
Sayfa 1 

  

 

 

 

 
 

 

UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK DOKÜMANI 

Eğitim Adı: Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı İnternet Tabanlı Emlak Danışmanlığı 

İÇERİK 

2. HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 

 

 
A. HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYOLOJİ 

 Halkla İlişkilerin Tanımı ve Terimleri 

 Halkla İlişkilerin Amaçları ve İlkeleri 

 Sosyolojinin Tanımı ve Önemi 

 Sosyolojinin Bakış Açısı ve Alt Dalları 

 Bilimsel Araştırma İlkeleri 

 Müşteri İlişkileri Yönetimi 

B. HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL İMAJ 

 

 Proaktif İletişim 

 Reaktif İletişim 

 Kriz Planı 

 Kurumsal İtibar 

 

C. BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM 

 Problem 

 Problem Çözme Teknikleri 

 İletişim Türleri ve İletişimi Etkileyen Unsurlar 

D. DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE BEDEN DİLİ 

 Davranış Bilimleri Tanımı,Konusu, Önemi 

 Mesaj Türleri 

 Beden Dili 
 

 
 



Sayfa 2 

  

 

 

 

 

A) HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI 

 

 
Halkla İlişkilerin Tanımı 

Ülkemizde “halkla ilişkiler” kavramı çok fazla kullanılmasına rağmen “halkla ilişkiler” 

denildiğinde ne anlamak gerektiği konusunda uzun yıllar tam bir fikir birliği oluşmamıştır. 

Bunun en önemli nedenlerinden biri ise halkla ilişkilerin, diğer bilim dallarından beslenen 

melez bir bilim dalı olmasıdır. 

Halkla İlişkilerin Çeşitli Tanımları 

“Bir sanayi kolu, sendika, şirket, meslek grubu, hükümet ya da bir başka kuruluşun; 

müşteri, işçi, ortak gibi özel kamu grupları ya da geniş anlamıyla halk ile sağlam ve 

verimli bağlar kurup bunları geliştirerek, kendisini çevresine yerleştirme ve topluma 

tanıtma için giriştiği çabalar.” (Webter’s New International Dictionary) “Belirtilmiş hedef 

kitleleri etkilemek için hazırlanmış, planlı, inandırıcı haberleşme çabasıdır.” (John 

Marston, The Nature of Public Relations) 

“Bir kuruluşu, çalışanlara, müşterilere, ilgili olduğu kişilere sevdirme ve saydırma 

sanatıdır.” (Sam Black, Practical Public Relations) 

Rex F. Harlow adlı araştırmacı ise halkla ilişkileri şu şekilde tanımlamıştır: 

“Halkla ilişkiler, organizasyon ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişimi, anlaşmayı, 

kabulü ve işbirliğini sağlayıp sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonudur. Bu 

fonksiyon, kamuoyu hakkında yönetimin bilgilendirilmesi, yönetimin kamuya karşı 

sorumluluklarının neler olduğunun saptanması ve çevrede meydana gelen değişmeler 

konusunda yönetimin uyarılması görevlerini de kapsar. Ve bu görevler araştırma ve 

iletişim teknikleri kullanılarak yerine getirilir.” 

Amerikan Halka İlişkiler Birliği 35. Ulusal Konferansı’nda halkla ilişkiler tanımından 

hareketle ideal bir halkla ilişkiler fonksiyonunu şu şekilde özetleyebiliriz: 

İşletme (organizasyon,örgüt) yönetimi tarafından yürütülen planlı ve sürekli bir 

programdır. 2. Organizasyon ile iç ve dış çevreleri arasındaki ilişkilerle ilgilidir. 

Kamu yararı ile organizasyonun çıkarını dengelemek üzere bu örgütsel faaliyetleri ve 

politikaları gözden geçirir. 

Organizasyon ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı etkileşimi sağlayıp sürdürür. 
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Halkla ilişkiler, özel ya da tüzel kişinin iş yaptığı gruplarla ilişki kurması, mevcut 

ilişkilerini de iyileştirme yönünde çaba harcamasıdır. Bu çalışmalar çeşitli teknikler 

kullanılarak yapılır. 

Halkla ilişkilerin çeşitli tanımlarına bakıldığında, bir yanda özel ya da tüzel kişi diğer 

yanda ise ilişkinin kurulmak ya da geliştirmek istendiği kitle (hedef kitle) olduğu görülür. 

Başlangıçta özel ya da tüzel kişi hedef kitlesini tanımak, hedef kitlenin davranış ve 

tepkilerini önceden sezebilmek, bunlara bağlı olarak kendinde birtakım düzeltmeler 

yapmak için çaba harcar. Özel ya da tüzel kişinin hedef kitleye karşı olan bu çabaları 

sonuç verirse, zamanla aralarında karşılıklı bir ilişki doğar. İşte bu ilişki ve bu ilişkiyi elde 

etmek için kullanılan araçlar, halkla ilişkiler çabası olarak adlandırılır. 

 

 
Halkla İlişkilerin Özellikleri 

Halkla İlişkiler Organizasyonlara Özgü Bir Faaliyettir 

Organizasyon, belirli bir amacı olan, zaman içinde süregelen ilişkiler düzenine sahip 

kuruluş demektir. Örneğin, bir okul, dernek, özel bir şirket, polis karakolu, emniyet teşkilatı, 

eğitim sistemi, devlet birer organizasyondur. Dolayısıyla halkla ilişkiler, özel kişiler için 

değil, organizasyonlar için yapılan planlı iletişim faaliyetleridir. 

Halkla İlişkiler İlgili Çevrelere Yönelik Bir Faaliyettir 

 

 
İlgili çevreler (hedef kitle), organizasyonun başarısında ya da başarısızlığında etkisi olan, 

özel ya da tüzel kişilerden oluşan topluluktur. Halkla ilişkiler, yalnızca kurum dışında 

kalan hedef kitleye yönelik faaliyetlerden oluşmaz. Kurum içinde doğrudan ya da dolaylı 

olarak çalışan personele yönelik olarak da halkla ilişkiler faaliyetleri uygulanır. 

 

 
Karşılıklı İletişim, Anlayış, Kabul ve İşbirliği 

Halkla ilişkilerde organizasyon ile çevreler arasında karşılıklı iletişim vardır. Bu iletişimin 

istenen düzeyde olabilmesi içinse karşılıklı olarak anlama, kabul ve işbirliği 

gerekmektedir. Bu bakımdan söz konusu iletişimin ikna edici bir şekilde tasarlanıp 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ikna edici iletişim süreci halkla ilişkilerin 

başarısını belirleyen temel faktör olmaktadır. 
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Halkla İlişkiler Bir Yönetim Fonksiyonudur 

Halkla ilişkilerin yönetim fonksiyonu olarak tanımlanması değişik şekillerde 

yorumlanmaktadır. Birincisi, kurum ile çevresi arasındaki ilişkilerin kurulması ve bu 

ilişkilerin sürdürülmesi görevi öncelikle yöneticilere düşen bir görevdir. Diğer bir deyişle, 

bir kurumun halkla ilişkileri üst yöneticileriyle beraber başlar. Bu bakımdan halkla 

ilişkiler kurum yöneticilerinin başta gelen görevleri arasında yer alır. 

İkinci açıklama tarzına göre, yönetim fonksiyonları denildiğinde geleneksel olarak 

planlama, örgütleme, yönetme, koordine etme ve kontrol süreçleri anlaşılır. Ancak 1975 

yılında Henry Mintzberg ve bazı yazarlar yöneticilerin rollerini “yönetsel roller” adı 

altında şu şekilde sıralamışlardır: 

 

 
Temsilcilik rolü 

Liderlik rolü 

İrtibat kurma rolü 

Bilgi toplama rolü 

Bilgi dağıtma rolü 

Sözcülük rolü 

Girişimcilik rolü 

Kaynak dağıtımı rolü 

Problem çözücülük rolü 

Arabuluculuk rolü 

 

Bu rollerin yoğun bir kısmı doğrudan iletişimle ilgili ya da yoğun iletişim gerektiren 

rollerdir. Dolayısıyla yönetim fonksiyonları olarak sözü edilen yönetsel roller esas 

alınırsa, “halkla ilişkilerin yönetim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır” sonucuna 

ulaşılabilir. 
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 Halkla İlişkilerin Amaçları 
 

 

Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler 

kurmasını sağlamak, etkin ve verimli bir iletişim ortamı yaratmaktır. 

Halkla ilişkiler, kısa sürede sonuç alınabilen faaliyetler değildir. Halkla ilişkiler, uzun 

sürede getiri sağlayan bir etkinliktir. Halkla ilişkiler çalışmalarının bir amacı da, kurum ya 

da kuruluşa uzun vadede olumlu bir kimlik kazandırmak ve bu kimliği devam ettirmektir. 

Olumlu bir kimlik ise kurum ya da kuruluşa kâr olarak dönecektir. 

Çevreyle iyi bir ilişki kurmanın iki önemli ölçütü, kesinlik ve tutarlılıktır: 

İletişim yöntemi ve konusu arasında kesinlik ve tutarlılık olmalıdır. 

Mesajlar ve mesajı aktarmak için kullanılan araçlar arasında kesinlik ve tutarlılık 

olmalıdır. 

Genel iletişim politikası ve ticari politika arasında kesinlik ve tutarlılık olmalıdır. 

Halkla ilişkilerin amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz: 

Halkı aydınlatmak ve onlara organizasyonun çalışmalarını benimsetmek. 

Halkta yönetime karşı olumlu davranışlar yaratmak. 

Halkın yönetimle olan ilişkilerinde işlerini kolaylaştırmak 

Kararların isabet derecesini arttırmak için halktan bilgi almak. 

Kanun ve kurallara uyulmasını sağlamak için bunlar hakkında halka aydınlatıcı bilgiler 

vermek. 

Halkla işbirliği sağlayarak hizmetleri daha çabuk ve kolay görünmesini sağlamak. 

Halkın istek, dilek, tavsiye, telkin ve şikâyetlerinden yola çıkarak aksaklıkları gidermek. 

Özel ve kamu yararlarına cevap vermeye çalışmak ve herkesin kişiliğine hürmet ederek 

sosyal sorumluluk duygusu yaratmak. 
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HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Halkla İlişkilerin Dünyadaki Tarihsel Gelişimi 

 

 
Halkla ilişkiler tarihi, insanların topluluk hâlinde yaşamasıyla başlar. Sümerlerin M.Ö 

1800 yıllarında çivi yazısını bularak çiftçiler için bülten yayınlamaya başlamaları, 

yeryüzündeki ilk halkla ilişkiler olayı olarak kabul edilir. Sonraki yıllarda halkla ilişkiler 

kavramının gelişmesini sağlayacak çeşitli olaylar yaşanmıştır. 

Hindistan Yarımadası’nda, saray görevlileri halkın düşünce ve duygularını krala bildirerek 

yönetimi iyileştirme çabalarına girmiştir. 

Eski Yunan ve Roma’da düzenlenen forumlar da, halkla ilişkilerin ilk örneklerindendir. 

Forumlar sayesinde, bilginler ve filozoflar halkın önünde tartışıyor, böylece halk ile 

etkileşim ortamı oluşuyordu. Bu forumlarda çeşitli düşünceler halk tarafından destek 

görüyordu. O dönemde duvar ilanlarında görülen “Halkın sesi Hakkın sesidir” yazısı, 

halkın düşüncelerine verilen değeri göstermektedir. 

Okuryazarlığın olmadığı dönemlerde Çiçero ve Demosten gibi ünlü hitabetçiler, 

toplantılar düzenleyerek yüz yüze iletişim ortamı yaratmışlardır. Böylece  halkın 

karşısında yaptıkları konuşmalarla halkın beğenisini kazanmışlardır. 

Büyük İskender, fethettiği ülkelerde, o ülkeye özgü kıyafetler giymiş, bazen de işgal ettiği 

ülkede kralın kızıyla evlenmiştir. Böylece halkın sempatisini kazanmaya çalışmıştır. 

Büyük İskender gibi çeşitli ülkelerdeki imparatorlar da abideler diktirerek, sanatçılara 

destek olarak halkın ilgi ve desteğini kazanmaya çalışmışlardır. 

Fatih Sultan Mehmet’in Cuma günleri halkla görüşmesi, sadrazamlar tarafından 

şikâyetlerin dinlenmesi de bizim tarihimizin halkla ilişkiler çabaları arasında yer alan 

örneklerden sayılabilir. 

 

 
ABD’de Halkla İlişkiler Çalışmaları 

Halkla ilişkiler terimini ilk kez ABD üçüncü Başkanı Thomas Jefferson, 1802’de 

ABD’nin dış ilişkileriyle ilgili olarak 10. Kongreye gönderdiği bir mesajda kullanmıştır. 
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ABD’de kamu yönetiminin ilk halkla ilişkiler birimi 1917 yılında kurulan Halkı 

Aydınlatma Komitesi’dir. Bu komitenin amacı, ABD’nin savaşa giriş nedenlerini halka 

anlatmaktı. 

Modern anlamda halkla ilişkiler kavramı ise yine ilk olarak ABD’de kullanılmıştır. 1919 

yılında kurulan “John Price Jones Organizasyon ve Basın Danışmanlık” şirketi, dünyanın 

ilk resmî halkla ilişkiler şirketidir. 1923 yılında ise New York Üniversitesi’nde Edward L. 

Bernays tarafından ilk halkla ilişkiler dersleri verilmeye başlanmıştır. 

Halkla ilişkiler tarihine geçen ilk planlı etkinlik ise 1929 yılında Bernays tarafından 

organize edilmiştir. Lucky Strike sigaraları için yaptığı kampanya en önemli işlerinden 

biridir. Kadınların sigara içme nedenlerini araştıran Bernays bunun erkeklerle eşit statüye 

sahip olmak biçiminde algılandığını tespit etmiş ve 10 genç kızın Newyork'un en 

kalabalık yerlerinden sigara içerek dolaşmalarını sağlamıştır.Yine yapılan araştırma 

sonuçlarının, kadınların, yeşil sigara paketinin giysileriyle uyum sağlamadığı konusunda 

yoğunlaşması üzerine yeşili moda renk haline getirmeye çalışarak tüm giysilerin yeşil 

olduğu bir balo düzenlemiştir. Vogue, Harper's Hazaar gibi ünlü dergilerin bu olayla 

ilgilenmesi sonucu Bernays başarıyı yakalamış,Lucky Strike satışlarında patlama 

yaşanmıştır. Bernays’ın yürüyüşü organize etmek için Amerikan Tütün Şirketi Başkanı 

George Washington Hill’den para aldığı sonradan ortaya çıkmıştır. 

Halkla ilişkiler tarihinde ilk halkla ilişkiler uzmanı olarak bilinen kişi ise gazeteci Ivy 

Lee’dir. Ivy Lee, 1919 yılında Rockefeller şirketinde danışman olarak göreve başlamıştır. 

Lee, şirketteki işçilerin işi bırakmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan sorunları başarıyla 

çözmüştür. Ayrıca küçük broşürler de yayınlayarak halkla ilişkilerin ilk uygulama 

örneklerinden birini de gerçekleştirmiştir. Ivy Lee, yaptığı işe önceleri tanıtım adını 

vermiş, halkla ilişkiler terimini ise 1919 yılından sonra kullanmaya başlamıştır. 

Ivy Lee, çalıştığı sürece “şeffaflık” ilkesini prensip edinmiştir. Lee’nin benimsediği bu 

ilkeler, 19. yüzyıl düşünürü August Comte’nin “Bir iş yeri cam bir ev gibi açık olmalıdır. 

Duvarlar hiçbir şeyi gizlememeli, bakıldığı zaman içerisi görülebilmelidir.” sözünü 

anımsatmaktaydı. 1920’lerden sonra, kitle iletişim araçlarının etkinliğinin anlaşılması, 

sosyal yaşamda ve iş hayatında birtakım reformların yapılması, reklamcılığın gelişmesi, 

tanıtım faaliyetlerine duyulan ihtiyacın artması gibi nedenler, ABD’de halkla ilişkiler 

çalışmalarının hız kazanmasını sağlamıştır. 

Halkla ilişkilerin öneminin yönetim ve işletmeler tarafından artık kaçınılmaz olduğunun 

anlaşılması ise 1929 Büyük Bunalım yıllarına rastlar. Büyük Bunalım, işsizliğin, 

ekonomik sıkıntının, artan petrol fiyatlarının, toplumsal sorunların ve düzen tartışmasının 
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boy gösterdiği yıllardır. Halkla ilişkiler, 1929 Büyük Bunalımdan sonra hem özel hem de 

kamu kesimi için sürekliliği olan ve her dönem başvurulması gereken bir teknik olmuştur. 

Gerek kamu gerekse özel sektörde halkla ilişkiler çalışmalarının artması çeşitli meslek 

örgütlerinin kurulmasına öncü olmuştur. Bunlardan biri de 2000’li yıllardaki üye sayısı 

8000’i geçmiş olan PRSA (P.R. Society of Amerika – Amerikan Halkla İlişkiler 

Birliği)’dır. 

 

 
Avrupa’da Halkla İlişkiler Çalışmaları 

İngiltere’de, Başbakan L. Geoge’nin 1912’deki seçim kampanyasında halkla ilişkiler 

yöntemlerine başvurulmuştur. Ancak halkla ilişkiler deyimi ilk olarak 1932 yılında 

kullanılmıştır. 1946 yılında kurulan Merkez Enformasyon Bürosu, hükûmetin tanıtım 

faaliyetlerini üstlenmiştir. 

 

 
Halkla ilişkilerin Avrupa’ya asıl girişi ise 1946 yılından sonra olmuştur. Bu yıllarda İkinci 

Dünya Savaşı yaşandığı için Avrupa sosyal ve ekonomik yönden çöküntüye uğramıştır. 

Avrupa’daki ilk halkla ilişkiler şirketleri, çokuluslu Amerikan petrol ve otomobil 

firmalarının şubeleridir. Bu firmalar, ABD’de kullanılan halkla ilişkiler yöntemlerini 

Avrupa’ya taşımışlardır. Bu yıllarda İngiltere, Fransa ve Belçika’da meslek örgütleri 

kurulmaya başlanmıştır. 1958 yılında Belçika’nın başkenti Brüksel’de Birinci Uluslararası 

Halkla İlişkiler Kongresi düzenlenmiştir. 

 

 
1950’li yıllardan itibaren Avrupa’da yeni bir halkla ilişkiler anlayışı oluşmaya başlamıştır. 

Bu anlayışa göre, iletişim ve enformasyon teknikleri bilgi içermiyor, karşılıklı ilişkiler 

güvene dayanıyor ve hedef kitlenin çıkarları korunuyordu. 

 

 
Sonuç olarak Avrupa’da halkla ilişkiler anlayışı “iyi olanı yapmak ve yapılanları hedef 

kitlelere doğru biçimde aktarmak” işleviyle başlamış ve o tarihten bu yana hızla 

gelişmiştir. 
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Türkiye’de Halkla İlişkiler Çalışmaları 

Türkiye’de 1920 yılında Anadolu Ajansı kurulmuş , reformların halka tanıtımı doğrudan 

Atatürk tarafından yapılmıştır. 1919 da İrade-i Milliye gazetesi yayınlandı ve 1920 yılında 

yine şimdiki Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Atatürk’ün öncülüğünde 

kuruldu. 1935’de I. Basın Kurultayı toplandı . 

Ülkemizde çağdaş anlamda ilk halkla ilişkiler uygulamasını başlatan birim, 1961 yılında 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nın bünyesinde kurulan “Yayın ve Temsil Şubesi”dir. 

Daha sonra Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi ve çeşitli Bakanlıkların Basın ve 

Halkla İlişkiler Daire Başkanlıkları ya da Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri, halkla 

ilişkiler çalışmalarını yürüten kuruluşlardır. 

DPT’nin yürüttüğü ilk halkla ilişkiler görevi, planlı kalkınma konusunda kamuoyunu 

aydınlatmaktı. Bu proje kapsamında kamuoyuna çeşitli mesajlar verilmiş, bilimsel toplantı 

ve tartışmalar düzenlenmiştir. Konunun gazetelerde geniş yer alması da bu çalışmanın 

etkisini arttırmıştır. 

Ülkemizde 1962 yılında DPT ve Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü bir proje 

hazırlamıştır. Merkezi Hükûmet Teşkilatı Haber Alma Projesi (MEHTAP) olarak 

adlandırılan bu çalışmada, “Devlet kuruluşlarının her kademesindeki çalışmalarda ve 

kararların alınmasında halkla yakın ilişki sağlamak zorunludur.” denmiştir. “Türk 

idaresinde ve çeşitli kademelerde, her kurumun bünyesine uygun olarak, halkla temas ve 

dinleme usulleri kurmak gerekmektedir.”, ifadesi de bu projede yer almıştır. 

DPT’den sonra halkla ilişkiler alanında en yaygın uygulama 1964’te Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı bünyesinde kurulan Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü’nde 

görülmüştür. Bu birim, yabancı ülkelerin desteğini alarak, ülkemizde doğum kontrolü ve 

aile planlamasıyla ilgili halkla ilişkiler çalışmaları yürütmüştür. 

1961 Anayasası, ülkemize yeni bir özgürlük anlayışı getirmiş ve bu tarihten itibaren kamu 

kuruluşlarında halkla ilişkiler çalışmaları artmıştır. 

Ülkemizde özel sektördeki halkla ilişkiler çalışmaları, önceleri şirketlerin reklam 

departmanları bünyesinde yürütülmüştür. Ancak 1970’li yıllardan itibaren şirketler, halkla 

ilişkiler departmanlarını kurmaya başlamışlardır. 
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1969 yılında özel bir holdingde halkla ilişkiler birimi kurulmuştur. Daha sonra birtakım 

holdingler, gazeteler, çeşitli banka ve şirketler halkla ilişkiler birimlerini kurdular. 

1974 yılında ilk özel halkla ilişkiler şirketi kurulmuştur. 

2000’li yıllardan itibaren halka ilişkiler, ülkemizde çok daha hızla yaygınlaşan bir meslek 

haline gelmiştir. 

 

 
HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜNÜN ORGANİZASYONU 

 

 
Halkla İlişkiler Bölümünün Organizasyon İçindeki Yeri 

Bir işletmede halkla ilişkiler sorumluluğu sadece halkla ilişkiler biriminde çalışan 

personele yüklenemez. O işletmede genel müdürden başlayarak işçilik ve memuriyete 

kadar tüm kademede çalışanların hakla ilişkiler açısından belli bir sorumluluğu vardır. 

Ancak bu genel sorumluluğun dışında firmalarda, planlı ve bilinçli olarak halkla ilişkiler 

faaliyetlerini yürütecek bir birimin olması gerekir. 

Her firmada halkla ilişkiler örgütlenmesi farklıdır. Bu örgütlenmede firmanın amacı, 

faaliyet alanı, politikası, personel sayısı ve büyüklüğü etkili olur. 

Küçük bir işletmenin faaliyet alanı da dar olacağı için, firmanın hedef kitleyle ilişkilerini 

yürütmek zor olmaz. Bu tip bir işletmede, işletme sahibi halkla ilişkiler sorumluluğunu 

yüklenebilir. 

Orta büyüklükteki bir işletmenin halkla ilişkiler faaliyeti daha yoğun olacağı için, 

firmanın hedef kitleyle ilişkilerini yürütmek daha zordur. Bu tip bir işletmede, az sayıda 

halkla ilişkiler çalışanı, pazarlama ya da insan kaynakları bölümüne bağlı olarak görev 

yapar. Bu tip bir işletmede halkla ilişkiler birimi bazen şeflik olarak karşımıza çıkar. Bazı 

firmalar ise kendi örgüt yapısında halkla ilişkiler birimi kurmak yerine, bağımsız olarak 

çalışan halkla ilişkiler ajanslarından yardım alırlar. 

