
ilgili olan kısmı duyması diğer anlatılanlara 
kulaklarını kapatması anlamındadır. 

DİNLEME TÜRLERİ

YAZAR©
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3. SAPLANTILI DİNLEME :

• Bu tür dinleyiciler siz ne derseniz 
deyin kendi duymak istediğini duyar.

• Bu tür dinleyicilerle belli bir noktaya 
ya da ortak paydaya gelmek çok 
zordur. 

DİNLEME TÜRLERİ

YAZAR©

4. SAVUNUCU DİNLEME :

• Bu tür dinleyiciler sürekli savunma durumundadırlar.

• Yapılan her tür konuşmayı kendilerine yönelik bir 
saldırı gibi algılarlar ve sürekli kendileri ile ilgili 
aslında öyle olmadıklarını, öyle düşünmediklerini 
ispatlamak gibi bir uğraşı içindedirler. 

• Konuşmaları genellikle kendilerine dönüktür. 

DİNLEME TÜRLERİ

YAZAR©

5. TUZAK KURUCU DİNLEME :
• Bu dinleyiciler sinsice bir çaba içindedirler. 
• Daha önceden yapılmış planları vardır.
• Konuşmacıyı usta sorularla tuzağa çekerler. 
• Argoda kullanılan “punduna getirip mosmor etmek” 
şeklindeki deyimi bu dinleme türüne karşılık gelir. 

• Genellikle ellerinde bir kağıt kalemle dinlerler ve 
konuşmacının, konuşmasında yakaladıkları açıkları not 
ederler.

• Konuşma sonunda ilk söz alan ve bu açıkları 
sıralayanlar genellikle onlardır. 

DİNLEME TÜRLERİ

YAZAR©
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6. YÜZEYSEL DİNLEME: 

• Yüzeysel dinleyici konuşmanın ayrıntılarına 
dikkat etmez.

• Genel konu ve içerik hakkında bilgi sahibi olmak 
onun için yeterlidir. 

• Söylenen sözün görünürdeki yüzeysel anlamın 
arkasında yatan derin anlamını kaçırır. 

DİNLEME TÜRLERİ

YAZAR©

7. EDİLGİN DİNLEME :

• Dinleyici söylenen her şeyi dinler ama 
tamamen pasiftir.

• Konuşmaya herhangi bir katkı sunmaz, 
eleştiri getirmez, sadece dinler. 

• Konuşmacıda dinlenmiyormuş izlenimi 
yaratır. 

DİNLEME TÜRLERİ

YAZAR©

DİNLEME TÜRLERİ

8. ETKİN DİNLEME :
• Etkin dinleme görünen mesajın arkasındaki gerçek mesajın ortaya 

çıkmasını sağlar. 

• Yansıtmalı dinleme ya da açılımlı dinleme diye de adlandırılır. 

• Etkin dinlemede konuşmacı kendisinin ve söylediklerinin 
önemsendiğini hisseder, böylece kendini daha iyi ifade eder.

• Aldığı geri iletiler olaya daha objektif  bakmasını sağlar.

• Sevgi ve saygı ortamı oluşturur.

• Kabul edilmek konuşmacıda özgüven oluşturur. 

YAZAR©
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DİNLEMENİN KURALLARI
• Mutlaka yüzünüzü konuşan kişiye çevirin

• Konuşmayı kesin, hiç kimse konuşarak dinleyemez.

• Konuşmacıya kolaylık sağlayın, onun rahatlamasını sağlayın.

• Konuşmacıyı dinleme isteğinde olduğunu gösterin, işinizi bırakın 
saatinize bakmayın, göz teması kurun.

• Dikkatleri dağıtan şeyleri ortadan kaldırın.

• Konuşmacıyı empatik dinleyin, kendinizi onun yerine koyun.

• Sabırlı olun, başka kimseyle iletişim kurmayın.

• Kendinizi rahat ve hafif  tutun.

• Eleştiriyi sonraya bırakın, soru sorun, konuşmacının mesajını 
başka sözcüklerle açın.

• Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyin

YAZAR©

“Doğuştan iyi dinleyici olanların sayısı azdır. İyi bir 
dinleyici olabilmek için; bilinçli bir çaba ve yeni beceriler 

öğrenmek gereklidir.”       

Doğan Cüceloğlu

YAZAR©

Dinlemenin Zorlukları

• Dinlemeyi bilmemek

• Gürültü

• Mesafe

• Zaman ayırmamak

• Eski kayıtlar

• İlgisizlik

• Cevap yetiştirme çabası

YAZAR©
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Tanımlayıcı olun, yargılayıcı olmayın,
Problem merkezli olun,
Kolaylaştırıcı olun,
Esnek olun dogmatik olmayın,
Alçak gönüllü olun kibirli olmayın,
Anladıklarınızı başka sözcüklerle yeniden 

anlatın.
Karşınızdakinin duygularını paylaşın, 

donuk olmayın.

Sözlü İletişimde Öneriler

YAZAR©

SEN DİLİ
VE

BEN DİLİ

YAZAR©

İletişimde
“Ben Dili” ve “Ben İletilerini” 

Kullanmak

İletişimde karşımızdaki kişinin 
davranışını kabul edemediğimiz zaman,  

o davranış nedeniyle ne hissettiğimizi 
karşımızdakine söylersek ileti, “Sen 
iletisi”nden “Ben iletisi”ne dönüşür. 

Açık ve doğru bir kod daima “ben iletisi” 
olmalıdır.

YAZAR©
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“Ben” sözü neden tek yönlü bir 
bakıştır?

 Yaptığımız görüşmede her “ben” deyişinizde 
karşınızdakinin değil, kendinizin daha önemli 
olduğunu vurgulamış olursunuz.