Büyük işletmelerde ise, halkla ilişkiler, genel organizasyon içinde bağımsız bir birim 

olarak yer almaktadır. Ancak bu birim, konumunun gerektirdiği özellikten dolayı diğer 

tüm birimlerle koordineli olarak çalışmalıdır. Bir şirketteki halkla ilişkiler birimi, diğer 

birimlerle etkileşim hâlinde çalışır, onlara çalışmaları hakkında bilgi verir ve onların da 

görüş ve önerilerine değer verir. 
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Bazı büyük işletmelerde halkla ilişkiler biriminin dışında ayrıca bir halkla ilişkiler kurulu 

oluşturulur. Bu kurul, genel müdür veya yardımcılarından birinin başkanlığında, bölüm 

müdürlerinin de bir araya gelmesiyle yılda en az iki kez toplanır. Toplantılarda halkla 

ilişkiler politikası gözden geçirilir, yıllık halkla ilişkiler plan ve bütçesi onaylanır. Halkla 

ilişkiler birimi de alınan bu önemli kararlar doğrultusunda çalışmalarına devam eder. 

Ayrıca bazı büyük işletmelerde de halkla ilişkiler bölümü kurulmamakta, genel müdüre 

bağlı bir halkla ilişkiler danışmanı bu görevi yürütmektedir. 

Örgüt içindeki yeri ne olursa olsun, halkla ilişkiler sorumlularının üst yönetime yakın 

olmaları gerekir. Çünkü yapılacak çalışmalar için gerekli onay ve bütçenin sağlanması 

gerekir. Bunun için de üst yöneticilerle yakın çalışmak gerekir. Bir halkla ilişkiler 

sorumlusu, üst yöneticiye ne kadar yakınsa o kadar inandırıcı olur. 

 

 
Halkla İlişkiler Bölümünün Örgütsel Yapısı 

İşletmelerin halkla ilişkiler birimleri, işletmenin yapısı, amaçları, büyüklüğü ve çevreyle 

ilişkilerinin yoğunluğuna göre farklı şekillerde örgütlenmişlerdir. Bütün işletmeler 

içindeki halkla ilişkiler birimleri için tek bir örgütlenme biçimi modeli sunmak 

olanaksızdır. Ancak bir örnek vermek gerekirse, öncelikle halkla ilişkiler birimine bağlı iç 

ve dış ilişkiler ünitesi oluşturmakla işe başlanabilir. Daha sonra her işletme kendi yapı ve 

gereksinmelerine göre alt üniteler oluşturur. 

 

 
Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin İşletme Dışında Organizasyonu 

Daha önce bahsettiğimiz gibi, bazı işletmeler kendi içlerinde bir halka ilişkiler birimi 

oluşturmazlar; bu görevi onlar adına özel halkla ilişkiler kuruluşları yürütür. Özel halkla 

ilişkiler kuruluşlarından bazıları sadece halkla ilişkiler çalışmaları yaparken bazıları ayrıca 

reklam ve pazar araştırmaları da yapar. Ancak özel halkla ilişkiler ajansları daha çok 

danışmanlık görevi yaptıklarından basın ve yayın çalışmalarını bu konuda çalışan 

kuruluşlarla işbirliği yaparak yürütürler. Bazı kurumlar küçük çapta baskı, film ve 

radyotelevizyon programlarını da kendi bünyelerinde yaparlar. 

Halkla ilişkiler ajansları, danışmanlık yaptıkları firmayı, firmanın faaliyet konusunu ve 

alanını, hedef kitlesini iyi tanımak zorundadırlar. Böylece doğru hedef kitleye doğru 

mesajı iletecek fikirler üretebilirler. Proje süresince danışmanlık yaptıkları firmayla 

sürekli iletişim hâlinde olmalıdırlar. Ajanslar, proje sonunda yaptıkları çalışmalardan 
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kamuoyunun haberdar olmasını sağlar. Böylece ajanslar, kendini eleştirip geliştirebilir. 

Başarılı olarak yaptıkları her iş, başka işlere kapı açar. 

Halkla İlişkiler Ajanslarının Yapısı 

Bağımsız bir halkla ilişkiler ajansı, bir kuruluşun içindeki halkla ilişkiler birimi gibi 

çalışır. Ancak genel müdür ya da kuruluşun halkla ilişkiler sorumlusundan ziyade, 

pazarlama, insan kaynakları, reklam, müşteri servisleri, satış sonrası ilişkiler, endüstri 

ilişkileri, yurt dışı ilişkiler gibi birimlerle iletişim içindedir. 

 

 
HALKLA İLİŞKİLER ETİK YASALARI 

Etik Kavramı 

Etik sözcüğü, Yunanca karakter anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türetilmiştir. Etik, 

bir kimsenin neyin doğru veya yanlış, haklı veya haksız olduğunu belirlemesini sağlayan 

değerler sistemidir. 

Her kültürün davranış kalıpları, değer yargıları, ahlaki kuralları faklıdır. Bu yüzden bir 

davranışın etik kurallara uygun olup olmadığı değerlendirirken o toplumun değer 

yargılarını da göz önünde bulundurmak gerekir. 

Mesleki etik ise bir meslek içindeki ahlaki düzenlemeleri belirler. 

 

 
Halkla İlişkiler ve Etik 

Günümüzde teknoloji akıl almaz bir hızla gelişmektedir. Buna paralel olarak iletişim 

olanakları da artmıştır. Bugün dünyanın herhangi bir ülkesinde yeni bir teknolojik buluş 

olduğunda, diğer pek çok ülke bu buluştan haberdar olmakta ve hatta bu yeni buluşları 

hemen kullanmaya başlamaktadır. 

 

 
Gelişen bu global anlayış içinde, şirketlerin yaptıkları pek çok işten halk da haberdar 

olmaktadır. Dolayısıyla şirketlerin halka karşı sorumluluğu artmakta ve halk da bu 

sorumluluğun bilincinde olmaktadır. İşte bu sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde 

şirketler, toplumla bütünleşmek zorunda olmuşlardır. 
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Halkla ilişkiler, kamu çıkarına hizmet eden bir iletişim sürecidir. Halkla ilişkiler 

faaliyetlerinin ana konusu, yapılan hizmetler hakkında toplumu bilgilendirmektir. Buna 

rağmen zaman zaman halkla ilişkiler uygulamalarında farklı anlayışlar gözlemlenmiştir. 

Örneğin, bazı kuruluşlar, halkla ilişkiler uygulamalarını, faaliyetlerini meşrulaştırmak için 

kullanmışlardır. Bu durum halkla ilişkiler disiplinini olumsuz olarak etkilemiştir. Bu 

uygulamaları önlemek için halkla ilişkiler faaliyetlerine etik yasalar konularak meslek, bir 

standarda oturtulmak istenmiştir. 

Halkla ilişkilerdeki etik anlayışı, iş etiği kavramıyla paraleldir. İş etiği, iş ortamında neyin 

doğru neyin yanlış olduğunu belirten bir dizi standarttır. İş etiğine göre kurum, 

personeline, aracılara, müşterilerine, kamuya ve devlete karşı sorumludur 

 Halkla İlişkiler Etiğinin Standartları 

Yapılan çalışmalar sonucunda halkla ilişkiler etiğinde üç standart saptanmıştır. Bu 

standartlar şunlardır: 

Kalite bilinci 2. Sosyal sorumluluk 3.Yeni yönetim anlayışı 

Kalite Bilinci 

Halkla ilişkilerde kalite, müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarına müşterinin memnun olacağı 

ölçüde cevap vermektir. Halkla ilişkiler bu görevini yerine getirirken, kamuya karşı olan 

sorumluluğu da göz ardı etmez. 

Sosyal Sorumluluk 

Halkla ilişkiler etiği açısından sosyal sorumluluk, çevreye zarar vermemek, güvenilir 

hizmet vermek, toplumun sosyal, politik ve ekonomik hayatına katkıda bulunmaktır. 

Yeni Yönetim Anlayışı 

Yeni yönetim anlayışı, tüm çalışmaların sorumluluk bilinci içinde yapılmasıdır. Halkla 

ilişkiler etiği açısından yönetimden sorumluluk, tüm çalışanların kendilerini işletmenin 

imajından sorumlu hissetmeleri ve davranışlarını ona göre düzenlemeleridir. 
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 IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) Meslek Ahlak Yasası 

1961 yılında Venedik’te yapılan Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin genel 

oturumunda alınan kararlar, derneğe bağlı halka ilişkiler üyelerini bağlamaktadır. IPRA 

Meslek Ahlakı İlkelerinde halkla ilişkiler uzmanlarının; 

Tüm müşterilere eşit davranmaları 

Müşterinin gizlilik hakkına saygı duymaları 

Müşterilerle iş yaparken değerli hediye kabul etmemeleri 

Üyelere saygı duymaları 

Basınla doğru ve dürüstlüğe dayalı ilişkiler kurmaları 

Bu ilkelere uymayanları IPRA’ya bildirmelerinin gerekliliği gibi hususlar üzerinde 

durulmuştur. 

 

 
Atina Yasası 

Atina Yasası, 12 Mayıs 1965’te, Atina’da toplanan IPRA Genel Kurulu’nda kabul edilmiş 

ve 17 Nisan 1968’de Tahran’da üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Atina Yasası’na 

IPRA’nın Etik Yasası da denilmektedir. Atina Yasası, 1965 yılında CERP ( Avrupa 

Halkla İlişkiler Konfederasyonu ) tarafından da kabul edilmiştir. Yasa, IPRA üyelerini 

bağlayıcı niteliktedir. 

 

 
Atina Yasası’nda üyeler arasında dayanışmanın, özel yaşam ve meslek yaşamındaki 

davranışların bir bütün olduğu, insan haklarının evrensel ilkelerine saygı gösterilmesi, 

hem halkın hem de kuruluşun karşılıklı çıkarlarını gözetecek şekilde davranılması, 

doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamak gerektiği belirtilmektedir. 

Lizbon Yasası 

Lizbon Yasası, 16 Nisan 1978’de, Lizbon’da toplanan CERP Genel Kurulu’nda kabul 

edilmiş ve 13 Mayıs 1989’da yasaya bazı eklemeler yapılmıştır. Lizbon Yasası’nda halkla 

ilişkiler uzmanlarının; 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilkelerine uymaları 
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Doğru, dürüst etkinliklerde bulunmaları ve yanıltıcı bilgilerden kaçınmaları 

Meslektaşlarına saygılı olmaları 

Müşterinin gizlilik haklarına saygı duymaları 

Müşterilerinin ve işverenlerinin çıkarlarını korumaları 

Müşterileri kendi çıkarları için maddi açıdan kullanmamaları 

Bu ilkelere uymayanları disiplin kurullarına bildirmeleri gerekliliği gibi hususlar üzerinde 

durulmuştur. 

Roma Bildirisi 

Roma Bildirisi, 25 Ekim 1991’de, Roma’da toplanan ICO ( Uluslararası Halkla İlişkiler 

Danışmanları Derneği ) Komitesi tarafından kabul edilmiştir. Roma Bildirisi’nde derneğe 

üye olan halkla ilişkiler şirketlerinin; 

Mesleki uygulamalardaki sorumluluklarına uymaları 

Kamu çıkarlarını korumaları 

Doğru ve dürüst davranmaları 

Diğer mesleklere saygı göstermeleri 

Müşterinin gizlilik haklarına saygı duymaları 

Müşterileri kendi çıkarları için maddi açıdan kullanmamaları gerekliliği gibi hususlar 

üzerinde durulmuştur. 

Türk Halkla İlişkilerinin Meslek İlkeleri ve Disiplin Yönetmeliği 

Ülkemizde, Meslek İlkeleri Yönetmeliği ve Disiplin Yönetmeliği, 10 Ekim 1996 

tarihinde, Halkla İlişkiler Derneği ( HİD ) Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 

 

 
Meslek İlkeleri Yönetmeliği 

Meslek İlkeleri Yönetmeliği’nin amacı, Türkiye’de halkla ilişkiler mesleğinin genel 

ilkelerinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, halkın ve iş dünyasının halkla ilişkiler 

kavramına güven ve saygı duymasının sağlanmasıdır. Yönetmelik, meslek mensuplarının 

uymaları gereken ticari ahlak, dürüst davranış kurallarını içermektedir. 
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Meslek İlkeleri Yönetmeliği’nde; 

Kuruluş ve hedef kitle arasındaki ilişkilerde doğru ve dürüstlüğün esas olması 

Başkalarını kötüleyici uygulamalara gidilmemesi 

Çocuklara yönelik halkla ilişkiler çalışmalarında, çocukların ruhsal ve fiziksel 

zayıflıklarını etkileyecek mesajlardan kaçınılması 

Benzer alanda iki ayrı kuruluşa danışmanlık yapılamayacağı gibi hususlar üzerinde 

durulmuştur. 

 

 
HİD (TÜHİD) Disiplin Yönetmeliği 

HİD Disiplin Yönetmeliği’nde, dernek üyelerinin mesleki çalışmalarında dernek tüzüğü 

ve Halkla İlişkiler Meslek İlkeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun davranmakla yükümlü 

olduğu belirtilmiştir. Bu yükümlülüğe uymayan üyeler için Disiplin Kurulu yolunun açık 

olduğu da karara bağlanmıştır. 

Ülkemizde yapılan bir araştırmada, HİD üyelerinin yarısından daha fazlasının, yukarıda 

anlatılan uluslararası bildirgeler konusunda bir fikri olmadığı ortaya çıkmıştır. Üyelerin 

yaklaşık %8’i ise HİD Meslek İlkeleri Yönetmeliği konusunda da bir fikri olmamıştır. 

Aynı araştırmada, Türkiye’nin en büyük 100 kuruluşunda görev yapan halkla ilişkiler 

uzmanlarının yarısından oldukça fazlasının uluslararası bildirgeler hakkında bilgi sahibi 

olmadığı da ortaya çıkmıştır. 

 

 
HALKLA İLİŞKİLERDE MESLEKİ SORUMLULUK 

Halkla İlişkilerde Dikkate Alınacak İlkeler 

Dürüstlük 

Dürüstlük, halkla ilişkilerin anlamını etkileyecek kadar önem taşır. Halkla ilişkiler 

çabasının her adımında dürüst davranmak, araştırma, planlama, uygulama ve 

değerlendirmede dürüstlükten ayrılmamak, başarı oranını arttırır. 

Halkla ilişkiler görevlisi, öncelikle çalıştığı konunun yararlarına inanmalıdır. Örneğin, on 

iki çocuklu biri nüfus planlamasının yararlarını sayıp dökse kimse tarafından inandırıcı 

bulunmaz. Bu sebeple halkla ilişkiler görevlisi, çalıştığı konunun kendisinin ve 
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kurumunun değer yargılarıyla ne kadar örtüştüğüne karar vermek zorundadır. 

“Onurlu çalışma”, “doğruluk” ve “güvenilirlik”, halkla ilişkilerde dürüstlüğün temelini 

oluşturur. 

İnandırıcılık 

Güven sağlanmasında en önemli etkenlerden biri, mesajların sunulmasında inandırıcı 

olunmasıdır. Karşımızdakini söylediklerimize inandırabilmek için de önce kendimiz 

konuya inanmalıyız. Daha sonra hedef kitleyi tanıyıp özelliklerini doğru saptamalıyız. 

Böylece doğru hedef kitleye doğru mesajlar vererek inandırıcı olabiliriz. 

Yineleme 

Halkla ilişkilerde etkili ilkelerden biri, önemli mesajların birçok kez yinelenmesidir. 

Mesajların yinelenmesi hedef kitleyi bunaltır gibi gözükse de bu yolla hedef kitlenin 

mesajla daha çok karşılaşacağı ve mesajı unutma olasılığının azalacağı unutulmamalıdır. 

 

 
Halkla İlişkiler Çalışanlarının Sorumluluk Alanları 

Müşteri ve İşverene Karşı Sorumluluk 

Halkla ilişkiler danışmanı veya görevlisi, mevcut veya geçmişteki müşterilerinin veya 

işverenlerin mesleki sırlarını, genel ahlaka ve yasalara aykırı olmamak koşulu ile korumak 

zorundadır. 

Halkla ilişkiler çalışanları; 

Müşterisine veya işverenine yalan söylememelidir. 

Başka bir meslektaşının müşterisi hakkında bilgi toplamak için hileye başvurmamalıdır. 

Yasal olmayan bir eylemi gizlememelidir. 

Doğrunun sadece bir kısmını gösteren bilgileri vermemelidir. 

Rüşvet teklif etmemeli ve kabul etmemelidir. 

Müşteri hakkındaki bilgileri, müşteri istemedikçe açıklamamalıdır. 

Müşteriye karşı önce üst düzey bir çalışanla öneride bulunup sonra işi tecrübesiz ve 

güvenilmez çalışanlara bırakmamalıdır. 
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Müşterinin faturasını yükseltmek için gereksiz işler yapmamalıdır 

Müşteriyle yapılan anlaşmaya sadık kalmalıdır. 

Yapılamayacak işi almamalıdır. 

Medyaya Karşı Sorumluluk 

Halkla ilişkiler faaliyetlerinde, medya ile olan ilişkiler çok önemli bir yer tutar. Medya ile 

ilişkileri yürütmek, bir halkla ilişkiler çalışanının en önemli görevlerinden biridir. Çünkü 

halkla ilişkiler alanında yapılan uygulamaların çoğu kamuoyuna medya aracılığıyla 

duyurulmaktadır. Buna karşılık medya da hedef kitlesine ilettiği haberlerin bir kısmını 

halkla ilişkiler kaynaklarından almaktadır. 

Halkla ilişkiler görevlisi, yapılan faaliyetlerin medyada hem rakiplerinden daha fazla, hem 

de olumlu bir biçimde yer almasını sağlamak için uğraşır. Bu noktada bazı etik sorunları 

ile karşılaşılmakta ve bazı çalışanların meslek etiğine aykırı olacak davranışlarda 

bulundukları gözlemlenmektedir. Örneğin, medyaya belirsiz haber değeri taşıyan basın 

gezilerinin ücreti ödenmekte, abartılı partiler düzenlenmekte, pahalı hediyeler verilmekte, 

yurt dışına lüks medya gezileri düzenlenmekte ve bu gezilere medya mensupların aileleri 

de katılmaktadır. Ancak mesleki ve etik değerlere bağlı bir halkla ilişkiler çalışanının bu 

tür davranışlarda bulunmaması gerekir. 

Zaman zaman çeşitli etik problemler yaşansa da halkla ilişkiler görevlisi medyayla 

ilişkilerini geliştirmek zorundadır. 

Bunun için yapması gerekenler şunlardır: 

Dürüst olmak 

İlişki kurulacak kişiyi doğru seçmek 

Medyayla ilişkilerde yer ve zamanı doğru seçmek 

Medyaya her türlü çalışma kolaylığı ve olanağı sağlamak 

Yerine getirilme olanağı olmayan isteklerde bulunmamak 

İlgi çekici haberler vermek 

Bir halkla ilişkiler programı için teklifte bulunulacaksa bunun hem örgüt, hem basın ve 

hem de halk için yararlı olmasına dikkat etmek 
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Taklitten kaçınmak 

Hiç reklam vermeden reklamı halkla ilişkiler yoluyla yapmaya kalkışmak 

“Nasıl olsa reklam veriyoruz, öyleyse medya her türlü haberimizi ve bültenimizi 

yayınlamak zorundadır” düşüncesiyle hareket etmemek. 

 

 
Topluma Karşı Sorumluluk 

Halkla ilişkiler görevlisi, gerek hizmet verdiği müşteri açısından, gerekse kurumu 

açısından sürdürdüğü çalışmalarda, toplum çıkarlarına ters düşmemeye özen göstermeli, 

yanlış ve yanıltıcı bilgi iletmemeli ve iletilmesine göz yummamalıdır. 

Bir halkla ilişkiler görevlisinin topluma karşı sorumlulukları şunlardır: 

Haberleşmede Açıklık 

Halkla ilişkiler görevlisi, kamuoyuna vereceği mesajda beklediği sonuçları 

saklamamalıdır. Kampanya süresince amaçlanan hedefler, her aşamada kamuoyuna 

anlatılmalıdır 

Haberde Doğruluk 

Halkla ilişkiler görevlisi, bilerek veya bilmeyerek yanlış ve yanıltıcı bilgileri yaymamalı, 

yayılmasına göz yummamalıdır. 

Basın Özgürlüğüne Saygı 

Halkla ilişkiler görevlisi, basın mensuplarıyla olan ilişkilerinde basın özgürlüğünü ve 

onurunu zedeleyecek girişimlerden kaçınmalıdır. 

 

 
Meslektaşlarına Karşı Sorumluluk 

Bir halkla ilişkiler görevlisinin meslektaşlarına karşı sorumlulukları şunlardır: 

Meslek Onuru 

Halkla ilişkiler görevlisi, temsil ettiği meslek grubunun ve meslektaşlarının onurunu 

zedeleyecek her türlü davranış ve girişimden kaçınmalıdır. 

Rekabet 
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Halkla ilişkiler görevlisi, diğer bir meslektaşının işveren veya müşterisi nezdindeki yerini 

almak için girişimlerde bulunmaktan kaçınmalıdır. 

 

 
SOSYOLOJİ NEDİR? 

TANIM 

Sosyolojinin konusu toplumdur. Sosyoloji, toplumun yapısını, toplumsal ilişkileri, 

toplumsal kurumlar ve grupları, gruplar arası ilişkileri ve toplumsal değişimi bilimsel 

olarak inceleyen bir sosyal bilimdir. Bir başka anlatımla sosyoloji, toplum içindeki 

toplumsal ilişkilerden ve toplumlar arasındaki yakınlaşmalardan kaynaklanan toplumsal 

yapı ve kurumların ortaya çıkışını ve gelişmesini, toplumların yapı ve görevlerini 

etkileyen etkenleri inceleyen bir bilimdir. 

hâlde sosyoloji, toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bir sosyal 

bilimdir. Sosyoloji toplumun bilimi olduğuna göre her şeyden önce onun temel konusu 

olarak kabul edilen toplumun tanımlanması gerekmektedir. 

 

 
Öyleyse toplum nedir? 

Toplum, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleriyle ilişki kuran, 

birbirlerini etkileyen, ortak bir kültürü paylaşan, belirli bir toprak parçası üzerinde 

yaşayan insan topluluğudur. Toplum bir ağa, bir örgüye benzer. İnsanlar bu örgü içinde  

bir arada yaşarlar ve çeşitli toplumsal ilişkiler kurarlar. Sosyoloji, bir ağa benzetilen 

toplumu incelerken; o ağla birlikte, o ağın ilmeklerini, dokusunu, o dokudaki ince işçiliği, 

birbirleriyle kesişme ve ayrılma noktalarını ve nihayet uçlarının hangi sınırsızlıklara doğru 

gittiğini anlamaya, kavramaya ve idraki ölçüsünde anlatmaya çalışır. Bir başka ifadeyle 

toplum, kendi kendini devam ettiren, belirli bir fiziki yeri olan, varlığını uzun zaman 

sürdüren ve bir yaşam biçimini paylaşan insan topluluğudur. 

Demek ki her insan topluluğu, toplum değildir. Örneğin, bir köyde yaşayan insanların 

birlikteliği yukarıda verilen toplum tanımlarına uygun olduğu için toplum olarak 

değerlendirilir. Ama bir futbol maçını seyretmek için stadyumda toplanan ya da bir parkta 

dolaşan insanlara, aralarında fiziksel yakınlığın ötesinde bir bağ ve ilişki bulunmadığından 

dolayı toplum denemez. Sosyoloji, toplumu incelerken öncelikle toplumun yapısı üzerinde 

durur. Toplum yapısı, toplumdaki grupların oluşturduğu bir yapıdır. 
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Toplumun yapısı, toplumsal grupların niteliklerine ve birbirleriyle olan ilişkilerine göre 

biçimlenir. Nitelik ve ilişkilerdeki önemli değişiklikler toplumun yapısını da değiştirir. 

Toplumun içerisinde, toplumu biçimlendiren ona hareketlilik veren toplumsal güçler 

vardır. Toplumsal güçler, bir arada yaşayan insanların ortak duygu, düşünce, inanç ve 

beklentilerinden kaynaklanır. Toplumsal güçler, aynı zamanda toplumdaki insanları 

birbirlerine yaklaştırır, toplumsal grupların oluşumunu sağlar, toplum yapısının 

değişmesine ve gelişmesine katkıda bulunur. 

Sosyoloji, toplumun yapısını, insan grupları arasındaki ilişkiler ve toplumsal kurumlar 

olmak üzere iki açıdan incelemektedir. İnsan grupları ya da toplumsal grupların 

oluşumunda iki temel etken önemli rol oynamaktadır: Bunlardan biri, bireyin doğayla olan 

ilişkisinde başka bireylerin yardımına ihtiyaç duymasıdır; diğeri, toplumsal bir varlık 

olması dolayısıyla, bireyin başka insanlarla bir arada bulunmaktan sağladığı doyumdur. 

Yukarıda açıklandığı gibi sosyoloji, toplumun yapısını aynı zamanda toplumsal kurumlar 

açısından incelemektedir. 

Toplumsal kurum ise iki ayrı anlamda kullanılmaktadır: 

Aynı özellikte bulunan toplumsal değer ve olayların oluşturduğu bütüne toplumsal kurum 

denir. Örneğin ekonomik değerler ve olgular ekonomi kurumunu, hukukla ilgili değer ve 

kurallar da hukuk kurumunu meydana getirir. Bu anlamda, ahlak, hukuk, ekonomi, din vb. 

birer toplumsal kurumdur. 

Farklı amaçlarla insanlar tarafından oluşturulan teşkilatlı ve somut kuruluşlara da 

toplumsal kurum denir. Bu anlamda aile, okul, cami vb. birer toplumsal kurum olarak 

adlandırılmaktadır. Hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın, toplumsal kurumların iki temel 

özelliği vardır: Bunlardan biri, öğeleri arasında organik bağlar bulunan bir bütün 

oluşturması; diğeri de oldukça uzun bir sürekliliğe sahip olmasıdır. Sosyoloji aynı 

zamanda toplumda meydana gelen değişimleri incelemektedir. Dinamik bir varlık olan 

toplum, sürekli olarak hareket ve değişim içerisindedir. Toplum içerisinde bulunan 

bireyler, gruplar ve bunlar arasındaki ilişkiler de değişmektedir. Toplumun temel 

özelliklerinden birisi de değişimdir. Toplumda meydana gelen değişmeler, zamana ve 

duruma göre yavaş ya da hızlı, kesintili ya da sürekli, gerileme ya da ilerleme biçiminde 

olabilir. Zaman süreci içerisinde toplumsal yaşamda ortaya çıkan farklılıklar toplumsal 

değişme olarak adlandırılmaktadır. Toplumsal değişme, toplumsal düzeni oluşturan 

öğelerin ve düzenin işleyişinin belirgin biçimde değişmesidir. 

Toplumdaki kurumların aralarında var olan göreli bir eşgüdüm ve uyum hâline toplumsal 

düzen denilir. Toplumu meydana getiren toplumsal gruplardır. Toplumsal gruplar ise 

insanların toplumsal ilişkiler aracılığıyla oluşturdukları birliktelikler şeklinde 
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tanımlanabilir. Toplumu insanların sosyal ilişkiler aracılığıyla katıldığı gruplar meydana 

getirir. Her insan, yaşamı boyunca birçok grupta yer alır. Aile, okul, işyeri küçük boyutlu; 

sendika, siyasi parti ve devlet ise büyük boyutlu toplumsal gruplardır. Bu gruplar 

toplumun parçalarıdır. Sosyoloji, topluma uyum sağlayan toplumsal grupların yanında 

uyum sağlayamayan toplumsal grupları da inceler. 

 Başlıca Sosyoloji Dalları 

Toplumu bir bütün olarak inceleyen sosyolojinin çeşitli alt dalları bulunmaktadır. Burada 

toplumsal yaşamın belli bir yanını kendisine konu olarak alan sosyolojinin dallarına kısaca 

değinilecektir. Toplumsal sorunların çoğalması ve bilgilerin giderek farklılaşan, 

uzmanlaşan ve sayıları artan alanlarda, diğer bilgi bütünlerinden neredeyse bağımsız bir 

biçimde yoğunlaşması sosyolojilerin doğuşunu teşvik etmiştir. Ancak sosyolojinin 

herhangi bir alt dalında uzmanlaşabilmek için diğer dallardan da haberdar olmak ve o 

dalların konularını da sınırlı bir şekilde de olsa incelemek gerekir. Çünkü sosyolojinin 

herhangi bir alt dalını diğer dallarından bağımsız düşünmek zordur. Bu nedenle bir 

sosyolog yapacağı çalışmada bütüncül bir yaklaşım izleyerek sosyolojinin diğer 

disiplinlerini de göz önünde bulundurmak zorundadır. 

Örneğin bir ülkedeki göç sorununu inceleyen bir sosyolog, bu sorunu ele alırken o ülkenin 

ekonomik yapısı, siyasal yapısı ve nüfus hareketlerini de göz ardı etmemelidir. Bir 

sosyolog sosyolojinin özel bir alanında uzmanlaşma çabasına girmeden önce, genel 

sosyolojinin temel, kuramsal, kavramsal ve metodolojik bilgilerini almış olmalıdır. Çünkü 

araştırma sonunda elde edeceği bulguları, ancak bu bilgi bütünüyle birleştirebilirse 

anlamlı sonuçlara ulaşabilir. Demek ki sosyolojinin her alt disiplini ya da özel bir alanın 

sosyolojisi, toplumsal gerçeğin belirli bir kısım veya kesitini açıklarken bu kısım veya 

kesiti, toplumsal gerçeğin bütünselliği ile olan ilişkileri çerçevesinde ele almak 

durumundadır. 

Sosyoloji, içerisinde yetiştiği toplumun değerlerinden bağımsız düşünmek, bilimsel bir 

yaklaşım değildir. 

 

 
Bilgi Sosyolojisi: Bilgi sosyolojisi, bilginin türü, doğuşu ve gelişmesi ile toplum 

arasındaki karmaşık ilişkileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bir başka ifadeyle bilgi 

sosyolojisinin temel konusu uygarlık, kültür, toplumsal sınıf ve grup tiplerine göre 

öncelikli bilgi türlerinin ve biçimlerinin araştırılmasıdır. Bilgi sosyolojisi toplumsal bir 

olgudur ve toplum yapıları ile bu yapılara uygun bilgi türleri arasındaki ilişkileri araştırır. 
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Başka bir anlatımla, günlük yaşamda kullanılan hukuk, din, dil, siyaset, ahlak, ekonomi 

bilgilerinin toplumla olan ilişkilerinin ortaya konulmasıdır. 

 

 
Ekonomik Sosyoloji: Sosyoloji ve ekonomi arasında bugün bile karşılıklı fonksiyonel ve 

kapsayıcı bir ilişkinin olduğundan söz etmek mümkündür. Ekonomik sosyoloji, öncelikle 

bir toplumun ekonomik yapısını belirleyen başlıca etkenlerden birisi olan teknolojinin 

hangi toplumsal koşulların ürünü olduğunu ortaya koymaya çalışır. Ekonomik sosyoloji, 

bilgi sosyolojisiyle birlikte ekonomik bilginin toplumsal gerçek içerisindeki yerini 

belirlemeye çalışır. Bu nedenle ekonomik sosyolojinin temel bir görevi de, homo 

economicus’un (ekonomik insan) hangi toplum ve tarihsel dönemler için geçerli 

olabileceğini ve nasıl bir kültürel ve ideolojik içerik taşıdığını göstermektir. Ayrıca 

ekonomik sosyoloji, belirli bir toplumda ve bu toplumu oluşturan toplumsal gruplarda, 

gelir, tüketim, tasarruf, istihdam gibi ekonomik olay ve olguların ne ölçüde evrensel bir 

nitelik taşıyabileceğini de araştırmaktadır. 

 

 
Sanayi Sosyolojisi: Çalışma ve iş sosyolojisi olarak da nitelenen sanayi sosyolojisi, örgüt 

sosyolojisi, psikoloji, toplumsal psikoloji, iş idaresi, ekonomi gibi birçok toplumsal 

bilimin ve bu bilimlerin özel dallarından birçoğunun çeşitli düzeylerde kurdukları ilişkileri 

kapsamakta ve toplumsal gerçeğin bütünlüğü açısından bunları toplumun yapısına göreli 

olarak bir sentez hâline getirmeye çalışmaktadır. Sanayi sosyolojisi sanayideki üretimin 

toplumsal temellerinin neler olduğunu ve hangi toplumsal ihtiyaçların ne türden sanayi 

üretimini gerektirdiğini de ele alıp incelemektedir. Sanayi sosyologlarının önemli 

sorunlarından birisi, temel terimleri olan “sanayi” yi tanımlamaktır. Ayrıca teknolojinin ve 

iş organizasyonundaki yöntemlerin açıklayıcı bir bakış açısıyla vurgulanması, fabrika 

dışındaki işlerin de sanayi sosyolojisi kapsamında değerlendirilmesine önemli bir dayanak 

sağlamıştır. 

 

 
Kent Sosyolojisi: Gelişmiş-Gelişmemiş, Batılı-Doğulu tüm çağdaş toplumlarda görülen 

en kapsamlı ve önemli bir toplumsal olgu da kentleşmedir. Kentleşme, insanların yerleşik 

hayata geçtikten sonra ortaya çıkan sosyolojik bir olgudur. Kent sosyolojisi, kentlerin 

oluşumu, konutlar, kent yaşamının insan ya da toplum üzerine etkileri, kentteki ekonomik 

yaşam ve doğurduğu sorunlar, kentin yerleşim düzeni, yeni kentlerin kuruluşu ve 

gelişmesi gibi çeşitli konuları inceleyen bir sosyoloji dalıdır. Sosyolojinin kentleşmeye 

ilgi duyması, kent sosyolojisini ortaya çıkaran toplumsal ilişkiler ile yapıların ilk önce on 
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dokuzuncu yüzyılın hızla büyüyen sanayi şehirlerinde desteklendiğini düşünecek olursak, 

sosyolojinin kendisi ile birlikte başlamıştır. 

 

 
Köy Sosyolojisi: Köyler doğal ve ekonomik fonksiyonları bakımından kentlerden farklı 

yerleşim birimleridir. Köy, doğrudan doğruya doğa ile mücadele içerisindedir. Köy 

sosyolojisi, köyü çevreleyen doğal ortam ile üretim biçimi ve teknolojisi arasında nasıl bir 

ilişki olduğunu ortaya koymaya çalışır. Ayrıca bir köyün nasıl ortaya çıktığı ve köydeki 

toplumsal ilişkiler; köyün tarihsel süreç içerisinde geçirdiği toplumsal değişimler de köy 

sosyolojisinin inceleme alanları içerisindedir. Tarım kesiminin sorunları, toplumsal 

değişme, teknolojik değişmenin yarattığı sorunlar, değer sistemlerindeki değişmeler ve 

köyün genel yönetim sorunları da köy sosyolojisinin inceleme alanı içerisinde bulunur. 

 

 
Din Sosyolojisi: İnsanın, birtakım doğa üstü güçlere ve varlıklara inanması ve çok çeşitli 

biçimler içerisinde bunlara ibadet etmesi, din olarak tanımlanmaktadır. Dini, bireyin, 

grubun, toplumun veya belirli bir kültürün, duygusal ya da bilinçli bir biçimde kutsal bir 

nitelik verdikleri varlıklarla kurdukları manevi ve toplumsal ilişkilerin bütünü şeklinde 

tanımlamak da mümkündür. Din sosyolojisi, herhangi bir dinin ortaya çıktığı sosyolojik 

koşulları ve insanlar üzerindeki etkisini inceleler. Din sosyolojisi dinsel duygunun 

niteliğini ve kökenini açıklayıcı kuramlardan farklı olarak dinsel davranışların sosyolojik 

olarak nasıl ortaya çıktıklarını; birey veya grupların dini nasıl algıladıklarını, bu algı ve 

inançların somut toplumsal gerçek içerisinde nasıl uygulandıklarını, nasıl 

belirginleştiklerini de araştırma alanı içerisine almaktadır. 

 

 
Hukuk Sosyolojisi: Örgütlenmiş ve yapılaşmış her insan topluluğu, belirli bir hukuki 

bütünün varlığı dışında düşünülemez; çünkü hukuk, insanların bir arada yaşama 

zorunluluğunun doğal sonuçlarından biridir. Hukukun kurucu öğeleri olan gelenek, 

görenek ve törelerin, din ve ahlak kurallarının ve somut yasaların temel fonksiyonu 

toplumsal ilişkileri düzenlemeleri, başka bir deyişle bu ilişkiler üzerinde kontrol 

mekanizmaları kurmalarıdır. Sosyolog, hukuk kurallarını belli bir toplumsal durumun 

anlatımı olarak ele alıp inceler. Her toplum, özellikle çağdaş toplum, yaşamın tüm 

yönlerini hukuk düzeninde yansıtır. Hukuk sosyolojisi bir toplumda geçerli olan hukukun 

toplumsal temellerini ortaya koyup; o toplumda yaşayan insanların toplumsal anlamda bu 

kurallardan nasıl etkilendiğini incelemektedir. Hukuk sosyolojisi hukuk kurallarının 

meşruiyetinin toplumsal koşullarını da inceleyen bir disiplindir. 
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Ahlak Sosyolojisi: Toplum içerisinde yaşayan insanlar, o toplumda geçerli olan hukuk ve 

ahlak kurallarından bağımsız olarak hareket edemezler. Birey açısından ahlak, bazı öznel 

ve nesnel (toplumsal) değerlerin bütünüdür. Gerçek yaşamda bu değerler, somut 

toplumsal töreler şeklinde ortaya çıkar. Bunlar arasında öznel bir nitelik taşıyanlara örnek 

olarak iyi-kötü ayrımı, sorumluluk duygusu, vicdan ve ahlaki değer yargıları verilebilir. 

Toplumsal değerlerden nesnel nitelik taşıyanlara örnek olarak da onur, adalet, sorumluluk, 

insan değeri, gruba, topluma ve diğer insanlara karşı olan görevlerle ilgili töreler 

gösterilebilir. Ahlak sosyolojisi, ahlaki kuralların ve değerlerin toplumsal temellerini ve 

zaman içerisinde ne türden değişimler geçirdiğini kendisine konu edinmektedir. 

 

 
Siyaset Sosyolojisi: Siyaset sosyolojisi genel sosyolojinin bir alt dalıdır. Tıpkı kent 

sosyoloji, din sosyolojisi, hukuk sosyolojisi gibi. Adından da anlaşılacağı gibi siyaset 

sosyolojisinin inceleme alanı, toplumda meydana gelen siyasal süreçlerle ilgilidir. Ancak 

siyasal süreçler ve siyaset olgusu aynı zamanda siyaset biliminin de konusudur. Öyleyse 

siyaset sosyolojisi ile siyaset biliminin temel farkı nedir? Siyaset sosyolojisi, siyaset 

olgusunu toplum içinde varolan diğer olgularla ilişkileri çerçevesinde ele almaktadır. 

Siyaset ile toplum arasındaki ilişkileri incelemek siyaset sosyolojisinin önemli 

amaçlarından birisidir. Siyaset sosyolojisi, siyasal kurumların; parlamento, siyasal 

rejimler, seçimler, devlet gibi kurumların yer aldığı toplumun yapısal, kültürel özgüllüğü 

ile siyaseti ilişkilendirmeyi ön görür. Siyaset sosyolojisinde vurgu, siyasetin ve siyasal 

kurumların toplumla bağlantılarının ne olduğu üzerinde yoğunlaşır. Siyaset sosyolojisi işe 

toplumla başlar ve devletin toplumu değil, toplumun devleti nasıl etkilediğini incelemeye 

çalışır. 

 

 
Eğitim Sosyolojisi: Sosyolojik olduğu kadar felsefi bir kavram olan eğitim, bilgi aşılayan 

ve bilgiyi yönlendiren ideolojiler, müfredat programları ve pedagojik teknikler ile 

kişiliklerin ve kültürlerin toplumsal bakımdan yeniden üretilmesini kapsar. Pratikte ise 

eğitim sosyolojisinin en çok ilgilendiği konu okul eğitimi, özellikle modern sanayi 

toplumlarının toplu eğitim sistemleridir. Eğitim sosyolojisi, aynı zamanda eğitimin 

toplumla olan ilişkilerini ve tarihsel süreç içerisinde eğitimin toplumu nasıl etkilediği ve 

toplumdan nasıl etkilendiğini de ortaya koymaya çalışır. Eğitim sosyolojisi bir toplumsal 

yapı içerisindeki eğitim sorunlarına ilişkin araştırmalar yapan bir disiplindir. Her kültürün 

eğitim sorunu değişik olacağından dolayı o toplumun kültürüne uygun bir eğitim 

politikasının belirlenmesi de eğitim sosyolojisinin inceleme alanındadır. 
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MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (MİY) 

Günümüzde dünyanın her yerinde işletmelerin karşı karşıya kaldığı en temel sorun, 

müşteri sadakatinin her geçen gün giderek azalmasıdır. Bunun en önemli nedeni olarak, 

gittikçe şiddetlenen rekabet ortamında işletmelerin müşterilerine sürekli olarak daha ucuz 

alternatifler sunmakta olmalarını söyleyebiliriz. 

Günümüzde mevcut müşterilerin potansiyel müşterilerden daha önemli bir hale gelmiş 

olması, işletmelerin bu yönde arayışlara yönelmelerine yol açmıştır Mal ve hizmetlerdeki 

farklılıkların yok denecek kadar azalması, standardın sağlanması gibi nedenler işletmeler 

ve ürünleri arasında farklılık oluşturma şansını ortadan kaldırmaktadır. Bu farklılığın 

ortadan kalkması, işletmeleri başka arayışlara yönlendirmiştir. “Farklı müşterilere farklı 

muamele yapılması” fikrine dayanan MİY, bu noktada karşımıza çıkmaktadır. İşletme ve 

ürünlerde farklılık yaratamıyorsak, her bir müşterimize farklı muamele yaparak farklılık 

yaratmalıyız. MİY, işletmenin hedef müşterilerinin tanınmasına ve sınıflandırılmasına 

yardım eder. MİY’nin ne olduğuna ilişkin bir çok tanım bulunmaktadır. MİY, bir 

işletmenin mevcut ve muhtemel müşterileriyle ilişkilerinin yönetim ve düzenlenmesine 

yardım eden yöntemler, yazılım ve internet imkanları olarak tanımlanmaktadır. 

İşletmelerin MİY’ne ihtiyaç duyma nedenleri şöyle sıralanmaktadır: 

Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu haline gelmesi, 

Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi, 

Müşteri memnuniyeti ve sadakati kavramlarının önem kazanması, 

Var olan müşterinin değerinin anlaşılması ve bu müşteriyi elde tutma çabalarına gerek 

duyulması, 

Bire bir pazarlamanın önem kazanmasıyla beraber her müşteriye özel ihtiyaçlarına göre 

davranma stratejilerinin gerekliliği, 

Yoğun rekabet ortamı, 

İletişim teknolojileri ve veri tabanı yönetim sistemlerinde yaşanan gelişme 
 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 27 

  

 

 

 

 

MİY’İN AMAÇLARI 

 

 
MİY’nin amaçları şöyle sıralanmaktadır: 

Müşteri ilişkilerini karlı hale getirmek, 

Farklılaşma sağlamak, 

Maliyet minimizasyonu sağlamak: MİY için ayrılan bütçe, iyi tasarlanmış bir MİY projesi 

ile kısa sürede geri kazanılabilir. Mevcut müşterilerin sadakatinin sağlanması ile gelecek 

ilave satışlar ve olası satışlardaki azalışların olmayışı gibi gelişmeler MİY için yapılacak 

harcamaların kısa sürede işletmeye dönmesini sağlayacaktır. 

İşletmenin verimini arttırmak, 

Uyumlu faaliyetler sağlamak: Geleneksel yollarla ile elde edilen bilgiler ile internet 

ortamından elde edilen bilgiler ile sentezlenerek düzenli ve uyumlu bir şekilde müşteriye 

hizmetin sunulabilmesi mümkün alabilecektir. 

Müşteri taleplerini karşılamak 

 

 

 

MİY’İN PAZARLAMA FAALİYETLERİNE KATKISI 

İşletmelerde müşteriler ile doğrudan iletişim içerisinde bulunan tek departmanının 

pazarlama olduğu dikkate alındığında, müşterilerle olan ilişkilerin yönetilmesine ilişkin 

faaliyetlerin pazarlama faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağı açıktır. Bu katkılar şöyle 

sayılmaktadır: 

Terk etmiş müşterinin yeniden kazanılması (Araştırmalara göre MİY ile %10-20 si geri 

kazanılmaktadır) 

Müşteri sadakati yaratma (Araştırmalara göre %15-20 oranında artmaktadır) 

Yeni müşteri bulma (Araştırmalar %3-4 oranında artış sağladığını ortaya koymaktadır) 

Çapraz satış yapma (Araştırmalar %2-3 oranında çapraz satışlar üzerinde etki meydana 

getirdiğini göstermektedir 
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MİY’NİN EVRELERİ-AŞAMALARI 

Müşteriler ile olan ilişkilerin bir süreci içermesi nedeniyle yönetilmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle öncelikle MİY’in aşamalarının bilinmesi gereklidir. 

MİY’in aşamaları 4 ‘e ayrılmaktadır. 

Müşteri Seçimi Bu aşamanın ana amacı, “en karlı müşteri kim?” sorusunun cevabının 

bulunmasıdır. Bu soruya doğru cevap verebilmek için şu çalışmalar yapılmaktadır: a. 

Hedef kitlenin belirlenmesi b. Bölümlendirme c. Konumlandırma d. Kampanya planları e. 

Marka ve müşteri planlamaları f. Yeni ürün lansmanları (sunumları) 

Müşteri Edinme “Belirli bir müşteriye en etkili yoldan satış nasıl yapabiliriz?” sorusunun 

cevabı bu aşamanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu aşamada; İhtiyaç analizleri, Teklif 

oluşturma, Kapanış adımları alanında çalışmalar yapılmaktadır. 

Müşteri Koruma “Bu müşteriyi ne kadar süreyle elimizde tutabiliriz?” sorusunun 

cevabının arandığı aşamadır. Bu aşamada amaç, müşteriyi kuruma bağlama, onu kurumda 

tutabilme ve ilişkinin sürekliliğini sağlamaktır. Bu aşamada yürütülen çalışmalar şöyle 

sıralanmaktadır: Sipariş yönetimi, Teslim, Taleplerin organizasyonu, Problem yönetimi 

Müşteri Derinleştirme Müşteri derinleştirme, kazanılmış müşterilerin sadakat ve 

karlılığının uzun süre korunması ve müşteri harcamalarındaki payın yükseltilmesi için 

gereken adımları içermektedir.Amaç sürekliliğin sağlandığı ilişkiden yeni faydalar 

sağlamaktır. Bu aşamada yapılan çalışmalar: Çapraz satış kampanyaları, Müşteri ihtiyaç 

analizleri 

Kitlesel pazarlamanın bir çok yararına rağmen, üreticiler, müşterilerine uzak oldukları için 

“müşteri tatmini” sorumluluğunu satıcılara ve dağıtıcılara bırakmışlardır. Müşteri 

Tatminini, müşterilerin beklentilerine uyması yada beklentilerinin üstünde bir performans 

göstermesi olarak tanımlanmaktadır. Buna göre müşterilerin ürünle ilgili tecrübeleri 

beklentilerinden yüksek ise o müşteri tatmin olmakta, düşük ise tatmin olamamaktadır. 