 “Ben size yeni teklifimden bahsetmek istiyorum” 
yerine;

“Yeni teklifimi öğrenmek ister misiniz”

 “Ben fatura adresinizi öğrenmek istiyorum” yerine;

“Fatura adresinizi verebilir misiniz?”

 “Benim size iyi haberlerim var” yerine;

“Sizin için iyi haberlerim var”

YAZAR©

Sen iletileri genellikle “sen” diye başlar ve;

• İnsanlara kendilerini suçlu hissettirir.

• Suçlama, aşağılama, eleştiri gibi algılanabilir.

• Karşınızdaki kişiye saygınız olmadığını iletebilir.

• Çoğunlukla tepkisel ve öç alıcı davranışlara neden olur.

• Benlik saygısına zarar verebilir.

• Değişmeye açık olmanın tersine direnmeye neden olabilir.

• Kişiyi duygusal anlamda kırabilir.

İleti∆imde  “Sen Dili”

YAZAR©

Sen Dili: 
Akılsız, aptal, ne yaptın böyle. Şimdi dayağı 
yiyeceksin.

Ben Dili: 
Bana bağırdığın zaman çok üzülüyorum, Çünkü 
beni sevmediğini ve bana değer vermediğini 
düşünüyorum.

YAZAR©
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Etkili  Mesaj  Göndermede Dil Farkı

BEN DİLİ

Davranışa yöneliktir
Alıcıya mesajı veren ile 

ilgili bilgi söyler
Benlik saygısına olumlu 

katkısı vardır
Gönderende yardım isteği 

doğurur
Atılgan insanlar yaratır

SEN DİLİ

 Kişiye yöneliktir
 Kişiye kendi ile ilgili bir 

şeyler söyler
 Benlik Saygısını zedeler ya 

da tümden yok eder
Öfke ve nefret duyguları 

oluşturur
 Çekingen ya da saldırgan 

insanlar yaratır

YAZAR©

Aynı davranışın iki dilde anlatılması arasında gece ile gündüz kadar 
fark vardır. İki  kişinin  aralarındaki  iletişimi farklı yönlere 
götürmeleri bu nedenle çok doğaldır.

Davranışın tanımı  : Gürültü yapıldığında
Somut etkisi : Ortamda bulunanların rahatsız olması
Duygumuz : Saygısızlık yapıldığı

BEN DİLİ
“Kürsüde birisi konuşurken 

gürültü yapıyorsunuz ve 
sizin yüzünüzden hiç bir 
şey anlaşılmıyor ( ya da 
Dinlemek isteyenleri 
rahatsız ediyorsunuz!) ”

SEN DİLİ
“Gürültü yapıldığı zaman 

dinlemek isteyenlere ve 
konuşana saygısızlık 
yapıldığını bilmeliyiz!

Etkili  Mesaj  Göndermede Dil Farkı

YAZAR©

Tam ve Tek Mesaj Yollama 
Becerisine Sahip Olma

• Etkili iletişimin en önemli özelliği Tam ve Tek Mesaj 
yollama becerisidir.

• Tam ve Tek Mesaj, mesajın açık ve net biçimde 
anlaşılmasını sağlar.

• Tam ve tek cümleleri kullanmak anlamı çarpıtma 
potansiyelini en aza indirger.

• Tam ve Tek Mesaj Algı, Duyu ve Yollayanın İsteği 
olmak üzere üç ögeden oluşur.

YAZAR©
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Tam ve Tek Mesaj Yollama 
Becerisine Sahip Olma

• Algı ögesi mesajı yollayanın durumunu 
tanımlar.

• Duygu ögesi mesajı yollayanın duygularını 
ifade eder. Duyguları tanımlamanın amacı 
ilişkiyi geliştirebilmek ve konuşmayı 
başlatmaktır.

• İstek ögesi ise mesaj yollayanın isteğini 
tanımlar.

YAZAR©

Tam ve Tek Mesaj Yollama Becerisine 
Sahip Olma

ÖRNEK

Anne ya da babasınız, 16 yaşındaki oğlunuz eve gece yarısı 
geliyor. Bu durumda:

Algı: Çocuğun gece yarısı eve geldiğini fark etmek

Duygu: Merak, endişe, kaygı, telaş, öfke, kızgınlık

İstek: Daha erken saatte eve gelmesi

Mesaj: Çok geç saatte geldiğini görüyorum, geç 
gelmene çok kızdım ve çok telaşlandım, bundan 
sonra eve en geç saat 21.00’de gelmeni istiyorum.

YAZAR©

• Yanlış anlamaların yol açtığı stresten kurtuluruz,

• Başkalarını istismar etmeden ya da suçlamadan kendi 
haklarımızı koruyabiliriz,

• Bize yönelik tepki ve eleştirilere gerektiği gibi yanıt verebilir 
başkalarına yapıcı eleştiriler getirebiliriz

• Karşımızdaki kişi ile onu kırmadan ve incitmeden 
tartışabiliriz,

• Fikir ve önerilerimize daha kolay destek bulabiliriz,

• Çevremizdeki insanları daha etkin olmaya esinlendirebiliriz.

Etkili İletişim Bize Neler 
Kazandırır?
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Mahrem Mesafe:
Cilt temasından başlar, bedenden 45 cm. uzaklığa 
kadar sürer. Bu alana, sevgililer, eşler, en iyi 
dostların girmesine izin verilir.
Kişisel Mesafe: 
45 cm. ile 120 cm. arası mesafedir.
Sosyal Mesafe:
120 cm ile 2 metre arası mesafe.
Kamusal Mesafe:
2 metreden daha uzak. Tanınmayan kişilere ayrılır. 

İletişimde Mesafeler
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