Müşteri tatmini, müşterilerin bir mal veya hizmetin hayat seyri (mamulün hayat seyri 

eğrisi) boyunca edindikleri beklentilerdir. Müşteri tatmini sağlayabilmek için işletmelerin 

önünde üç temel yönetim süreci bulunmaktadır. 

Bunlar; 

Müşteri ihtiyaçlarını tahmin etmek, 

Müşteri türlerine çabuk cevap vermek, 
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Yeni ürün geliştirmek. 

Müşteri tatmini elde etmeyi sağlayacak bazı avantajlar şöyle sıralanmaktadır: 

Maliyet: Mal ve hizmetleri minimum maliyetle sunmak, 

Değer Katma: Mal ve hizmetlerin daha fonksiyonel olmasını sağlamak, 

Odaklanma: Özel müşterilerin belirgin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, 

Hız: Müşterilerin ihtiyaçlarını rakiplerden daha hızlı karşılamak, 

Esneklik: Değişen ihtiyaçlara daha hızlı adapte olmak 

Müşteri tatmininin derecesini belirlemeden bunu arttırmaya çalışmak yada müşterilere 

sunduğumuz malların ve hizmetlerin kalitesini yükseltmek mümkün değildir. Bunun için 

müşteri tatmininin belirlenmesi konusunda şunlar yapılabilir: 

Hizmetin zamanında yapılması ve insanların (çalışanlarla-yöneticilerin) bir araya gelmesi 

İşler kötü gittiğinde müşterileri firmayı aramaları için teşvik etmek 

Kullanıcılara kartlar bırakmak ve ücretsiz telefon hatları tedarik etmek 

Hizmet ziyaretlerinde müşterilere anket bırakmak (cevaplandırma oranı düşük olabilir- 

eğer müşteriye bu formu doldurduğunda ödül kazanabileceği bildirilirse oran artabilir) 

Mal veya hizmetle daha önceden bir şekilde iletişim kurulmuş müşteriler aranır. 

Rastgele seçilmiş olan müşterilerin, yöneticiler tarafından telefon ile aranması Bu 

yöntemler sayesinde hem müşteri tatmininin belirlenmesi ve bunun sürekli hale 

getirilmesi sağlanabilecek hem de elde edilen veriler sayesinde işletmenin müşterilerini 

daha yakından tanıması mümkün olabilecektir. 

Tatmin olmuş bir müşteri; sizinle çalışmaktan memnun olan, istekleri karşılanan, malı ve 

hizmeti beğenen, yaşadığı tecrübeyi beğenen müşteridir. Bu tatmin sürekli kılınırsa, 

müşteri, sadık müşteri haline dönüşür. 

İşletmelerin müşterilerden gelebilecek şikayetleri ortadan kaldırabilmeleri ve dolayısıyla 

onları tatmin edebilmeleri için şu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir: 

Şikayet edebilmeyle ilgili engellerin ortadan kaldırılması (Ücretsi telefon hatları, internet 

adresi kullanmaları vs.) 

Müşteri tatmini araştırmaları 
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Müşteri şikayetlerinden üst yönetimin haberdar olması 

Şikayetlere hızlı bir şekilde cevap verilmesi 

Şikayetleri ortadan kaldırmak 

Müşterilerin beklentileri ile algıları arasındaki olumsuz farklılıklar, işletme faaliyetlerinin 

eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

Bu eksiklikler şöyle sayılmaktadır: 

Müşteri beklentilerini kavrayamama 

Yanlış müşteri tatmini standartları 

Beklenti performansı eksikliği 

Teslimatı gerçekleştirilemeyen taahhütler 

 

 
Müşteri Beklentilerini Kavrayamama 

Müşteri beklentilerinin kavranamamasının en önemli nedeni, müşteriler hakkında 

yeterince araştırma yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bunu sağlamak için belirli 

periyotlarla yöneticilerin ve çalışanların müşterilerle iletişim kurmaları gerekir. 

“Ölçemediğimiz şeyi Yönetemeyiz” prensibinden hareketle, müşteri tatminini yönetmenin 

yolları şöyle sıralanmaktadır: 

İşletmenin Hedeflerin tam olarak tanımlanması 

Müşterilerimizin kalite, fiyat, imaj ve değeri kendilerinin tanımlamalarına izin vermek 

Önemli ve öncelikli ihtiyaçların ve değerin yönetilmesi 

Uygulamaya yönelebilmek için bir hareket planı hazırlamak e. Pazarın ve işletme 

sonuçlarının denetlenmesi 

 

 
Yanlış Müşteri Standartları 

Müşterilerin her sektörden ve dolayısıyla mal ve hizmetten beklentileri farklı olmaktadır. 

Bu farklılıklar, beraberinde tatmin düzeyini de farklılaştırmaktadır. Bunun için müşteri 

araştırmalarının doğru yapılması gerekmektedir 
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Beklenti-Performans Eksikliği 

Bu eksiklik temelde iki nedene dayanmaktadır; birincisi, işletme ürünlerinin, müşterilerin 

istek ve ihtiyaçlarının yeterince karşılayamaması, ikincisi ise işletme çalışanlarının 

müşterilere yeterli hizmeti sağlayamamasıdır. Birinci neden iyi yapılmayan Pazar 

araştırmasından kaynaklanırken ikincisi ise temelde iletişimsizlik, eğitim eksikliği, 

çalışanların niteliksizlikleri ve yönetim zaafiyetinden kaynaklanmaktadır. 

 

 
Teslimatı Gerçekleştirilemeyen Taahhütler 

Müşterilerin en çok hayal kırıklığına uğradıkları şey, satın alma kararını etkileyen ürün 

tanıtımları ile teslimatı yapılan ürün arasında olumsuz farklılıkların bulunmasıdır. 

Tatmin olmayan bir müşteri genel olarak iki temel davranış sergilemektedir. Bunlar; tepki 

gösterme ve tepki göstermemedir. Tepki göstermeyen müşteri, tatminsizlik yaratan 

durumla yaşamayı bir anlamda kabullenmiş olmaktadır. Müşteri tepki gösterme yolunu 

seçtiğinde ise şu yollara başvurmaktadır: Üretici veya mağazaya şikayette bulunmak, 

mağazadan veya markayı satın almayı durdurmak, arkadaşlarını uyarmak, özel veya kamu 

kurumlarına şikayette bulunmak, kanuni işlem başlatmak. 

 

 
MÜŞTERİ SADAKATİ 

Temel olarak bir müşterinin bir mal veya hizmeti tekrar satın alması için iki temel 

güdünün bulunduğu ileri sürülmektedir. 

Bunlardan birincisi müşterinin belirli bir indirim veya tekliften elde ettiği fayda, ikincisi 

ise müşteri belli bir ürüne yönelik duygusal bağlılığı veya yakınlığıdır. Birinci güdünün 

tatmini, belli bir zaman içerisinde meydana gelmekte ve indirim veya teklif geçersiz 

olduğunda bitmektedir. İkinci güdü ise müşterilerin kendileri için özel saydıkları mal ve 

hizmetlerle ilişkisini etkilemektedir. Müşteri sadakati, müşterinin belirli bir ürünü veya 

markayı sürekli satın almasını, ihtiyaç hissettiğinde başka ürün yada marka alternatifini 

araştırmamasını ifade etmektedir. Müşteri tatmini sürekli kılındığında sadık müşteriler 

yaratılmaktadır. Müşteri Sadakatinin Etkileri Müşteri sadakatinin işletmeler üzerinde 

yarattığı etkiler şöyle sayılmaktadır: 
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Müşteriyi Elde Tutma: Müşterinin aynı malı, aynı tedarikçiden yeniden talep etmesi veya 

hizmet sözleşmesini yenilemesi anlamındadır. 

Kalıcılık: Kalıcılık, müşteriyi elde tutmaktan daha fazla olarak takip ve özel önlemleri ifade 

etmektedir. 

Fiyat: Müşteriler ile uzun ve güvenilir ilişkiler kurulabilmiş ise bu müşterileri memnun 

edecek ve müşteriler ürün için daha fazla ödeme yapmayı kabul edebileceklerdir. 

 

 
Müşteri Payını Arttırma 

Tavsiye Etme: Sadık müşteriler yeni müşteri kazanmak için iyi birer yardımcıdır. Müşteri 

Sadakati Yaratma Taktikleri İşletmeler açısından yeni müşteriler bulmak, eskileri elde 

tutmaktan daha maliyetli olmasına rağmen, işletme yöneticilerinin yaptıkları hataların 

başında, Pazar paylarını arttırmak için yeni müşteri arayışlarında bulunurlarken eski 

müşterilerini ihmal etmeleridir. 

Halbuki varlıklarını sürdürebilmeleri için işletmelerin mutlaka sadık müşteriler oluşturması 

gerekir. Müşterilerin sadakat düzeyi ile müşteri özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ve 

Müşteri Sadakat merdiveni olarak adlandırılan bir şekil ile müşteri sadakatini 

somutlaştırabiliriz 

Bu doğrultuda işletmelerin sadık müşteriler yaratma taktikleri olarak şunlar sayılmaktadır: 

Mevcut müşterilerinize tanıtım yapın (İşletme tarafından gerçekleştirilecek her türlü tanıtım, 

reklam, halkla ilişkiler vb. çabalarda yer vermek, onları ihmal etmemek gerekir. Onlara 

satılabilecek ilave ürünler düşünülmelidir.) 

Müşteri şikayetlerini, müşteri sadakatini arttırmada kullanın ( Müşteri ürünlerden memnun 

değilse, muhtemelen şikayet etmek yerine, sizi terk edip rakip işletmeye gitmeyi düşünecektir. 

Bu nedenle şikayetlerin size iletilmesini teşvik ediniz) 

Müşterilerinizle sürekli iletişim içerisinde olun ( İşletmelerin son yıllarda özellikle cep 

telefonu ve e-mail yoluyla müşterilerinin doğum günü, bayram gibi özel günlerde 

hatırlamaları) 

Destek hizmetlerdeki personeli eğitin ( İşletmeler satış elemanlarının yanı sıra destek 

personeli elemanlarının da eğitimini ihmal etmemelidir. Bu çerçevede teknik personel, 

müşteri temsilcileri, paketleme hizmeti çalışanları vb. personel eğitilmelidir.) 
 

 

 



Sayfa 33 

  

 

 

 

 
 

 

İşletmelerin çeşitli şekillerde sadık müşteriler oluşturmasının, işletmeler açısından önemi çok 

büyüktür. Buna göre müşteri sadakatinin işletmeler açısından önemi şöyle sıralanmaktadır 

Satışların Artması: Sadık müşterilerin hem bizi terk etme olasılığı düşüktür ve hem de bu 

müşterilerin olumlu tavsiyeleri aracılığı ile yeni müşteriler kazanma şansı oldukça yüksektir. 

Kaybedilen müşteriler, genelde işletme hakkındaki olumsuz düşünce ve kanaatlerini başka 

kişilerle paylaşacak ve bunlarda başkaları ile paylaşacak ve böyle sürüp gidecektir. Kişisel 

tavsiyeler, reklam ve diğer iletişim yollarından daha fazla ikna gücüne sahip olduğu için 

müşteri kaybı hızla artacaktır. 

Düşük Maliyet Sadık bir müşteriye hizmet sunmak ve satış yapmak, diğer müşterilerle 

mukayese edildiğinde daha az maliyetli olacaktır. Öte yandan işletmelerde yeni müşterilerin 

kazanılması, mevcut müşterilerin işletmemizi terk ettiğini gizleyebilir. İşletme bir yandan 

yeni müşteriler kazanmakta ama diğer taraftan mevcut müşterilerini kaybetmektedir. Dibi 

delik bir kova gibi. Bu kovayı doldurmak çok daha zahmeti ve maliyeti gerektirir. Bunun için 

kaybedilen bir müşterinin yerine yeni bir müşteri kazanmanın maliyeti çok yüksektir. 

Müşterilerin üretim ve pazarlama sürecine katılımı Sadık müşteri, stratejik ortak gibidir. Yani 

sadık müşteri, üretim ve pazarlama süreçlerinde karşılaşılan sorunları ve beklentileri işletme 

yönetimine bildirerek işletmenin hatalarını düzeltmesi fırsatını sağlar. 

İç müşterilerin tatmini Müşterisi tatmin olan bir işletme, istikrarlı bir satış grafiği elde ettiği 

için çalışanların da tatmini bundan olumlu olarak etkilenmektedir. 

 

 
MÜŞTERİLERE YÖNELİK PAZARLAMA VE İLİŞKİSEL PAZARLAMASI 

MÜŞTERİLERE YÖNELİK PAZARLAMA 

Teknoloji ve pazarlamada yaşanan değişiklikler, satışçıları ortadan kaldırmakta ve 

“önümüzdeki yıllar müşteriye ait olacak ve bu pazarlamacılar için büyük bir haber” olarak 

değerlendirilmektedir. Yakın zamanlara kadar hakim olan pazarlama anlayışında hedef pazarı 

belirlemek, bu hedef pazarı dikkate alarak üretim yapmak ve bu arada da pazarlama 

karmasının diğer unsurlarını hedef pazarı oluşturan kitleye göre düzenlemek yeterli 

sayılmaktaydı. Ancak bu hedef pazarın aslında her biri ayrı ayrı özellikler taşıyan kişilerden 

oluştuğu yeni anlaşıldı ve farklı müşterilerin tatminine önem vermeyen ve satış bittikten sonra 

da müşteriye hizmet vermeyen işletmelerin başarısız oldukları gözlemlenmiştir. 
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Çin’deki bir lokanta 94 kg. ın altındaki erkeklere ve 83 kg. ın altındaki bayan 

müşterilerine %15 indirim yapmaktadır. Ünlü pazarlama gurusu Philip Kotler, pazarlama 

planı yapacak olan yöneticilerin pazarlama karması unsurları olarak 4P yerine artık 4C 

formülünü düşünmeleri önermiştir. 

Buna göre; 

Mamul Müşteriye = Sunulan Değer 

Fiyat Müşteri= Maliyetleri 

Dağıtım =Müşterinin Ürüne Rahat Ulaşması 

Tutundurma =Müşteriyle İletişim 

İlişkisel pazarlama en basit anlamıyla, alıcı ile satıcı arasındaki tatmini sağlayacak uzun 

dönemli ilişkiyi ifade etmektedir. İlişkisel pazarlamanın kapsamını, yeni müşterilere 

ulaşmaktan çok, mevcut müşterilere daha kaliteli mal ve hizmet sunma ve dolayısıyla 

onları uzun dönemde tatmin etme çabaları oluşturmaktadır. Bu anlayış özünde MİY’nin 

temelini oluşturmaktadır. 

 

 

 

MÜŞTERİLERE YÖNELİK PAZARLAMA VE İLİŞKİSEL PAZARLAMASI 

İlişkisel pazarlama anlayışına göre, çok sayıda çalışanın, çok sayıda müşteri ile yüz yüze 

ilişki kurduğu iş ortamlarında en hayati unsur, personel yönetimi ve çalışanların müşteri 

odaklı çalışma alışkanlıklarına sahip olmalarıdır. Bir araştırmaya göre müşterilerin bir 

işletmeyi terk etme nedenlerinin başında %42 gibi bir oranla “çalışanların davranışı” 

gelmektedir. Diğer nedenler olarak %30 oranla “müşteriye kendini değersiz hissettirmek” 

ve %27 lik oranla “dürüst olmayan davranışlar” sayılmaktadır. 

Ürün sunumu, fiyat gibi önemli rekabet araçları ise 5. ve 8. neden olarak sayılmıştır. Aynı 

araştırmada müşteri sadakati için en önemli faktörün de yine %44 ile “çalışanları 

davranışı” olarak belirlenmiştir. İlişkisel pazarlamanın başlıca dört hedefi olduğu ifade 

edilmektedir. Bunlar; 1. Müşteriyi kazanma 2. Müşteriyi tatmin etme 3. Müşteriyi elde 

tutma 4. Müşteriyle ilişkileri geliştirmek 
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PAZARLAMA VE SATIŞTA TKY 

Bilindiği üzere TKY, kaliteye ulaşmak için örgütün tüm çalışanlarının katıldığı bütünsel 

bir çabayı gerektirmektedir. Kalite konusunda karar verici temel olarak müşteridir. Yani 

kaliteyi müşteri tanımlamaktadır. Bu açıdan işletme, müşterinin istek ve ihtiyaçlarını 

bilmeli, farkında olmadığı ve bu nedenle ifade edemediği ihtiyaçlarını tahmin etmeli, 

müşteri tatminin sağlayacak mal ve hizmetleri tasarlamalı, müşteri ile piyasanın değişen 

taleplerine hızla cevap verebilmelidir. 

 

 
PAZARLAMA VE SATIŞTA TKY 

Bunun sağlanabilmesi için yöneticilerin müşteri tatmini sağlamaya yönelik çalışmalarında 

başarılı olabilmesi için ortaya konulan ve “TKY nde on nokta yaklaşımı” olarak ifade 

edilen unsurlar şunlardır: 

Tepeden Aşağıya Yönetim: İşletmede en üst yöneticiden en alt çalışana kadar herkesin 

kaliteyi benimsemiş olmalıdır. 

Çalışanların Katılımı: Tüm departmanların ve bu departmanlarda çalışanların TKY 

anlayışına katkıda bulunması gerekmektedir. 

Müşterileri Tanımak: İşletmelerin bir yandan müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını doğru 

belirlemesi ve öte yandan da tedarikçilerini iyi tanıması ve doğru seçmesi müşterilerine 

sunacağı mal ve hizmetlerin uygunluk derecesini arttıracaktır. 

Müşterilerin ve Tedarikçilerin İhtiyaçlarını Anlamak: Girdi-Çıktı ilişkisi çerçevesinde 

üretilecek mal ve hizmetlerin, işletmelerin hem müşterilerinin ve hem de tedarikçilerinin 

ihtiyaçlarını anlamasıyla mümkün olabilecektir. 

İhtiyaçları Her Zaman Karşılamak: Bunun için kritik faktörler olarak şunlar sayılmaktadır; 

Kalite: Çıktı belirlenen standartlara uygun mu? 

-Tutarlılık: Çıktılar her zaman asgari standartları karşılıyor mu? 

-Zamanlama: Çıktılar her zaman zamanında ve doğru zamanda mı? 

-Tatmin: Çıktılar müşterinin ihtiyaçlarını her zaman tatmin ediyor mu? 
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Kalitenin Ne Olduğunu Anlamak: Kalitenin göreceli bir kavram olması nedeniyle yöneticiler 

kalite ile ilgili çalışmalarında şu üç faktörü incelemeleri ve bu yönde kafa yormaları gerekir. 

Bu faktörler; 

Kalite içerden kaynaklanmaktadır. Bu ne yaptığımız ve nasıl yaptığımıza dair motivasyonla 

alakalıdır. 

-Kalite müşteriden kaynaklanmaktadır. -Kalite rekabetten veya dış faktörlerden 

kaynaklanmaktadır. 

Tedavi Değil, Önleme: İşletmeler üretim sürecinde ortaya çıkan hataları gidermeye çalışmak 

yerine, kalitesizliği önleyici çalışmalar yapması ve kaynakta sorunların ortadan kaldırılması 

önemlidir. 

Sıfır Hoşnutluk: İşletmeler faaliyetlerini yeterli görmemeli ve faaliyetlerinde, mal ve 

hizmetlerinde daha iyisini ulaşmayı hayal etmelidirler. 

İnsanlara Kaliteyi Anlatmak: Yöneticiler kalitenin işletmeye sağlayacağı faydaları sürekli 

olarak çalışanlarıyla paylaşmalıdır. 

Sabırlı ve Israrlı Olmak: Kalite bir anda gerçekleştirilecek bir şey değildir, bu nedenle sabırlı 

ve bıkmadan usanmadan planlar hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 

 
Ancak burada unutulmaması gereken çok önemli bir husus vardır. İşletmelerin sattığı mal 

veya hizmetlerin kaliteli olması, her zaman müşterinin tekrar gelmesini sağlamak için yeterli 

değildir. En az bunun kadar önemli olan bir başka husus da işletmenin müşteri ilişkilerinin 

kalitesidir. Müşteri ilişkisinin kalitesi, müşterinin tekrar gelmesini sağlar. İşletmeler bu 

çerçevede sadece mal ve hizmet üreten, pazarlayan birimler olmanın ötesine geçmeli ve bir 

“fark” yaratmalıdır. Bu fark, müşteri ilişkilerinde sağlanacak kalitedir. Dünyanın hemen her 

yerinde yöneticilerin yaptıkları işler aynıdır, farklı olan nasıl yaptıklarıdır. İşlerini nasıl 

yaptıkları ise büyük ölçüde içinde bulundukları toplum ve örgüt kültürü ile alakalıdır. En iyi 

üniversitelerde yönetim üzerine eğitim alarak ülkesine dönen kişiler, aldıkları bu eğitimi  

kendi kültürleri ile yoğurarak başarılı olurlar yada olamazlar. Aynı şekilde işletme kültürü de 

bu konuda oldukça önemlidir. 
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MÜŞTERİ DEĞERİ 

Müşteriler, ihtiyaçlarını karşılayacak mal veya hizmetleri seçerlerken, kendilerine en 

yüksek değerin teklif edildiği işletmeleri diğerlerine tercih edeceklerdir. Müşteri değeri 

şöyle tanımlanmıştır: Üründen elde edilen toplam fayda ile o ürünü elde etmek için 

katlanılan tüm maliyet arasındaki farktır. Bir başka tanıma göre ise müşteri değeri; 

müşterinin algıladığı faydalar (ekonomik, sosyal ve psikolojik) ile bu faydaları elde etmek 

için kullanılan kaynaklar (para, emek, zaman vs) arasındaki orandır. Örneğin 5 yıldızlı bir 

otel ile bir pansiyon temelde aynı ihtiyacı karşılamaktadır, ancak ikisinin arasında 

müşterinin algıladığı bir fark mutlaka olacaktır. İşletmeler müşterilerine mal, hizmet, imaj, 

personel gibi bazı değerler sunabilir. Müşteri bu değerleri toplar ve diğer rakip 

işletmelerle karşılaştırmasını yaparak ona göre seçimini yapar. 

 

 
MİY SÜRECİNDE İLETİŞİM 

Müşterilerle olan iletişim süreci, sadece MİY’nin değil, genel olarak tüm pazarlama 

çabalarının temelini oluşturmaktadır. Müşteri iletişimi, bir ürünün satışa çıkarılmasından 

çok önce başlamaktadır. İşletmeler Pazar araştırmaları yapmak suretiyle müşterilerinin 

istek ve ihtiyaçlarını tespit etmekte ve üreteceği ürüne, şekline, fiyatına ve daha bir çok 

değişkene karar vermektedir. Aslında iletişim süreci işletme kurma fikrinin ortaya çıktığı 

anda başladığını söylemek mümkündür. Müşterilerle kurulacak olan iletişim sayesinde 

öyle özel bilgiler elde edilebilir ki, bu bilgiler ile onun başka hiçbir rakibin 

düşünemeyeceği sunumları-hizmetleri verebiliriz. 

Örnek British Airways’in uygulaması… Bunun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle 

işletmelerin “müşteri farklılaştırmasını” yapabilmesi gereklidir. Bunu başarmak için önce 

müşteriyi tanımak ve tanımlamak gerekir. Burada müşterilerin işletme açısından iki 

yönden farklılık gösterdiği bilinmelidir. 

Bu farklılıklar; 

Her müşterinin işletme için değeri farklıdır.  

Her müşterinin işletmeden beklentileri farklıdır. 

Bu durumda farklılaştırma süreci şu şekilde geliştirilmelidir: 

Müşterileri işletmeye sağladıkları “değer”e göre sıralamak, 

Onları ihtiyaçlarına göre farklılaştırmak. 
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Müşterilerle gerçekleştirilen iletişimde bir takım problemler yaşanabilir. Bu problemlerin 

nedenleri başlıcaları 4 maddede sayılmaktadır. 

Vaat Edilen Hizmetlerin Yönetimindeki Yetersizlik: İşletme bu konuda yetersiz olduğu 

zaman vaat edilen hizmet ile sunulan hizmet arasında tutarsızlık ortaya çıkar. Bunun 

başlıca nedeni, vaatlerin yerine getirilebilmesi için gerekli bilgi ve bütünleşmeden yoksun 

olunmasıdır. Örneğin olmayan ürünün satılması. 

Müşteri Beklentilerinin Algılanmasıyla İlgili Yönetimdeki Yetersizlik: Müşterilerle 

iletişim kurulurken, müşteri beklentilerinin arzu edilen hizmet, yeterli hizmet, tahmin 

edilen hizmet ve arzu edilen hizmet ile yeterli hizmet arasında yer alan tolerans alanı gibi 

çeşitli unsurları içerdiğini dikkate alınmalıdır. Bu beklentileri gerçekleştiremeyecek 

vaatlerde bulunulursa ve sonuçta müşteri hayal kırıklığına uğratacaktır. 

Müşteri Eğitimindeki Yetersizlik: Vaat edile hizmet ile sunulan hizmet arasındaki 

farklılık, müşterinin iyi eğitilememesinden kaynaklanabilir. Yapılan bir araştırma, müşteri 

şikayetlerinin üçte birinin kendilerinden kaynaklandığını ortaya koymuştur. 

Dahili Pazarlama İletişimindeki Yetersizlik: Sunulan hizmet ile vaat edile hizmet 

arasındaki farklılıklardan birisi de işletme içindeki iletişimin yetersiz olmasından 

kaynaklanabilir. 

 

 
KURUMSAL İTİBAR, KURUM KİMLİĞİ VE KURUMSAL İMAJ 

Bir kurumun itibarını; müşteri memnuniyeti, hizmet ve ürün kalitesi, yönetim ve kurum 

şeffaflığı, sosyal sorumluluk, çalışanların nitelikleri, çalışanlara sunduğu sosyal olanaklar 

ve haklar, ücret durumu, toplumsal sorumluluğu, haksız rekabetten kaçınması, 

güvenilirliği gibi faktörler etkilemektedir. 

Kurum kimliği, semboller ve kurumun kendini topluma karşı tanımlamak ve tanıtmak için 

kullandığı işaretler terminolojidir. (Kurumun adı, logosu, reklam sloganı, kılık kıyafet, 

üniforma gibi) Kurum imajı ise kurum kimliğinin ve kültürünün hedef kitleye 

yansımasından oluşur. Kurum imajını oluşturan başlıca faktörler; Kurumun kurulduğu 

tarihten bugüne kadar ürettiği ürünlerin kalitesi, verdiği hizmetler, düzenlediği etkinlikler, 

kazandığı başarılar, işçi – işveren ilişkilerindeki tutum ve davranışları, çevre 

ilişkilerindeki duyarlılığı, dolaşıma giren ürünleri, markalar ve bu süreç boyunca izlediği 

tanıtım politikaları. 

Kurumsal kimlik, kurumun kendini kamuoyuna tanıtmak için kullandığı kurum adı, 

logosu, reklam sloganı gibi semboller ve anlatımlardır. Kurumsal imaj, bir kişinin kurum 
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hakkındaki sahip olduğu inançlar ve hislerden oluşan genel bir değerlendirmedir. 

Kurumsal itibar ise bir kişinin kurum hakkındaki imajını çağrıştıran gerçeklik, dürüstlük, 

sorumluluk ve bütünlük gibi atfedilen değerlerdir. Kurumsal İtibarın kriterleri olarak 

şunlar sayılmaktadır: Yönetim Kalitesi, Ürün ve hizmet kalitesi, Finansal dinginlik ve 

sağlamlık, Uzun vadeli yatırım değeri, Kurumsal kaynakların kullanımı, Yaratıcılık ve 

gelişim, İnsan kaynaklarının kalitesi ve sürekliliği, Sosyal Sorumluluk, Global vizyon ve 

uluslar arası pazarlama entegrasyonu 

 

 
OLUMLU İTİBARIN KURUMA FAYDALARI 

Ürün ve Hizmetlere fazladan değer katar, 

Müşterilerin ürün ve hizmet alımında algıladıkları riskin azalmasına yardım eder, 

Tüketicilerin benzer şekilde algıladıkları ürün ve hizmetler arasında tercih yapmalarına 

yardımcı olur, 

Çalışanların moral, motivasyon ve iş memnuniyetini arttırır, 

Nitelikli iş görenin kurumu seçmesine yardım eder, 

Yeni ürünün piyasada yerleşmesini ve tanınmasını destekler, 

Rekabet ortamında ayakta kalmayı sağlayan en kuvvetli silahlardan biridir, 

En iyi profesyonel hizmet sağlayanlara ulaşma olanağı sağlar, 

Kriz anında ürün ve hizmetlere yeni kapılar açar, 

Eşit şansların olduğu pazarda satışların artmasında rol oynar, 

dağıtım kanallarında, pazarlık gücünü arttırır, 

 

OLUMSUZ İTİBARIN KORUMA ZARARLARI 

Kurumların değeri analistler tarafından anlaşılamayabilir ve hisse fiyatları düşebilir, 

Medya, itibarı hasar görmüş ve zayıf olan kurumların üzerine daha fazla gitmektedir 

Tüketiciler daha kuşkulu yaklaşır ve fiyat konusunda hassasiyet gösterirler 

Zayıf itibar moral ve motivasyon düşüklüğüne neden olur. 
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Hizmetler, müşterilere istek ve tatmin sağlamak üzere tasarımlanmış bir işlemin ana nesnesi 

olarak tanımlanabilen, gayri maddi faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Müşteri Hizmeti ise 

karşılıklı avantaj sağlayacak şekilde, uzun dönemli ilişkileri güvence altına alabilecek bir 

yaklaşımla, müşterilerle, Pazar amaçlarını oluşturan gruplarla bağlar oluşturmaktadır. Müşteri 

hizmetleri önemli bir rekabet ve farklılaştırma aracıdır. Günümüzde işletmeler müşteri 

hizmetlerini sadece satış sonrası olarak düşünmek yerine; satış öncesi, satış anında ve 

sonrasında da düşünmek zorundadırlar. 

Satış Öncesi Hizmetler ; yazılı hizmet politikaları, hizmet politikasının müşteriye bildirilmesi, 

örgüt yapısının hizmetlere uygun hale getirilmesi, sistem esnekliği, yönetim hizmetleri . Satış 

Anındaki Hizmetler; Stok dışı kalma düzeyi, siparişle ilgili bilgi verme, sistem doğruluğu, 

sipariş kolaylığı, mamul ikamesi vb Satış Sonrası Hizmetler; Montaj, garanti, bakım, yedek 

parça, ürünleri izleme, müşteri şikayet ve taleplerini izleme, geçici olarak başka mal verme 

Müşterilere sunulan hizmetle, müşterinin beklentisi arasında oluşan fark, müşteri 

memnuniyetinin belirleyicisi konumundadır. Müşteri beklentilerinin her zaman işletme 

kontrolünde olmayışı önemli zorluklardan birisidir. Müşterilerin kişisel özellikleri, çevresel 

faktörler, rekabet gibi unsurlar bu bağlamda örnek olarak verilebilir. 

 

 
MÜŞTERİ HİZMET PROGRAMLARI VE AŞAMALARI 

Etkili bir müşteri hizmeti için yedi basamaklı bir sürecin izlenmesi gerekmektedir: 

Yönetimin Katılımı: Müşteri hizmetleriyle ilgili yürütülecek hiçbir program, üst yönetimin 

desteği ve yönlendirmesi olmadan başarılı olamaz. Üst yönetim, müşteri hizmetleriyle ilgili 

programları işletmenin misyonu içinde düşünmeli ve bu çerçevede her kademe yöneticilerle 

müşteri hizmet programlarının değerlendirileceği toplantılar düzenlemelidir. 

Müşterileri Tanıma: Müşterileri tanıma programının işleme konulmasının yanı sıra, 

müşterilere ait bilgilerin korunması ve kullanılması, bu bilgileri değerli hale getirmek için 

gereken çalışmalar gerçekleştirilmelidir. 

Hizmet Kalitesine İlişkin Performans Standartları Geliştirme: Bu standartlar geliştirilirken 

sektörün ve ekonominin genel özellikleri dikkate alınmalı ve belirlenen standartlar 

uygulanabilir ve geliştirilebilir olmalıdır. 

Doğru Personelin Seçimi, Eğitimi, Ödüllendirilmesi: Müşteri hizmetleri programının doğru 

bir şekilde yürütülebilmesi iyi eğitilmiş, kaliteli ve istekli çalışanlar ile mümkün olur. 

Personelin eğitim çalışmalarının sürekli ve periyodik olarak gerçekleştirilmeli, ödüllendirme 

sistemi oluşturulmalıdır. 
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Ulaşılan Hizmet Düzeylerine Göre Çalışanları Ödüllendirme: Yukarıda belirtilen ödül 

sistemi doğrultusunda gerçekleşen sonuçlar çerçevesinde başarılı olanlar ödüllendirilmeli 

Müşteriye Yakın Olma: Satın alma sıklığı veya miktarı da dikkate alınarak, müşterilerle 

düzenli görüşmeler gerçekleştirilmelidir. 

Sürekli Gelişmeye Yönelik Çalışmalar: Müşteri ilişkileri programları ne kadar mükemmel 

olursa olsun, zaman içinde yenilenmeye ve geliştirilmeye ihtiyaç duyarlar. Bunun için 

program sürekli gelişmeye açık tutulmalıdır. 

 

 
MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ 

Her bir müşterinin beklentisi birbirinden farklı olup, bu farklılıkları yaratan temel unsurlar 

şöyle sayılmıştır: 

Gelir düzeylerinin farklı olması, 

Farklı harcama alışkanlıkları, 

Farklı kültürel etkinin altında kalması, 

Farklı sosyal katmanlara ait olma, 

Farklı coğrafi bölgelerde bulunma, 

Bireysel etkenler (kişilik, tutum ve davranışların değişiklik içermesi) Müşterilerin farklı 

beklentileri olmakla beraber genelde ortak istek ve arzuları bulunmakta olup bunlar şöyle 

sayılmaktadır: Ürün ve hizmette beklediğini bulma, ilgi, güvenirlilik, ürün çeşitliliği, ileri 

teknoloji, yeni yöntemler, kullanım kolaylığı, verdiği fiyatın karşılığını üründen alma, 

konfor ve rahatlık. 

Bir işletmenin başarısındaki en önemli unsurlardan birisi de eldeki müşterilerini 

koruyabilmesi ve onları kendilerine bağlı bir hale getirebilmesidir. İşletmeye ve ürünlere 

sadık müşteriler daha fazla miktarlarda satın almaktadırlar. Ürüne değerinden daha fazla 

değer ödemeye razıdırlar. Aynı zamanda işletmeye yeni müşteriler kazandırmada önemli 

rol oynamaktadırlar. Bir müşterinin sadık müşteri haline getirilmesi süreci şu aşamalardan 

oluşmaktadır: 

Erişim: Reklam mesajının hedef kitlenin dikkatini çekme potansiyelidir. TV lerde mesajın 

kaç eve ulaşılacağı dikkate alınarak raitingler hazırlanır ve reklam kuşaklarının 
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belirlenmesi bu açıdan önem kazanır.Kazanma: Amaç, müşterinin ilgili promosyon veya 

tutundurma aracını görenlerin arasına katılmasını sağlamaktır. Hedef kitlenin, 

promosyonu görüp görmediği, hatırlayıp hatırlamadığı gibi soruların cevabı aranır. 

Dönüşüm: Satışın gerçekleştiği ve potansiyel müşterinin, müşteriye dönüştüğü noktadır. 

Elde Tutma: Kazanılan müşterinin elde tutulması önemli olup, yeni müşteri kazanmanın 

maliyetinin daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. 

Sadakat: Müşterilerin, sadık müşteriler haline gelmesi, işletmelerin en büyük tercihi 

olmalı ve bu müşteriler işletmelerin “ayaklı reklam” unsurları gibi çalışırlar. 

Kayıp Müşterilerin Analizi: İşletmeler çeşitli nedenlerle müşterilerini kaybedebilirler, 

bunun nedenlerini araştırıp bulmalıdır. 

Terk Etme: Alışveriş yaptıktan sonra bulunduğu ortamı terk etmek isteyecek müşterilerin 

olması ve bunun nedenlerinin araştırılması gerekir 

Kaybetme: Düzenli olarak alışveriş yapan bir müşterinin uzun süre alış veriş yapmaması 

müşterinin kaybedilmesi anlamına gelir. 

Kaptırılan Müşteri: Müşteri profilinde meydana gelen değişim, müşterilerin başka 

işletmelere gittiğinin işaretidir. 

 

 

 

MÜŞTERİNİN HAYAT SEYRİ 

Müşteri kazanma ve tutma çalışmalarında çatışan bazı unsurlar bulunmaktadır. Buna göre 

bir tarafta satıcı işletmelerin bazı istek ve talepleri, diğer taraftan da müşterilerin bazı istek 

ve talepleri bulunmaktadır ve bunlar birbirleriyle çatışabilirler. Satıcıların istekleri olarak; 

müşteri sayısını arttırmak, Pazar payını arttırmak, pazarın büyüme hızını arttırmak, yeni 

kanallar bularak ürünün dağıtımını geniş alanlara yaymak, pazarda aranan bir marka 

olmak, verimliliği arttırmak sayılmaktadır. Müşterilerin istekleri olarak ta; ödeme 

kolaylığı, en uygun fiyatla ürünü almak, ürünü güvenle kullanmak, teslimde kolaylık 

sağlanması, kullanım kolaylığı, diğer (montaj, nakliye vs.) imkanları sayılmaktadır. 
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MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ 

MİY’nde müşterileri tanımak, sınıflandırmak, iletişim kurmak, etkileşim içerisinde olmak 

için MİY teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde işletmelerin çok fazla sayıda, 

çok çeşitli mesafelerde, birbirinden çok farklı ihtiyaç ve isteklere sahip müşterileri olduğu 

düşünüldüğünde, teknoloji desteksiz bir iletişimin kurulması mümkün değildir. 

Kurumların müşterileri ile ilişki kurabilmesi için en önemli teknoloji unsurları, veri tabanı 

ve e-ticaret oluşturabilmesidir. 

 

 
VERİ TABANI 

Her birim müşterinin kurumla yapmış olduğu işlemlerin ve kurduğu ilişkilerin sistemsel 

olarak hafızaya alınmasıdır. Günümüzün rekabet koşulları içerisinde pazarlama çevresi ve 

müşterilere ilişkin bilgiler bir çok kurum için stratejik rekabetin en önemli anahtarı haline 

gelmiştir. İşletme ve pazarlama çevresindeki bu gelişmeler, bilgi teknolojilerinin 

pazarlama stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında artan rolünün de etkisiyle 

firmaları bilgiye daha duyarlı hale getirmektedir. İşletmelerde bilginin değerinin artması 

ve müşteri odaklı pazarlama anlayışının gelişmesiyle beraber; şirketler ilişkide 

bulundukları müşteriler hakkındaki bilgileri toplamak, depolamak ve bu bilgileri yararlı 

bir şekilde kullanmak yönünde sistematik çalışmalara yönelmişlerdir. 

MİY’ni başarılı bir şekilde uygulayabilmek konusunda bir örgütün temel kaynağı bilgidir. 

Bu noktada, veri toplamak ve değerli bilgiler oluşturmak için işletme süreçlerine 

teknolojinin uygulanması gerekmektedir. Müşteriler ile karşılıklı etkileşimi, müşteriler ile 

ilgili çok ve çeşitli bilgilerin güncel olarak toplanmasını, pazarın müşteri ihtiyaçlarına 

göre tam olarak bölümlendirilmesini, müşteri davranışlarındaki değişme ve gelişmelerin 

zamanında tahmin edilmesini sağlayarak, kişiye özel pazarlama anlayışının kitlesel 

pazarlarda maliyet etkin bir şekilde uygulanmasında teknoloji stratejik bir araç olmaktadır. 

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak müşteriler ile işletmeler arasındaki iletişim 

yöntemlerinin şekil değiştirdiği görülmektedir. 

Geleneksel iletişim yöntemleri olan yüz-yüze, telefon ya da faks daha bir kaç yıl önce 

müşteri iletişiminin tümünü oluşturmaktayken, günümüzde yeni iletişim yöntemleri olan 

e-posta, web, GSM ve IVR (Interactive Voice Response – Etkileşimli Ses Yanıt) 

teknolojileri eski yöntemlerin yerini hızla almaktadır. IVR, bilgi sistemlerine uzaktan 
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telefonla erişerek, tuşlar yada Sesle yönlendirerek bilgi alışverişinde bulunulmasını 

sağlayan bir interaktif sesli yanıt sistemidir. 

IVR sistemleri, müşterilerin ya da şirket elemanlarının telefon kullanarak çok çeşitli 

bilgilere erişimine ve bilgi sistemleri üzerinde işlem yapmalarına olanak tanır. 

Tekrarlanan işlemlerin yoğunlukla görüldüğü organizasyonlarda, bu işlemlerde insan gücü 

kullanılması yerine IVR üzerinden interaktif olarak yapılması verimlilik, müşteri 

memnuniyeti ve maliyet tasarrufunu da beraberinde getirir. 

Günümüzde Internet üzerinden işlem yapılması çok basit ve ekonomik olmakla birlikte, 

geniş kitlelere erişim için internet kullanımı yeterince yaygın değildir. Bu yüzden, 

müşterilerinizin size 7 gün 24 saat boyunca mekandan bağımsız olarak erişmesini 

sağlayan en etkin ve ekonomik ortam hala Telefon’dur. Müşteriye seçeneğin sunulduğu 

yerlerde müşteri iletişiminde yeni yöntemlerin hakim iletişim yöntemleri haline geldiği 

görülmektedir. 

Yapılan araştırmalarda, 2010 yılından itibaren tüm müşteri İletişiminin önemli bir 

bölümünün bu yeni iletişim yöntemleri ile gerçekleşmesi beklenmektedir. 

 

 
E-TİCARET 

Elektronik Ticaret (e-ticaret) genellikle internet üzerinden satın alma hareketi olarak 

tanımlanır. Rakip isletmenin bir “tıklama” uzaklıkta olduğu günümüz sanal ortamlı 

işletme faaliyetlerinde müşterilerin rakip isletmelere yönelmeleri kolaylaşmış durumdadır. 

Bu nedenle isletmelerin, MİY sürecinde hızlı hizmet sunmaları önem taşımakta ve bunun 

içinde Internet ortamına uygun teknoloji tabanlı pazarlama anlayışına ulaşmaları 

gerekmektedir. 

Söz konusu müşteri ilişkileri anlayışı kısaca; E-MY (E-CRM) olarak nitelendirilen 

elektronik ortamda MİY anlayışıdır. Günümüzde Internete erişim olanaklarının artması, 

Internet kullanım sıklığı ve yaygınlığının sağlanması ve işletme müşteri ilişkilerinin 

kurulmasında Internet ortamından fazlaca yararlanılmaya başlanması E-MY (E-CRM) 

uygulamalarının da boyutlarını geliştirmiştir. 

Teknolojik açıdan E-MY (E-CRM)’in araçları; arama motoru, anında müşteri yardımı 

veya desteği, e-posta yönetimi, yeni içerik yönetimi ve çok dilli/lisanlı müşteri desteği 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Yapılan çalışmalar gösteriyor ki; bir kişinin bir bankadan işlem yapması 1.07 

$'a,ATM’den işlem yapması 7 cente, internet üzerinden yapması 1 cente mal olmaktadır. 

Ayrıca elektronik ticaret yapan şirketlerin dağınık durumda birçok yerde stok tutmaya 

ihtiyacı yoktur. İnternetin MİY’e en önemli faydası müşterilerin kendi bilgilerini internet 

sayesinde kolaylıkla güncelliyor veya işlerini kolaylıkla halledebiliyor olmalarıdır. 

E-ticaret çalışmalarının başlatılmasındaki ana hedefler şu başlıklar altında ele 

alınabilmektedir; 

İşletmenin çalışma hayatına devam edebilmesini sağlamak, 

Yeni gelir kanalları elde etmek, 

Pazar payını artırmak, 

Maliyetleri düşürmek, 

Ürün ve servis için kullanılan süreyi kısaltmak, 

Tedarik zincirini geliştirme, 

Global erişebilir olmak, 

Müşteri hizmetlerini ve iletişimi kolaylaştırmak, 

Hizmet kalitesini yükseltmek, 

Müşteri sürekliliğini sağlamak 

 

 
E-Ticaretin Sağladığı İmkanlar 

Pazaryeri tüm dünyaya açıldığı için doğal olarak rekabet artar. Bunun sonucu olarak satın 

alma maliyetleri düşer. 

Rekabet piyasa fiyatlarını mümkün olduğunca aşağıya çeker, tüketici açısından daha ucuz, 

kaliteli ve sürekli mal tedariki imkanı doğar. 

Elektronik ticaret sistemi arkasında kurulacak bilgisayar sistemi ile stok takibi daha etkin 

bir şekilde yapılır, stok maliyetleri azalır. 

Tüketici pazarda çok değişik ürünlerle ve fiyatlarla karşılaştığı için aktif alıcı 

durumundadır. Tüketici talebi uygun fiyatlar dolayısıyla yükselir. 
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Satış ve stok bilgilerinin kesinliği, üretimin planlamasını ve ihtiyaçların belirlenmesini 

kolaylaştıracağından, üretimin verimi artar, süresi azalır. 

Hizmet sektörünün ticaretin içinde direk yer alıyor olması, tüketici için daha verimli ve 

etkili müşteri servisi sağlar. 

İşletme için maksimum faydanın hesaplanması ile gereksiz harcamalara son verilir. Satış, 

pazarlama ve dağıttım maliyetleri azalır. 

Global bir ortamda fiyatların kolay dalgalanmayacağı düşünülürse, fiyat 

dalgalanmalarından doğan enflasyon üzerinde azaltıcı etkisi olur. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanıldığı için daha güvenli ve hızlı bilgi değişimini, etkin 

bir şekilde ürünlerin tanıtılmasını, Pazar taleplerindeki değişimlere hızla uyumu sağlar. 

İşlemlerin çok kısa bir sürede tamamlanması ile ilgili bilgi tekrarı önlenir ve ticaretin 

kolaylaştırılması, etkinleştirilmesi sağlanır. 

Ulusal ve uluslararası ticaretin çok daha hızlı güvenilir ve ayrıntılı olarak izlenmesiyle iç 

ve dış ticaret politikalarının daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesini, ticari faaliyetlerin 

tabana yayılarak, ticaretin geliştirilmesini ve küreselleştirilmesini, uluslararası ticaretten 

daha fazla pay alınmasını sağlar. 

MİY’nde başarı sağlama koşulları dört başlıkta incelenmektedir. Bunlar; 

Strateji: İşletmeler öncelikle hedef müşterisinin kim olduğu veya kim olması gerektiğine 

karar vermelidirler. Ayrıca mevcut müşterilerde işletme için önem derecesine göre 

sınıflandırılmalıdır. 

Bunlardan özellikle işletme için en önemli müşterilere yönelik farklı uygulamalar 

geliştirmeliyiz. Ancak bu yapılırken diğer müşteriler ihmal edilmemeli ve müşteri 

portföyü sürekli kontrol edilerek değişiklikleri anında ortaya çıkaracak önlemleri 

almalıdır. 

Odaklanma: Müşteriler farklı kriterlerle gruplara ayrıldıktan sonra, her bir gruba farklı 

hizmetler ve ürünler sunularak odaklanma sağlanmalıdır. Müşteriler, işletmenin grupları 

arasında gezebilir. Bunların takip edilmesi gerekir. Ayrıca her gruba uygun iletişim 

kanallarının kullanılması gerekir. 

Verimlilik: Her işletmenin kaynaklarının sınırlı olduğunu dikkate aldığımızda, işletmeler 

mevcut imkanlarını, müşteri grupları arasında nasıl paylaştıracağına karar vermelidir. Bu 

karar işletmenin genel anlamda verimliliğini etkileyeceği için oldukça önemlidir. Her bir 
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müşteri grubuna sunulacak hizmetten ne kadar faydalanıldığı işletme açısından bir veri 

olacaktır. Bir grubun kendisine sunulan hizmetten fazla faydalanmaması, hem o grup için 

bir kayıp olacaktır ve hem de diğer grupların kullanamayacağı bir imkan olduğundan 

ikinci bir kayıp olacaktır. 

Ölçümler: Belki de en önemlisi olan bu prensipte, verilerin değerlendirilmesi, 

kıyaslanması, eksikliklerin tespiti ve bu 

eksiklikleri giderecek önlemlerin alınması ölçme ve değerleme sayesinde mümkün 

olmaktadır. Bu ölçümler çok farklı alanlarda yapılmakta olup bunlardan birincisi, 

işletmenin kaç müşterisinin olduğunu belirlemektir. Bu tespit yapılabilirse, müşteri 

kayıplarının belirlenmesi de mümkün olacaktır. Müşteri grupları arasında geçiş yapan 

müşterilerin sayısı ve oranı da belirlenir. Son olarak ta, ürünlerden hangi müşteri 

gruplarının memnun olduğu yani daha geniş bir anlamıyla müşteri memnuniyeti belirleme 

çalışmaları yapılır 

MİY’NİN YARATTIĞI FAYDALAR 

 Satışlar artar, 

 Maliyetler düşer, 

 Çalışanlarda motivasyon artar, 

 Müşteriler daha iyi tanınır, 

 Müşteri memnuniyeti artar 

 Sadık müşterilerin sayısı artar, 

 Geleceği planlama şansı artar. 

 

 
MİY’NDE YAPILAN HATALAR 

MİY uygulamalarının başarısız olmasının başlıca nedenleri şöyle sıralanmaktadır: 

Üst yönetimin, MİY uygulamalarını işletmenin bir felsefesi olarak görüp, özen ve dikkat 

göstermemesi 

MİY, teknolojinin kullanılması halinde başarılı olunabilir, ancak, sadece teknoloji başarı 

getirmez. İnsan faktörü MİY’nin temel unsurudur ve ihmal edilmemelidir. 

İşletmeler uyguladıkları MİY sisteminin sonuçlarını değerlendirecek yöntem ve teknikler 

konusunda bilgi sahibi olmadıklarından, beklentiler ile gerçekleşen sonuçlar arasında 

sağlıklı bir ilişki kurulamamaktadır. 
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Bazı işletmeler MİY uygulamasına geçici bir moda olarak bakmaktadırlar. 

Başarılı bir MİY uygulaması için tüm işletme çabasını gerektirir. 

Müşteri ilişkilerini yönetmeye yardımcı olacak teknolojik altyapının sağlanması oldukça 

maliyetli olabilir. Sistemle ilgili bazı maliyetlerden kaçınma, sistemi işlemez veya yararsız 

hale getirebilir. 

MİY sisteminin devamlılığını sağlamak için gerekli teknolojik desteğin sürekliliği bazen 

sağlanamayabilir. 

MİY’nin yürütülmesinde her çalışanın desteği bazen sağlanamayabilir. 

Çalışanlara onlardan beklentiler açıkça verilemeyebilir, bunun için gerekli eğitimlerin 

verilmemesi MİY performansını düşürebilir. 

MİY kolay değildir ve düşük maliyetlerle başarı sağlamak oldukça güçtür, çabuk sonuç 

beklenmemelidir. 

 

 

 

MİY’NDE 10 KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ 

1. Üretkenliğin Artması: Üretkenliğin artması için bütün bilgilerin bir yerde toplanması 

gerekmektedir. Örneğin, Benetton’ ın dünya çapında 8 bin mağazası bulunmaktadır. 

Ancak bütün mağazalarını ve müşteri tercihlerini tek bir merkezden kontrol etmektedir. 

Örneğin Güney Amerika’da müşteriler sarı ve beli dar kazağı daha çok tercih ediyorsa, 

bunu satın alırken üzerindeki barkod sayesinde bilgiler anında merkeze iletilebilmektedir. 

Kuzey Amerika’da eğer kırmızı renkli, dik yakalı kazaklar tercih ediliyorsa, aynı 

yöntemle, bu bilgiler de merkeze ulaşmaktadır. 8 bin mağazadan gelen bilgiler 

doğrultusunda üretim yapılmaktadır. Böylece, hangi bölgede hangi renk ve model tercih 

ediliyorsa, o ürünler gönderilmektedir. Benetton, CRM teknolojisi için 1 milyon dolar 

harcamıştır. 

2. Maliyetin Azalması: Satış, pazarlama ve genel giderlerde maliyetlerin azalması gerekir. 

MİY ile yüzde 5-10 arasında masraflar düşebilmektedir. Örneğin, müşteri bilgisi sürekli 

izlenmediği için, ölmüş profesörlere kitap gönderen bir şirket, MİY uygulayarak yüzde 5 

kâr sağlayabilmektedir. 
 

 

 

 



Sayfa 49 

  

 

 

 

 
 

 

3. Üstün Personel Morali: Bir şirketten insanlar sürekli ayrılmaktadır. Nedeni 

sorulduğunda; “Burası ileri teknoloji şirketi,ama bu teknolojiyi kullanamıyoruz” 

demişlerdir. Bu nedenle MİY personel memnuniyetini arttırmakta ve o şirkete girmek 

isteyenlerin sayısını yükseltmektedir. 

4. Daha İyi Müşteri Bilgisi: MİY sayesinde tam bir müşteri profili ortaya çıkmaktadır. 

Böylece müşteri memnuniyeti yüzde 100’e ulaşmaktadır. 

Müşteri Sadakati: Mali bakımdan zor durumda kalındığında bile, müşterinin sadık kalması 

çok önemli bir faktördür. 

6. Sistemin Prototipinin Bulunması Gerekiyor: Sistemin önce bir pilot uygulaması 

yapılmalıdır. Pilot uygulama sırasında 

aksayan noktalar tespit edilmelidir. 

7. Kullanıcı Eğitimi: Harcanan her 1 doların 50 centi eğitime gitmelidir. İlk yıllarda daha 

da fazla eğitime önem verilmelidir. 1 milyon dolarlık teknoloji yatırımı yapılmışsa, bunun 

500 bin doları eğitime harcanmalıdır. 

8. Personelin Motivasyonu: MİY’nin sağlıklı bir gelişimi için sisteme ve şirkete sağladığı 

değere bakılması gerekir. 

9. Sistemin Yönetilmesi: Kurulan sistemin, durum ve şartlara göre yönetilmesi çok 

önemlidir. 10.Yönetimin Bağlılığı: Şirketin üst yönetimindeki kişileri de sisteme bağlı 

tutmak gerekmektedir. Bunun için MİY’nin şirkete katkısını raporlamak ve yönetime 

sunmak gerekmektedir 

. 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 

“Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz” mantığından hareketle, işletmelerde müşteri 

ilişkilerinin ne ölçüde gerçekleştiğinin belirlenmesi yani ölçülmesi gereklidir. Bu 

ölçümlerin periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Müşteri ilişkilerinin ölçülmesine 

ilişkin olarak bir yandan somut diğer taraftan da soyut bir takım değerlerin belirlenmesi 

gerekir. Buna göre müşteri ilişkilerinin ölçülmesinde kullanılabilecek başlıca araştırma 

yöntemleri şunlardır. 
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Odak Grup Görüşmeleri: Müşteri ilişkilerinde sayısal olmayan önemli bilgilerin elde 

edilmesinde etkin olarak kullanılan bir araçtır. Odak Grup Görüşmeleri, “moderator” olarak 

adlandırılan ve uzman bir kişi tarafında yönetilir ve grup üyelerini tanımlanmış bir problem 

üzerine odaklanıp tartıştıkları bir toplantı türüdür. 

Bu yöntem şu amaçlarla kullanılabilmektedir: 

Müşteri anketlerinin oluşturulmasında yararlı olabilecek bilgiler elde etmek, b. Belirli ürün 

kategorisi hakkında genel bir izlenim elde etmek, 

Yeni ürünlerin müşteri nezdindeki durumunu öğrenmek. Odak Grup Görüşmeleri için gerekli 

faktörler şunlardır: 6-12 kişilik katılımcı grubu, katılımcıların özenle seçilmesi, homojen 

katılımcı grubu, sıcak bir ortam, 1-3 saatlik oturum süresi, eğitimli bir moderatör, tek yönlü 

ayna ve görsel/işitsel kayıt imkanları. 

 

 
Danışma Panelleri: Panel belli bir zaman aralığında, araştırmacıya bilgi vermeyi kabul etmiş 

kişilerden oluşan bir gruptur. Tüketici danışma panelleri, tekrarlanan toplantılar yapılan küçük 

müşteri gruplarından oluşmaktadır. Danışma panelinin bilgi kaynağı toplantılardır Danışma 

panelleri iki türlüdür. Birincisi geçici danışma panelleridir ve bunlar özellikle belirli olayların 

yarattığı etkilerin tespitinde kullanılmaktadır. Örnek olarak reklam etkinliklerinin 

ölçülmesinde uygulanmasını verebiliriz. İkincisi ise sürekli danışma panelleridir. Burada 

panel üyelerinden sürekli bilgi alınmaktadır. Danışma panelleri için seçilecek kişiler geniş 

müşteri gruplarını temsil edebilecek, müşteri gruplarının alt bölümlerinden seçilir. Örneğin, 

bir perakendeci zincirinin müşteri grubu belirlendikten sonra, bu müşteri grubunu oluşturan 

farklı katman ve özelliklere sahip grupları temsil edebilecek kişiler panel için seçilir. Örneğin, 

bu perakendeciden alışveriş yapan yaşlı müşteriler, en üst sosyal sınıfa ait olan müşteriler ve 

farklı demografik özelliklere sahip müşterilerden seçilecek kişilerin görüşlerinden yararlanılır. 

Panel seçiminde dikkate alınacak hususlar şöyle sayılmıştır: Panellerden çeşitli sebeplerle 

ayrılanlar olabileceği dikkate alınarak paneller yeterli büyüklükte olmalıdır; panellerden 

ayrılanların yerlerine yenilerinin alınıp alınmayacağına karar verilmelidir; panel üyelerinin 

işbirliğini sağlayacak tedbirler alınmalıdır; ön yargı ihtimali panelde kuvvetli olabilir ve 

panelin ana kütleyi temsil etmemesi ihtimalidir. 

Kritik Olay Tekniği: Kritik olaylar tekniği, insan davranışları hakkında gözlemlerin 

toplanması ve gözlemlerin yaşanan problemlerin çözümüne yardımcı olacak prosedürler 

dizisinden oluşur. Yöntemin gelişmesinin önemli bir kısmı Amerikan Hava Kuvvetleri’ndeki 

pilotların karşı karşıya kaldıkları kritik olaylar çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu teknik, 
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müşterilerin ya da çalışanların kritik özelliğe sahip işler ya da durumlar karşısındaki 

davranışlarının değerlendirildiği bir tekniktir. Teknik bazı aşamalardan oluşmakta olup, bu 

aşamalar şunlardır; 

Olay ve davranışların açık tanımlamaları yapılır. 

Kritik olaylar, faaliyetin genel amacından önemli bir biçimde ayrılan ya da ona katkıda 

bulunan olaylardır. 

Uygun müşteri, çalışan ya da yöneticiler grubundan veriler toplayarak olaylar çeşitli 

kategorilere göre gruplandırılır. 

Bazen, müşteriyle yüz yüze ilişkisi olan çalışanlara kendilerini müşterilerin yerine koymaları 

ve aynı sorulara cevap vermeleri istenebilir. “Aynı durumda müşterinin yerinde siz olsaydınız 

nasıl davranırdınız?”, “müşteri temsilcisi bu şikayet karşısında size anlayışlı veya alaycı bir 

biçimde davranmış olsaydı siz ne yapardınız?” veya “kendinizi müşterinin yerine 

koyduğunuzda satın aldığınız ürün ve hizmetle ilgili tatmin yaşamış olsaydınız bunu diğer 

insanlara nasıl aktarırdınız?” şeklindeki yaklaşımlar ile çalışanın kendini müşterin yerine 

koyarak değerlendirme yapması da istenebilmektedir. 

 

 
Müşteri İlişkileri Anketi: Müşterinin bir mala veya hizmete ilişkin veya kurulan ilişkiye 

yönelik olarak tutum ve davranışlarının belirlenmesi önem taşır. Bu konuda müşteri ilişkileri 

konusunda sürekli gelişmeye katkı sağlayan yöntem, müşteri tatmininin ölçümüne dayalı 

müşteri ilişkileri anketidir. Müşteri ilişkilerini yansıtan ankette pek çok konu ele alınabilir. 

Örneğin, tatminsizliğe neden olan konunun müşterilerce ağızdan ağza yayılmasından 

müşterilerin işletme çalışanları ile karşılaşma anlarında yaşadıkları deneyime kadar pek çok 

konuyu kapsayabilir. Müşteri ilişkileri ile ilgili genel anket formları kullanılabildiği gibi 

özelleştirilmiş ve kritik konularda da veri toplanabilir. Bu nedenle her işletme müşteri 

ilişkilerini ölçmede kendi amacına ve yaşadığı problemlere uygun anket geliştirebilir. Burada 

önemli olan anket sorularının istenilen konuyu ölçebilme yeteneğidir. Bunun için de geçerli 

ve güvenilir anket formu ve sorularından yararlanır. 
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MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Müşteri tatminini ölçmeye yönelik programların aşamaları şöyle sayılmaktadır: 

1) Amaçların belirlenmesi 

2) Araştırma tasarımının geliştirilmesi 

3) Özellikleri belirleme 

4) Anket formunun tasarımı 

5) Örnekleme planının tasarımı 

6) Programın ön testi 

7) Verileri elde etme 

8) Verilerin kullanımı 

9) Programın Geliştirilmesi 

Kıyaslama (Benchmarking): “İşi en iyi yapan firmayı bularak uygulamalarını kendi 

firmamızda hayata geçirme” anlayışına dayanmaktadır. Genel kabul görmüş bir tanıma göre 

Kıyaslama; bir kuruluşun performansını iyileştirmek amacıyla dünyanın herhangi bir yerinde 

en iyi uygulamalara sahip olmasıyla tanınmış diğer kuruluşların ürünlerini, hizmetlerini ve iş 

süreçlerini öğrenme ve kendi kuruluşuna adapte etme sürecidir. Kıyaslama sürecinde kendi 

sınıfında en iyi işletme seçilir ve bu işletmenin süreçleri, politikaları, performansları 

karşısında kıyaslama yapan firmanın performansı ölçülerek mukayese edilir; daha sonra ise en 

iyi işletmeye ulaşmak ve sonrasında onu geçmek için işletme bünyesinde gerekli 

değişikliklerin yapılması için çaba gösterilir 

KIYASLAMANIN AMAÇLARI 

Büyük değişiklik gösteren süreçleri tanımlamak, 

Süreç ve uygulamanızı hedef şirketin “iyi” süreç veya uygulamalarıyla karşılaştırmak, 

Başarının sırrını bulmak ve sonra onu kendi uygulamanız için geliştirmek ve uyarlamak, 

Kuruluşun amaç ve hedeflerini saptamakta yardımcı olmak, 

Şirket kültürünü değiştirmek veya güçlendirmek, 

Şirketin stratejik olarak yönetilmesini sağlamak 

Maliyetleri düşürmek 
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KIYASLAMANIN FAYDALARI 

Kalitenin iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşmesi 

Rekabetin en üst düzeye ulaşması 

Dışsal faktörlere göre tasarlanmış gerçekçi amaç ve hedeflerin belirtilmesi ve amaç belirleme 

etkinliğinin artması 

Üstün performans gösteren işletmelerin uygulamalarının öğrenilmesi sonucunda zaman ve 

para tasarrufu sağlanması 

En üstün uygulamaların gerçekleştirilmesi 

Müşterilere en iyi ürünün sunabilme fırsatının sağlanması 

Çalışanların bilgi ve beceri düzeylerinin ve motivasyonlarının yükseltilmesi 

 

 
KIYASLAMA TÜRLERİ 

Kıyaslama türleri genel olarak iki temel hareket noktası dikkate alınarak sınıflandırılır. 

Birincisi “odaklanan noktanın” ne olduğu, ikincisi ise “seçilen ortakların” kimler olduğudur. 

Odaklanan Noktaya Göre Kıyaslama Türleri; Ürüne Odaklı, Sürece Odaklı ve Stratejik 

Kıyaslama olarak üç gruba ayrılmaktadır. 

Ürüne Odaklı Kıyaslama: Ürünü kıyaslana diğer üretici, doğrudan aynı müşteri kitlesine 

hitap eden ya da benzer teknolojileri kullanan rakip bir işletme olabileceği gibi, rakipler 

dışındaki bir üretici firma da olabilir. Bu kıyaslama türünde kıyaslanan kuruluşun ürünleri ile 

kendi ürünlerini karşılaştırarak, o ürün kalitesine ulaşmak yada onlardan daha iyi sonuçlar 

elde etme süreçlerini iyileştirmeye çalışırlar. 

Sürece Odaklı Kıyaslama: Başarılı sonuçların nasıl alınabileceği, kıyaslanan kuruluşun bu 

sonuçlara nasıl ulaştığı öğrenilmeye çalışılmaktadır. Ürüne Odaklı Kıyaslamadan en önemli 

farkı, bu tür kıyaslamanın, kıyaslanan işletmenin izni olmaksızın etkin biçimde yapılamaz. 

Stratejik Kıyaslama: Başarılı olarak kabul edilen işletmelerin ardında yatan stratejiyi ortaya 

çıkarmak en önemli amaçtır. 

Bu kıyaslama sonucunda kıyaslama yapan firma, hangi ürün ya da hizmeti üreteceğine, hangi 

bölgelerde yatırım yapacağına ilişkin kararlar alabildiği gibi aynı zamanda şirket satın alma, 

yeni pazarlara girme, teknoloji seçimi gibi konularda da kararlar alabilmektedir. Seçilen 
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Ortağa göre kıyaslama ise İçsel Kıyaslama, Sektör İçi/Dışı Kıyaslama, Rekabetçi Kıyaslama 

olarak üç gruba ayrılmaktadır. İçsel Kıyaslama: Organizasyon içindeki benzer birimlerin ve iş 

süreçlerinin kıyaslanmasıdır. Bu tür kıyaslamanın en önemli avantajı, veri toplamanın ve 

uygulama transferinin çok kolay gerçekleştirilebilmesidir. Sektör İçi/Dışı Kıyaslama: 

Rekabetçi Kıyaslama: 

İşletmelerin bu çerçevede gerçekleştirecekleri Kıyaslama uygulamaları sonucunda, en iyi 

müşteri ilişkileri uygulamalarını belirleyerek, bunları kendi işletmelerinde uygulayarak, 

karlılıklarını, performanslarını ve müşteri memnuniyetlerini arttırma şanslarını yakalar 

 

 
B) HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL İMAJ 

PROAKTİF İLETİŞİM 

1.1. Tanımı 

Genel olarak, “belirli amaç için çalışan kişiler topluluğu” olarak tanımlayabileceğimiz 

işletmenin, halkla ilişkiler açısından hedefi, büyük ölçüde firmanın ürün veya hizmetini 

kullanacak kişilerin firmaya güven duymalarını sağlamaya yöneliktir. İşletmenin 

çerçevesindeki insanlarda oluşacak imajın tesadüflere bırakılmaması, bilinçli biçimde 

oluşturulması halkla ilişkilerin en önemli görevlerinden biridir. Bunu gerçekleştirebilmek için 

öncelikle bir halkla ilişkiler departmanının kurulması, daha sonra stratejinin belirlenmesi 

gerekir. Ancak bu noktada halkla ilişkiler departmanının yaklaşımı da etkin bir rol 

üstlenmektedir. Halkla ilişkiler departmanı, olası gelişmeler üzerine yapılanan bir strateji 

oluşturabileceği gibi, gelişmeler karşısında tedbirler alabilir. Yani halkla ilişkiler departmanı 

fırsat yaratmaya yönelik bir strateji (proaktif) veya tepkisel (reaktif) bir yol izleyebilir. 

Bir işletmenin iletişiminin sürekli olmasının gerekliliği, proaktif iletişimin benimsenmesine 

yol açmakta ve henüz sorun oluşmadan çözümüne yönelik tedbirler geliştirilmektedir. 

Beklenmeyen olaylarla karşılaşma olasılığının yüksek oluşu ise, reaktif halkla ilişkilerin 

önemini vurgulamaktadır. 

Bir kuruluşun sorun çözmekten çok fırsat yaratmaya yönelik olan çabaları proaktif halkla 

ilişkiler, karşı karşıya kaldığı olumsuzluklardan başarıyla kurtulabilmeye yönelik halkla 

ilişkiler çabaları ise, reaktif halkla ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. Halkla ilişkiler uzmanları 

veya iletişimciler strateji oluştururken bu gerçekleri gözönünde tutmak zorundadır. 
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Proaktif İletişimcinin Özellikleri 

Proaktif iletişimci kuruluşun gereksinimleri doğrultusunda düşünmeli, enerjisini bu 

gereksinimlere cevap verebilmek için harcamalı, detaylı bir plan hazırlayarak bu planı 

profesyonel bir biçimde uygulamalıdır. 

Kişilerin kendi tanıtımını yapmak veya olumlu imaj çizmek, projelerini açıklamak, 

davranışlarını kabul edilir kalıplara sokmak gibi davranışlarına, kuruluşlar da aynı nedenlerle 

gerek duymaktadır. Bu davranış biçimi, var olmak ve hayatta kalabilmek için kaçınılmaz ve 

yaşamsal olduğundan, cevaplanması gereken asıl soru: Bir işletme yönetiminin ve 

iletişimcilerin halkla ilişkiler planlarını nasıl daha uygun, dürüst ve etkili yapacaklarıdır. Bu 

noktada, öncelikle kuruluşun, sonra hedef kitlenin ve üçüncü olarak toplumun beklentilerini 

yanıtlamaya çalışan iletişimcinin görevi karmaşıktır. 

Proaktif iletişimcinin yöntemi, kuruluşun, planlanan amaçlarına ulaşabilmesi için, zamanının 

ve enerjisinin büyük bir kısmını harcadığı varsayımına dayanmaktadır. Bu hedefleri 

gerçekleştirebilmek için, kuruluşun bunları tanımlayarak, öncelik sıralamasını yapması 

gerekir. 

Öncelikle, kurum içi önemli bazı sorunlarla ilgilenmesi beklenen etkili bir iletişimci, ilk iş 

olarak sorunu belirlemeli, sorun daha kuruluşu tehdit etmeye başlamadan önce konuşmalıdır. 

Yönetimle birlikte değişiklikleri önceden belirlemeye çalışan iletişimci, yönetimin kendini 

anlamadığı, sorunlar karşısında çözüm için çaba harcamadığı inancına kapılmadan, hedef 

kitleyi bu değişime hazırlamalı ve duruma uyum sağlaması için çalışmalıdır. Bu amaçla 

iletişimci, kurum içi iletişim için, kurumsal haberleri vererek, kurum içi yayınlar hazırlayarak, 

yüzyüze iletişim ortamı yaratarak, sorunlar sorun haline gelmeden proaktif iletişim yoluyla 

çözülmesi için çaba harcamalıdır. Halkla ilişkiler uzmanı bunu planlama ve analiz 

yöntemlerini kullanarak gerçekleştirir. 

İletişim görevlisinin, yönetimle daha yakın olmasını gerektiren proaktif iletişim sürecinde, 

yönetimin iletişimciye güvenmesi, bilgi aktarması, açık olması ve sorun ortaya çıkar çıkmaz 

çözmek konusunda istekli olması gerekmektedir. 

İletişimcinin kurumun değerlendirmesini yapmasıyla başlayan proaktif iletişim sürecinde; 

hedefler ve öncelikler nelerdir? Yönetimin plan ve beklentileri nelerdir? Bunlar çalışanlar, 

müşteriler ve ortaklar tarafından nasıl görünmektedir? Birlikte çalışmak zorunda olunan 

kişilerle ilişkiler nasıldır? Yönetim çalışanlarına nasıl davranmaktadır? Onların değerlerine ve 

insani gereksinimlerine saygılı mıdır? gibi soruları cevaplamak zorundadır. 
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Bu soruları cevaplandırmak için başlangıç, genellikle iletişimcinin sayısız kaynağından biri 

olan kurumun uzun vadeli planıyla yapılmaktadır. Diğer bir kaynak ise, yıllık planlar olup, 

yönetimin hedeflerinin, isteklerinin ve bu yoldaki risklerin sıralandığı her iki doküman da 

iletişimci için temel hedeflerin tanımlanması ve bu doğrultuda harekete geçilmesi açısından 

önemli birer kaynaktır. 

Acil hedefler ve mevcut riskler konusunda yönetimden yardım talep eden halkla ilişkiler 

elemanı için, kurum içi iletişim konusunda çalışanlar önemli bir kaynak oluşturmaktadır. 

Gazetecilerin yaptığı değerlendirmeler gibi üçüncü şahıs analizleri ise, kurumun nereye gittiği 

konusunda yol gösterici olabilir. Bunların yanında halkla ilişkiler elemanının kurum ve 

davranış biçimi hakkındaki kişisel birikimi de önem taşımaktadır. 

Kurumun değerlendirmesini yapan halkla ilişkiler elemanı, hangi tür iletişim planının 

işletmenin özelliklerine uyumlu olacağını dikkate alarak bir strateji belirler. 

 

 
Proaktif İletişim Modeli 

PROAKTIF MODEL 

ORGANİZASYONUN 

DEĞERLENDİRMESİ* 

TEMEL İLETİŞİM ÖNGÖRÜLERİ 

 

 
(Felsefe, Yön) 

PROGRAM STRATEJISI İÇERİK STRATEJİSİ 

İletişim Hedefleri Mesaj Platformu 

(Arzulanan iletişim ortamı) (Sorunların tanımlanıp belirtildiği) 

-İletişim Programlaıı (Bu ortam; Mesaj Uygulaması(meseleler hedef kitleye oluşturmaya 

yardımcı) yöneltilir,önceden belirlenmiş medya aracılığıyla iletilir. 
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Proaktif İletişim Uygulamasının Yararları 

 

 
Proaktif iletişim, dikkatli bir değerlendirme ve sorunların analizini gerektirdiği için, iletişimin, 

yönetim ve hedef kitle arasında ortak nokta yakalama çabası olduğunun anlaşılmasına da 

yardımcı olur. Kurum içi iletişimde, sadece yukarıdan aşağı doğru değil, aşağıdan yukarı 

iletişim süreci de sorunların tespitinde önemli bir rol oynar. 

Proaktif iletişimin yönetime sağladığı avantajlar şunlardır: Proaktif iletişim, neyin ters 

gittiğini ya da bir şeyin neden yapıldığını açıklamak yerine, önceden planlanmış bir sürecin 

uygulanmasıdır. 

Yönetim, iletişim planını oluştururken ve uygularken, manüplasyon tehlikesine karşı iletişim 

sorumluluklarının farkında olmalıdır. Kurum kültürünün bir parçası olarak oluşturulan ve 

kurumsallaştırılan iletişim yönetimi, proaktif iletişim devam ettiği sürece, kurumun daha 

planlı çalışmalar yapmasına katkıda bulunur. Hedef kitlenin endişelerini aydınlatarak, 

olayların neden meydana geldiği, yapılanların neden yapıldığı konularıyla il-gilenen proaktif 

iletişim, reaktif iletişimde olduğu gibi olaylar oluştuktan sonra devreye girmez. 

Ancak proaktif iletişimci, her zaman sürprizler, krizler ve beklenmedik olaylarla 

karşılaşılabileceği gerçeğinden hareketle kendini reaktif iletişimden tamamen 

soyutlamamalıdır. 

 

 
Yönetimin Proaktif İletişime Katkısı 

Yönetimle uyum halinde olan ve kendisine güvenilen iletişimci, kurum hakkında 

değerlendirmesini tamamladıktan sonra, iletişim programında yer alan herkesin rolü belirlenir. 

Muhaliflerin gündeme getirdiği konular kadar, kuruluşu destekleyenlere yönelik sorunları da 

ortaya çıkaran bir program stratejisi oluşturulmalıdır. Rekabet, enflasyon, gibi pek çok konu, 

işletmeler açısından sorun oluşturabilmektedir. Burada iletişimcinin görevi, mesaj 

platformuyla iletişim ihtiyacını ve kurumun alanını tanımlamak ve sorunları hedef mesajlara 

dönüştürmektir. Proaktif iletişimde mesajların nasıl iletileceği bir sonraki adımdır. 

İletişimcinin, çalışanlar, ortaklar, müşteriler, toplum, hükümet yetkilileri gibi hedef kitlenin 

gereksinimleri ve ilgi alanları konusunda duyduğu endişe, hangi mesaja ve medyaya 

gereksinim duyulduğunu belirleyecek süreci oluşturmaktadır. Değerlendirme aşamasında ise, 

iletişimci, kamuoyu anketleri, çalışanların davranışları konusunda anketler, okur anketleri, 

mülakatlar gibi pek çok teknikten yararlanabilir. 
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REAKTİF İLETİŞİM 

 Tanımı 

Bir kuruluşun karşı karşıya kaldığı olumsuzluklardan başarıyla kurtulabilmeye yönelik halkla 

ilişkiler çabaları reaktif halkla ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. 

 

 
Reaktif İletişimcinin Özellikleri 

Reaktif iletişimci, daha çok, gazetecilik yöntemini kullanarak yaşanan olaylara tepki 

vermektedir. Bu uygulama ise, özellikle kurum içi iletişim görevini yönetimin üstlendiği 

küçük işletmelerde, çalışanların bilmeleri gerektiği kadar bilgilendirilmeleri sonucunda 

iletişim karışıklığına neden olmaktadır. Kurumun içinde veya dışında, kurum üyelerinin 

tanıklığında meydana gelen ve aktarılan bir olay, önemine göre gayri resmi kanallarla da 

başkalarına anlatılmaktadır. İki ya da daha fazla çalışanın bulunduğu yerde görülen fısıltı 

gazetesi de devreye girdiğinde, resmi ve gayri resmi enformasyon arasında doğal olarak var 

olan uyumsuzluk, çoğunlukla beklenenden daha fazladır. 

Daha çok olanlarla ilgilenen ve bu bağlamda gazetecilik yöntemine benzeyen reaktif 

(tepkisel) iletişim, olayın nedeni ve önemi hakkında hedef kitleye spekülasyon yapma, 

olaydan bazı çıkarımlara varma fırsatı verdiği için işletme açısından riskli olabilir. İşletmeyle 

ilgili "büyük anlaşma kaybedildi" gibi olumsuz haberi alan, bunun neden meydana geldiği ve 

ne anlam ifade ettiği konusunda, söylenti ve görüşlerden oluşan ham bilgiyle beslenen hedef 

kitle, bunları bir araya getirerek anlamlandırmakta zorlandığı için zihninde farklı sonuçlara 

varabilir. 

Özellikle kurum içi iletişimde, reaktif iletişim yolunu seçen işletmelerin, örgüt yapısının 

bozulmuş olduğu, plansız olduğu ve yönetimin iletişim sorumluluğunu almaktan kaçındığı, 

olayları akışına bıraktığı görüşü yaygındır. 

Reaktif iletişimi benimseyen iletişim programı, olayları örtbas etme isteğinde değildir, sadece 

yanlış bilginin doğuracağı spekülatif durumu önlemeye yöneliktir. 
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KRİZ PLANI 

Halkla ilişkilerin uzmanlık alanlarından birisi de kriz yönetimidir. 1980'li yıllara kadar kriz 

yönetimi kavramı pek bilinmemesine rağmen, bu tarihten sonra yaşanan birçok felaket 

(Çernobil, Bhopal, Piper Alpha gibi) kuruluşların "kriz yönetimi"ne yönelmelerine ve halkla 

ilişkiler firmalarının da kriz yönetimi kavramını benimsemelerine ve bu alanda danışmanlıklar 

yapmaya başlamalarına neden olmuştur. 

Günümüzde birçok kuruluşun kurumsal itibarlarına,ürün ve kurum imajlarını yükseltmek için 

çeşitli çalışmalarda bulundukları ve bu faaliyetlere harcanan paralara karşılık kuruluşların 

hâlâ büyük bir çoğunluğunun bir kriz anında etkin bir iletişim kurmak ve krizi en az hasarla 

atlatmak, hatta krizi bir fırsat olarak görüp değerlendirebilecek çok az kriz yönetimi planının 

olduğunu tespit etmek, kuruluşların itibarlarına harcadıkları miktarın ve zamanın bir kısmını 

da bunları korumak amacıyla kriz yönetimine ve iletişimine harcamak zorunda olduklarını 

ortaya koymaktadır. Aksi takdirde yıllar boyunca yapılan başarılı faaliyetler ve hizmetlerden 

elde edilen itibar, olumlu imaj ve hatta kuruluşun varlığı bir krizle bir anda ortadan 

kaybolabilir. 

Günümüzde kitle iletişim araçlarının büyük bir hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, özellikle de 

son yıllarda İnternetin hızla yaygınlaşması, neredeyse dünya nüfusunun %10'una ulaşması 

sonucu dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir felaketin veya bir krizin çok hızlı bir 

şekilde tüm insanlara ulaşabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle meydana gelen 

herhangi bir olumsuz durum veya kriz olayında haber başka kaynaklardan duyulmadan önce 

hedef kitleye her şeyi doğru ve hızlı bir biçimde aktarmak önem taşımaktadır. 

Kriz yönetiminin 1980'lerden sonra rağbet kazanmasına rağmen, bu alanda yapılan 

uygulamaların bazılarını halkla ilişkilerin öncülerinden olan Ivy Lee'nin üstlendiği 

faaliyetlerde görmek mümkündür. 

Son 20 yıl içerisinde çok sayıda kuruluşun çeşitli kriz olayıyla karşılaştığı görülmüştür. Bu 

krizlerin niteliğine bakıldığında bir kısmının kriz öncesi hazırlık yapılmamasından, bir 

kısmının da kriz esnasında kamuoyunun yeterince aydın-latılmamasından ve kriz iletişiminin 

tam olarak uygulanamamasından ve kuruluşların krizlerden genel olarak fırsat yaratmak 

yerine olumsuz olarak etkilenmesinden kaynaklandığı söylenebilir. 
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Kriz Yönetiminin Tanımı 

Kriz sözcüğü Yunanca "ayrılmak" anlamına gelen krisis sözcüğüne dayanmaktadır. Kriz, bir 

kuruluşun üst düzey hedeflerini tehdit eden, kuruluşun varlığını tehlikeye sokan ve kuruluşun 

hızla tepki göstermesinin zorunlu olduğu özel durumlardır. Bir başka tanıma göre de kriz, bir 

kuruluşun rutin sistemini bozan ve birdenbire ortaya çıkan herhangi bir acil durum olarak 

tanımlanmaktadır. Bir başka tanımda krizi tahdit veya fırsat olarak görmektedir. Buna göre 

kriz, bir kuruluşun üzerinde dahili ve harici meselelerden kaynaklanan bir tehdit veya fırsattır. 

Kriz tanımlarına bakıldığında krizin beklenmedik bir zamanda ortaya çıktığı, kuruluşun 

varlığını tehdit ettiği ve kuruluşu olumsuz olarak etkileyebilecek olan unsurun olumsuz 

etkilerini en aza indirgemek için hızla harekete geçilmesi gerektiği üzerinde durulduğu 

görülmektedir. Genel olarak yapılan kriz tanımlarında krizin daha çok tehlike oluşturduğu 

üzerinde durulmuş, krizlerin kuruluşlar için çeşitli fırsatlar oluşturduğu üzerinde pek 

durulmamıştır. Oysa krizlerin kuruluşların birtakım eylemleri rahatlıkla yapabilmeleri için 

uygun fırsatlar sağladıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 
Kriz Yönetiminin Stratejileri ve Modelleri 

Kriz yönetimi konusunu daha iyi anlayabilmek için ortaya çıkan strateji ve modeller en 

eskisinden başlanılarak özetlenmiştir. 

 Littlejohn'un Altı Adım Kriz Modeli 

Robert F. Littlejohn'un kriz modeli, temel kriz yönetimi gelişiminin prensiplerini veren bir 

çerçevedir. Littlejohn'a göre kuruluşun yapması gereken ilk iş, kriz yönetimi organizasyon 

yapısını oluşturmaktır. Bu işlemi, kriz ekibinin seçilmesi takip edecektir. Ekip seçildikten 

sonra ekibin geliştirilmesi eğitim araçlarıyla yapılmalıdır. Daha sonraki aşama ise, bir kriz 

durumu kontrolünü sağlamak ve dizayn etmektir. Potansiyel senaryoların yeniden 

değerlendirilmesi yapıldıktan sonra bir acil durum planı hazırlanmalıdır. Littlejohn'un 

modelinin son aşaması ise gerçekten krizi yönetmektir. 

 Fink'in Kapsamlı Kontrolü 

Steven Fink, kapsamlı bir durum kontrolünü önermiştir. Böyle bir hazır olma kontrolü her bir 

fonksiyonel alanda hangi olayların krize neden olabileceğini belirlemek için kuruluşu sevk 

edecektir. Senaryo geliştirilince eylem planları hazırlanmalıdır. 
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Planda, kriz durumunun tanımlanması, arzulanan veya kabul edilebilir bir dizi so-nuçların 

ifadesi yer almalıdır. Sonuç olarak kriz ekibi üyeleri stratejik seçenekler geliştirmek için 

"güya" veya "eğer o zaman" şeklinde olabilecek soruları cevaplandırmalıdır. 

 Mitroff un Portföy Planlama Yaklaşımı 

lan Mitroff'a göre şirket anlaşılabilir kriz senaryosu hazırlamamasına rağmen bir şirket daha 

önce mevcut olan yapısal benzerliklere göre krizleri gruplayabilir. Kriz grupları belirlendikten 

sonra, kuruluş en iyi önleyici tedbirleri düşünerek her gruptaki en kötü senaryoyu 

hazırlamalıdır. Böylece bir kriz senaryosuna hazırlık diğer birkaç benzer veya ilgili 

senaryoların da görülmesini sağlayacaktır. 

 Kriz/Stratejik Yönetim Entegrasyonu 

Kriz yönetimi örgütler için stratejik olarak önemli görülmektedir. Stratejik yönetim piyasada 

rekabetin saldırgan yönlerine odaklanırken, kriz yönetimi daha çok şirketin savunmacı 

yeteneklerini ele almaktadır. Stratejik yönetim bir kuruluşun refahını tanıtırken kriz yönetimi 

kuruluşun refahını, zenginliğini korumak için uğraşır. 

 Burnett'in Kriz Sınıflandırma Matrisi 

Kriz durumları tehdit düzeyine, tercihe, zaman baskısına ve kontrol düzeyine dayalı olarak 16 

hücrelik bir matrise sınıflandırılabilir. Matris bölünmemiş bir kriz türü olarak izlenebilir. 

Matris sınıflandırmasının bazı faydaları vardır. Kriz yönetimi ekibi tarafından matris analizi 

ve hazırlığı problemin farkına varmada paha biçilmez bir deneyimdir. Matris, bir şirketin her 

bir potansiyel krize tahsis edeceği uygun kaynaklar için, bir zaman veya başka bir zamanda 

göğüs germek için ihtiyaç duyabileceği tüm potansiyel kriz durumlarının bir listesini 

çıkararak ve öncelikleri belirleyerek karar almayı kolaylaştıracaktır. 

 

 
Krizi Meydana Getiren Etmenler 

Toplumda faaliyet gösteren kuruluşlar bir sistem içerisinde bulundukları için birbirlerinden 

etkilenmektedirler. Çeşitli sistemler ve alt sistemler arasında bir uyumsuzluk ve çatışma 

olduğu zaman çeşitli olağan dışı koşullar ve durumlar ortaya çıkmaktadır. Krize neden olan 

faktörleri genel olarak işletme içi faktörler ile çevre faktörleri olarak iki ana grupta toplamak 

mümkündür. İşletme içi faktörler arasında üst yöneticilerin yeteneksiz olmaları, kuruluşun 

yaşam safhasındaki durumu ve kuruluşun içerisinde meydana gelen çeşitli sorunlar yer 

almakta; çevresel faktörler arasında da doğal koşullar, toplumsal, ekonomik, kültürel, 

teknolojik, hukuki ve siyasal etmenlerin değişimi yer almaktadır. 
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Krizler genellikle beklenilmeyen zamanlarda ve durumlarda meydana gelmekle birlikte bazı 

potansiyel krizlerin olabileceğini önceden düşünmek ve gerekli önlemleri almak mümkün 

olabilir. 

Çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konulan kriz türleri çeşitli sınıflandırmalara tabi 

tutulmuşlardır.Genel olarak krizleri meydana getiren sebepler ürün hataları, üretim 

makinelerinde bozulma, endüstriyel kazalar, sabotaj, ürün taklitçiliği, şirketin  el  

değiştirmesi, yalan, iftira, terörizm, boykotlar, hatalı iletişim, iç ve dış ekonomik 

dalgalanmalar, yasal düzenlemeler, yangın, kamuoyunun algılamasında meydana gelen 

değişiklikler şeklinde sıralanmaktadır. Krizlerin daha çok doğa olaylarıyla,kuruluşun içinde 

ve dışında gelişen olaylardan kaynaklandığı görülmektedir. 

 

 
Potansiyel Krizlerin Saptanması 

Potansiyel krizlerin öncelikli olarak saptanması, bunlara yönelik eylem planlarının 

geliştirilmesi ve bu planların zaman içerisinde güncelleştirilmesi bir kriz meydana gelmesi 

durumunda kuruluşun krizi çözmede ve kamuoyuyla olan ilişkilerini normale çevirmede etkili 

olacaktır. 

Potansiyel krizleri belirlemede geçmişte aynı alanda faaliyet gösteren bazı kuruluşların 

yaşamış olduğu krizleri inceleyerek, kuruluşun daha fazla büyümek veya küçül-mek gibi 

birtakım planlarını bilmek, kuruluşun faaliyette bulunduğu ülkedeki yasal düzenlemeleri 

bilmek, meydana gelebilecek bir krizin kurum içi ve kurum dışındaki hedef kitleyi nasıl 

etkileyebileceğini tespit etmek önlem almada kuruluşa fayda sağlayacaktır. 

Potansiyel krizlerin saptanması, kriz yönetimine hazırlık olması için birtakım hususları da 

beraberinde getirmektedir. Öncelikli olarak, kuruluş yönetiminin, kriz konusunda eğitimini 

ele alan teorik eğitimin verilmesi ve krizin çeşitli çözüm yolları konusunda düşünmesini ve 

plan yapmasını sağlayacak çalışmaların yapılması, medyayla ilişkileri sağlayacak sözcünün 

kriz röportaj teknikleri konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Oluşabilecek bir krize karşı en 

iyi biçimde hazırlanmak kuruluşun kısa bir zamanda daha az zararla krizi atlatmasını 

sağlayacaktır. 

Bir kuruluş için kriz, kuruluşun varlığını ve kazancını ciddi olarak tehdit eden unsurları 

kapsamaktadır. Bu nedenle krizin olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için derhal eyleme 

geçilmelidir. Kriz durumlarında bir kuruluşta çok kısa bir süre içinde karar almak zorunda 

kalan yöneticiler stres altındadır ve bu kısa süre içinde de yeterli bilgiye sahip değildirler. Bu 

sebeple yöneticilerin isabetli kararlar verebilmeleri için sistematik bir biçimde bilgi akışını 
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sağlayacak bir yapılanmaya gidilmesi gerekmektedir. Böylece gelen bilgileri değerlendirme 

imkânına sahip olan bir yöneticinin daha sağlıklı ve isabetli kararlar alması mümkün 

olabilecek ve yaşadığı stres de azalacaktır. 

Kurumsal bir kriz esnasında halkla ilişkiler görevlisi, çok fazla üst düzey yönetimin bir  

unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkla ilişkiler görevlisinin kriz yönetimi ekibinin bir 

üyesi olarak stratejik bir görev üstlenmesi gibi görev alanı ortaya koyulurken, yaptığı görev, 

çoğu zaman teknik veya işlevsel olarak tanımlanmaktadır. 

Halkla ilişkiler krizde özellikle iletişim sağlama görevini üstlenerek yönetime önemli katkılar 

sağlamaktadır. Bir krizde halkla ilişkilerin katkısı, kuruluşun olası krizleri önceden tahmin 

etmesine ve bunlara yönelik hazırlıkları yapmasına, kriz anında iletişim fonksiyonunu 

düzenlenmesine ve kriz sonrasında ortaya çıkan konuları ele almada ortaya çıkmaktadır. 

 

 
Kriz Planı Hazırlarken Dikkat Edilecek Unsurlar 

Günümüzde baskı gruplarının etkinliği ile işletmelerin hedef kitlelerine olan bağımlılıklarının 

artması, medyanın artan gücü ve etkinliğinin maksimum düzeye erişmesi gibi, iç ve dış 

etkenlerden kaynaklanan krizlerle karşılaşma olasılığı giderek artarken, bun-larla başa 

çıkabilme yöntemlerinin oluşturulmasının zorunluluğu kriz yönetiminin gelişmesine zemin 

hazırlamaktadır. 

İnsanlar arasında çift yönlü akıma dayanan iletişimin, hedef kitlenin varlığıyla mevcudiyet 

kazanan işletmeler açısından daha da önemli olduğu söylenebilir. Kriz dönemlerinde, başka 

bir deyişle, acil müdahale gerektiren ve beklenmeyen bir durumla karşılaşıldığında, kamudan 

anlayışlı bir davranış tarzı sergilemesi beklendiğinden, kriz dönemi halkla ilişkiler planı, 

iletişimi sağlamak üzere devreye girmelidir. 

Bu bağlamda iki tip kriz yönetiminden söz edilebilir. Bunlardan birincisi, kuruluşun ürettiği 

ürün ya da hizmetin doğasından ötürü karşılaşılabilen kriz yönetimidir. Örneğin, nükleer 

alanda radyoaktif tehlikenin ne zaman ortaya çıkacağı bilinmemekle birlikte potansiyel risk 

olarak varlığı açıktır. Diğeri ise, tahmin edile-meyen ve daha çok dış etkenlerden kaynaklanan 

kriz yönetimidir. Bu konuda bilinen örnek 1982 yılında ABD'de x adlı ağrı kesici kapsüllerin 

içine siyanür zehirinin enjekte edilmesi ile yaşanan krizdir 

Bütün işletmelerin hazır bir kriz yönetimi planı olması gerekmektedir. İşletmelerin 

mahkemelere kadar uzanan olaylarla karşılaşma ihtimalleri söz konusudur. 
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Kriz Yönetimi Halkla İlişkiler Planı 

Bir kriz planı hazırlarken yapılacak ilk iş, krizin en az zararla atlatılabilmesi için, tüm 

olasılıklar yazılı olarak saptanmalı, işletmenin bu durumla başa çıkabilme yeteneği objektif 

ölçüler içinde değerlendirilmeli, krizin önlenebilmesi için gerekli tedbirler belirlenerek strateji 

ve taktikler geliştirilmelidir. Kriz hiçbir zaman ortaya çıkmayabilir, ancak krizi en az zararla 

atlatabilmek için bütün olasılıklar önceden düşünülmeli, gerekli önlemler alınmalı ve 

yönetimin onayından geçirilmelidir. 

Bir kriz planı hazırlarken: 

 Muhtemel kriz tipleri saptanmalı, 

 Önlenmesi için tedbirler alınmalı, 

 Potansiyel krizin üstesinden gelmek için strateji ve taktikler belirlenmeli, 

 Krizden etkilenecek olanlar belirlenmeli, 

 İletişim kanalları belirlenmeli, 

 Ve plandaki herşey kontrol edilmelidir. 

Bir kriz yönetimi planının etkin olabilmesi için planın güncelleştirilmesi, çalışanların 

bilgilendirilmesi, her şeyin ters gidebileceğinin düşünülmesi ve ayrıntılı bir listenin 

hazırlanması gerekir. Örneğin: Kriz anında telefon hizmet dışı kalabilir, elektrik kesilebilir, 

yollar bloke olabilir, kötü hava koşulları aksaklıklara neden olabilir, iletişim araçlarında yanlış 

yorumlar yer alabilir. Güvenlik, kontratın yapısı ve ticari nedenlerle basına hemen 

açıklanmaması gereken bilgiler olabilir. 

Kriz Yönetimi Ekibi: Bir kuruluşun karşılaştığı herhangi bir kriz durumunda alınacak 

önlemleri tek kişinin kararlaştırması yerine, bir ekibin değişik görüşler ifade ederek farklı 

boyutlarda krizi değerlendirmesi ve uygulanacak kararları alması daha isabetli olacaktır. Bir 

kriz olması hâlinde, bunu mümkün olduğunca önleyecek bir kriz yönetimi ekibinin 

oluşturulması gerekmektedir. Bu ekipte üst yönetim, halkla ilişkiler veya iletişim yöneticisi, 

finans müdürü, hukuk, üretim, yatırımcı ve hissedarlarla ilişkiler, 

pazarlama/reklam/telepazarlama, veri işletim ve büro hizmetleri gibi bölümlerin yetkili 

temsilcileri bulunmalıdır. Eğer kuruluşun birkaç yerde tesisi veya bürosu varsa, kuruluş 

uluslararası bir firmaysa veya bölge temsilcilikleri bulunuyorsa ilgili birimin; temsilcisi de 

ekibe dahil olmalıdır. Kriz yönetimi ekibi üyelerinin sayısı fazla tutulmamalıdır. Çünkü sayı 

çoğaldıkça hızlı hareket etmek ve etkin kararlar almak zorlaşabilir. Kriz yönetimi ekibini 

oluşturanların ele aldıkları soruna yoğunlaşabilmeleri için normal günlük işlerinin de ha- 

fifletilmesi gerekir. Kriz yönetimi ekibinin potansiyel krizleri nasıl tanıyacağı ve bunları 

çözmek için düşünmelerini sağlayan simülasyon uygulamaları yaptırılmalıdır. 
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Aynı zamanda, kriz yönetimi ekibinin düzenli toplantılar yaparak, ele alınacak konuların 

gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sağlanmalıdır. 

 

 
Kriz İletişimi 

Bir kriz anında etkili bir iletişim kurmak bir kuruluşun en öncelikli konusu olmalıdır. 

Böylelikle önceden hazırlanmış ve kriz anında elde edilen bilgilerle oluşturulan bir iletişim 

stratejisi en doğru bilginin en hızlı bir biçimde hedef gruplara ulaştırılmasına yöneltilmelidir. 

Bu işlev de ancak iyi bir kriz iletişimi planlaması yapmak, kuruluş sözcüsünü tespit edip onu 

açıklama yapma konusunda eğitmek, önemli hedef grupları belirleyip verilecek mesajları 

oluşturmakla gerçekleştirilebilir. 

Etkin bir kriz iletişimi planlamasının amacı, kuruluşu korumak ve krizden mümkün 

olduğunca en az zararla çıkmaya çalışmaktır. Eğer bir kuruluşun kurumsal kimliği varsa ve ne 

yaptığına önem veriyorsa iletişim kurma eğiliminde olacaktır. Bunun için de önceden hazırlık 

yapmak gerekecektir. 

Bir kriz meydana geldiğinde önemli bir iletişim prensibi olarak "olaylar meydana çıkıncaya 

kadar bekleme" düşüncesine gidilmemeli, krizle ilgili olan bilgiler mümkün olduğunca 

medyayla ve ilgili hedef gruplarla paylaşılmalıdır. Eğer medyaya bilgi verilmezse ikinci veya 

üçüncü kaynaklardan alınan, yeterli olmayan ve bazen de yanlış olarak aktarılan bilgiler 

kuruluşun aleyhine olacaktır. Medyaya devamlı bilgi akışı olduğu taktirde kuruluşun krizle 

ilgili olarak çeşitli çalışmalar yaptığını ortaya koyacak bu da kişilerin krizi nasıl algıladıkları 

konusunda etkileyecektir 

Yapılan araştırmalara göre, çoğu kimsenin, krizle ilgilenen yönetimin olayla nasıl ilgilendiği 

ve ne gibi sorumluluklar üstlendiğine bakarak olayı algıladıkları ortaya çıkmıştır. 

Bir kriz meydana geldiği zaman doğal olarak medya her türlü bilgiyi kuruluştan isteyecektir. 

Çünkü medya için kötü haber okuyucu ve izleyici sayısını artırmaya yardım eden ve halkın 

dikkatini çeken haberdir. Aynı zamanda kuruluşların da çalışanlarına, hissedarlarına ve 

başkalarına karşı da sorumlulukları bulunmaktadır. Kriz anında kuruluşun hedef grupları 

arasında özellikle krizden etkilenenler, kuruluşu etkileyenler ve krizi öncelikli olarak bilmesi 

gerekenler yer almalıdır. 

İlgili hedef gruplara kuruluşun krizi önemsediği ve çözümlemek için çaba gösterildiğine dair 

yapılan faaliyetler konusunda bilgi verilmelidir. Krizin meydana gelme-sini takip eden iki saat 

içerisinde basın toplantısı; yarım gün içerisinde basın konferansı düzenlemek, yüzyüze belli 
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gazetecilerle ve yorumcularla temasa geçmek, dahili hedef kitleyi çeşitli iletişim araçlarıyla 

bilgilendirmek, acil telefon danışma hattı kurmak kuruluşa çeşitli faydalar kazandıracaktır. 

Krizin ilk anlarında krizle ilgili ayrıntılı bilgiler kriz yönetim ekibine hemen ulaşmadığı için 

medyaya ve diğer hedef gruplara kuruluşla ilgili bilgiler verilmelidir. Medyaya kuruluşun ne 

yaptığı, kaç kişi çalıştırdığı, ürünlerin nerelerde kullanıldığı, nasıl yapıldığı vb. bilgiler 

ulaştırılmalıdır. Böylelikle kuruluşun verdiği bilgilerle kuruluş hakkında medyada yer alma 

olanağı sağlanacak, en azından kriz konusunda ilk elden doğru bilgi verilecek ve medyanın 

kuruluşa karşı olumlu duygular hissetmesi sağlanabilecektir. 

Kriz sırasında kuruluş adına açıklamaları genel müdür veya başkan (chief executive officer- 

CEO) yapmalıdır. 

Medyaya yapılacak açıklamalarda mümkün olduğunca yazılı açıklama yolu tercih edilmeli. 

Halkla ilişkiler yöneticisi medya karşısında savunmacı bir konuma geçerse, med-yanın 

soruları karşısında zor durumda kalabilir. Açık sözlü bir biçimde yeni bilgiler geldiğinde 

medyaya bu bilgilerin iletileceği bildirmelidir. Medya karşısında veya başkalarına "yorum 

yok" şeklinde bir tutum içerisine girmek yerine sorulan soruya neden cevap verilemediği 

açıklanmalıdır. Halkla ilişkiler görevlisi medyanın desteğini, saygısını, anlayışını ve 

toleransını kazanmalıdır. 

Hiçbir bilgi "yazılmamak kaydıyla" medya mensuplarına verilmemelidir. Medya 

mensuplarına krizle ilgili bilgiler konusunda saklanacak bir bilginin olmadığı inancı ve- 

rilmelidir. Kriz yönetimi ekibi dışında kuruluşta çalışanlara ve özellikle de telefon 

operatörüne kuruluş dışındaki kişilerle ve medyayla nasıl iletişim kurulacağı konusunda bilgi 

verilmelidir. 

Krizle ilgili olarak haberler alındıkça basın toplantısı düzenlenmeli ve eldeki bilgiler verilerek 

konuyla ilgili sorular cevaplandırılmalıdır. Basında krizle ilgili verilen haberler takip edilmeli, 

eksik ve hatalı bilgiler varsa bunların düzeltilmesi yoluna gidilmelidir. Kuruluştan yetkili 

birisinin medya açıklamalarında veya krizin olduğu yerde bulunması sağ-lanmalıdır. Çünkü 

böyle bir davranış kuruluşun krizi çözmek için konuya gösterdiği ilgiyi ve çabayı kamuoyuna 

göstermeye yardımcı olabilir. Nitekim 1989 yılında B…M.’ın bir X 737 uçağı kaza yaptığı 

zaman şirketin başkanı M.B. derhal harekete geçerek araç telefonundan "canlı" radyo 

röportajı yaparak medyaya kaza hakkında bilgi vermiş, olay yerinde nelerin yapıldığı ve neler 

hissettiği konusunda canlı televizyon görüşmesi yapmış ve kazadan etkilenenlerle ve 

yakınlarıyla ilgilenmiştir. Dolayısıyla da şirketin kazayla ilgilendiği tüm hedef gruplara 

iletişim araçları vasıtasıyla duyurulmuştur. 
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E. kuruluşunun X isimli tankerinin Alaska kıyıları önünde 1989 yılında batmasıyla meydana 

gelen bir kazayla birkaç milyon ton petrol denize akmıştır. Bu kazada insan ölümü 

gerçekleşmemiş olmasına rağmen binlerce deniz kuşu ve balığı ölmüş ve çok büyük çaplı bir 

doğa felaketi meydana gelmiştir. Bu kriz E. kuruluşunu çevre korumacılarının, politikacıların 

ve medyanın hedefi haline getirmiştir. 

E., kaza meydana geldiğinde bir kriz anında yapılmaması gereken birinci noktayı, "yani krizi 

görmezlikten gelme ve basına bilgi vermeme" davranışı içerisine girmiştir. Kurum 

sorumlularının bir hafta boyunca medyadaki haberlere tepki vermemesi, basının başka 

kaynaklardan bilgi edinmesine neden olmuş ve ilk kaynaktan alınmayan bilgiler kurumun 

daha da zararlı çıkmasında bir etken oluşturmuştur. Ayrıca üst düzey yöneticilerin kaza yerine 

gitmemesi de kamuoyunun tepkisine neden olmuştur. Gerçi böyle bir ziyaret hiçbir gerçeği 

değiştirmese dahi, sembolik bir anlam içermesinden dolayı, kamuoyunda beklenen bir 

davranış tarzıdır. Bunlar ve bir basın merkezinin olmaması Small'a göre E. kazasında ön plana 

çıkan noktalar olmuştur. 

Kuruluş ancak kazadan bir hafta sonra basına açıklama yapmış ve bu da kurum itibarının 

büyük ölçüde zarar görmesine neden olmuştur. Kuruluşun başkanı kazayla ilgili açıklamayı  

ve alınan önlemleri hemen açıklamamış, petrole bulanmış ölü kuşların görüntülerinin 

televizyon kanallarında yayınlanmasıyla halk yapılan çalışmaları yeterli görmemiştir. E'nin 

başkanı daha sonra yaptığı bir açıklamada olaydan üzüntü duyduğunu açıklamak yerine 

"Aralık ayında bir gün içinde Mississippi Deltası'nda kaç tane ördeğin avlanılarak 

öldürüldüğüne bir bakın" şeklinde açıklamada bulunmuştur. 

Kazadan sonra E. okyanusun temizlenmesi için 2 milyar dolar harcamıştır. 12.000 ücretli 

çalışan, 1385 gemi ve uçak bu temizleme işine katılmış ve ayrıca yüz milyonlarca dolar 

tazminat ödemek zorunda kalmıştır. E. X tankerinin kazası sonucu denize dökülmüş petrolü 

temizlemek ve krizin diğer faturalarını ödediği toplam miktar 7 milyar dolar olmuştur. Bu 

meblağ bir krizin bir kuruluşu ne derecede etkileyebileceğini göstermektedir. Bu tutardaki bir 

miktarı küçük bir kuruluşun veremeyeceği ortadadır. Dolayısıyla krizler küçük kuruluşları 

ortadan kaldırabilmekte, ekonomik yönden güçlü kuruluşları ise zarara uğratabilmektedir. 

Aynı zamanda yok olmayan kuruluşlar da ciddi olarak itibar kaybına uğrayabilmektedir. 

William J.SmalIs'a göre bu çabaların kurum imajı üzerinde yetersiz pozitif etki yapmasının 

nedeni "kötü ve yetersiz halkla ilişkilerin" olmasıdır. 
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Medyayla ilişkilerde kriz konusunda spekülasyon yapılmamalı ve doğru olmayan zanna 

dayalı bilgiler verilmemelidir. Kriz konusuyla ilgili olarak yeni bilgiler alındıkça basın 

bültenleri aracılığıyla basın mensuplarına aktarılmalı ve basının bu bültenleri alıp almadığı 

kontrol edilmelidir. 

Medya mensuplarının çalışma saatlerinin olmadığı göz önünde tutularak karşılaşılan krizin 

büyük olması hâlinde dünyanın çeşitli ülkelerinden farklı zaman dilimlerinde konuyla ilgili 

bilgi almak isteyen medya mensuplarının bilgi ihtiyacını gidermek amacıyla 24 saat görev 

yapan bir büronun oluşturulması ve bu bürodan (bilgi merkezinden) iletilecek bilgilerin kriz 

yönetimi ekibinin onayından geçtikten sonra iletilmesi gerekir. 

 

 
Kriz Planın Uygulanması 

Kriz meydana geldiğinde işletmeler önceden hazırlanan kriz planı uygulamaya sokularak 

iletişim kanalları oluşturmalı, 

Üst yönetim durum hakkında derhal bilgilendilmeli, Planlama aşamasında bu amaçla eğitilmiş 

bir sözcü görevlendirmeli, Basın mensupları için basın odası düzenleyerek telex, fax, telefon 

gibi haberleşme olanakları sunmalı, basın mensuplarına mülakat yapabilecekleri ortam 

yaratmalı ve krizin neden olacağı sonuçları açıkça belirtmelidirler. 

Kriz yönetiminde bir diğer önemli husus sorunu yok saymak yerine, Dowreklam Kimya 

Sanayi'nin yaptığı gibi sorunu kabullenmek ve soruna sahip çıkmaktır. 1977 yılında Toronto 

yakınlarında 250 bin yöre sakininin etkilendiği tren kazasının şirket üzerindeki baskısı 

üzerine, Dow Kimya, kriz yönetim ekibinin bir bölümü ile kaza mahallinde bir basın merkezi 

kurmuş, bununla da yetinmeyerek bir yandan temizleme işlemini sürdürürken, diğer taraftan 

olayın tehlikeleri ve bunlardan kurtulma yolları hakkında yöre halkını aydınlatmak için kimya 

uzmanları ve sağlık görevlileri gibi gerekli personelin kaza yerinde örgütlenmesi sağlamıştır. 

Sonuç: Dowreklam Kimya'nın takdir edilmesi ve hatta, krizin etkilerini atlatmakla kalmayıp 

olumlu ve duyarlı imajını geliştirmesi olmuştur. 

Pek çok işletme, ihtimaller üzerinde durmadığı veya ihtimalleri ciddiye almadığı için kriz 

yaşamakta, hazırlıksız yakalanmanın bir sonucu olarak bedelini ağır ödemek zorunda 

kalmaktadır. Oysa iç ya da dış etkenlerden kaynaklanan krizlerin ve önlemlerin önceden 

düşünülmesi krizi önlemek konusunda her zaman etkili olmasa bile, krizden daha az zararla 

kurtulabilmenin temel taşıdır. 
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Kriz El Kitabı 

Her kuruluşun faaliyet alanına göre farklı ihtiyaçları vardır. Genel olarak bir kurumun kriz el 

kitabında bir kriz anında ekip üyelerinden nelerin beklenebileceği, kurum felsefesinin kısa bir 

açıklaması ve el kitabının nasıl kullanılacağının anlatıldığı bir takdim bölümü vardır. Daha 

sonra şirketin karşılaştığı çeşitli krizlerin bir özeti verilip kriz ekibinin kimlerden oluştuğu, 

sorumluluk alanları, 24 saat boyunca ulaşılabilecek telefon numaraları, ekip üyelerine 

herhangi bir biçimde ulaşmanın mümkün olmadığı zamanlarda yedeklerinin detaylı bilgileri 

verilmelidir. 

Krizlerden etkilenebilecek hedef kitlenin listesiyle onlarla nasıl iletişim kurulacağı 

belirtilmelidir. Ayrıca, bir kriz anında iletişimde kullanılabilecek mesaj tiplerinin listesi de 

verilerek hatırlatıcı bir unsur sağlanabilir. Kriz anında oluşturulacak kriz odasının yeri, 

iletişim şekli, ücretsiz yardım hatları vb. bilgileri içeren bilgiler de yer almalıdır. Şirket 

hakkında genel bilgileri içeren çeşitli konulara da kısaca yer verilmelidir. Ayrıca, faydalı 

olabileceği düşünülen çeşitli adres ve telefon numaralarının bulunduğu bir listeye de kitapta 

yer verilmelidir. 

Krizle mücadele esnasında etkin kararların süratle alınmasının yanında dahili ve harici hedef 

kitleye kuruluşun kendisini iyi anlatması, alınan önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında 

bilgilendirmesi gerekir. Bilgilendirme işlevi de medya açıklamalarında CEO veya halkla 

ilişkiler uzmanı kanalıyla yapılmalıdır. Hedef kitleler bilgilendirildikçe kuruluşa karşı olan 

güvensiz ve olumsuz tutumları yavaş yavaş değişebilir. Aynı şekilde bilgiler hızlı bir biçimde 

toplandıkça kriz yönetimi ekibinin de içinde bulunduğu stres ortamı azalabilir. 

Bir kriz sırasında bir kuruluşun yapması gereken uygulamalardan birisi de kendisini hedef 

gruplarının yerine koymaktır. Dolayısıyla hedef gruplarına vermiş olduğu bilgiler bu kitlece 

yeterli görülmüş müdür yoksa, hedef gruplarının algılamış olduğu iletilen mesajlar değil de 

kendi algıladıkları olaylar mıdır, bunun da mutlak surette göz önünde bulundurulması 

gerektiğidir. 

Endişeye kapılmış bir hedef kitleyle iletişim kurulduğunda bu kitlenin kuruluşun üstesinden 

zor gelebileceği güçlü bir tutum engeliyle karşılaşma olasılığı vardır. Önemli olan verilecek 

mesajlarda ve alınan önlemlerde bu engeli aşmaya yönelik çalışmaların da kuruluş tarafından 

yapılması gerektiğidir. 

Bir kuruluş krizle uğraşırken krizin sonuçlarından sorumlu olmayı inkar ederse veya kriz 

nedeniyle zarar gören kişi ve kuruluşların endişelerini giderme konusunda başarısız olursa 

halkın sempati ve desteğini kaybetmesi de doğal olacaktır. Bu yüzden yapılan eylemlerle 

hedef kitlenin güveninin yeniden kazanılmasına çalışılmalıdır. 
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Halkla ilişkiler faaliyetleri de kriz sırasında zarar gören kuruluşun itibarını ve ilişkilerini 

tekrar kurmaya yardımcı olmak bu konuda eylemler yapmak şeklinde olabilir. Fakat bozulan 

itibarın düzeltilmesi ve ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin uzun vadeli bir çalışmayı 

gerektirdiği de unutulmamalıdır. 

 

 
Kriz Yönetim Planlarını Değerlendirme 

Her yaşanılan kriz bir sonraki muhtemel krizde alınacak önlemler konusunda değerli veriler 

sağlar. Kriz yönetimi, krizden sonra kriz planını gözden geçirmelidir. Krizin bitmesinden 

sonra kriz sırasında nelerin yapıldığını, yapılan çalışmalarda alınan sonuçları ve kuruluşun 

içinde bulunduğu son durumun belgeleriyle açıklandığı bir basın toplantısı düzenlenmeli, 

kuruluşun nihai durumu bir rapor hâlinde hazırlanarak tüm ilgili taraflara gönderilmelidir. 

Krizle ilgili olarak yapılan tüm faaliyetler değerlendirildiğinde kuruluş ekip performansının 

nasıl olduğunu, doğru ve yanlış olarak nelerin yapıldığını, kriz sırasında yaşanılan stresin 

çalışmaları ne ölçüde etkilediğini ve yapılan kriz planının ne ölçüde krizi çözmede etkili 

olduğunu ortaya koymada yardımcı olacaktır. 

Kuruluşlar öncelikli olarak, kendilerini en çok tehdit eden beklenmedik olayları görmelidirler. 

Kuruluş bu tehdit eden unsurları tanımlandığı zaman, olası olumlu ve olumsuz sonuçlara göre 

çeşitli planlar ve önlemler almaya çalışmalıdır. 

Zorluklarla karşılaşıldığı dönemlerde etkin olarak iletişim kurmak, kuruluşa hem mali 

yönden, hem de işgücü ve zaman yönünden büyük katkılar sağlayabilir. Hazırlıksız olarak 

yaşanılan krizin masraflarıyla tüm olası şartların en kötüsü için kuruluşa yardımcı olacak kriz 

öncesi hazırlık çalışmaları, eğitim giderleri ve ayrılan zamanın son derece küçük olacağı 

değerlendirilmelidir. 

Krizin tehdit unsurları kadar fırsat unsurları da düşünüldüğü zaman stres etkin olarak 

azaltılabilir ve böylece kriz yöneticisinin daha fazla bilgiyi değerlendirme ve düşünme 

olasılığı da artar. Bu da kriz yöneticisine daha doğru olarak durumu görmesine imkân sağlar. 

Krizleri yönetmek, yöneticilik anlamında bir tecrübedir. Eğer çalışanlarla iletişim etkin olarak 

kurulursa böyle dengeli bir algılama, korkuyu azaltacak ve daha çabuk ve etkili karşılık 

vermeye neden olacaktır. Algılamanın dengesi kuruluşun unsurları üzerinde güçlü, bilinçli bir 

çabayı gerektirmektedir. Kriz esnasında fırsata karşılık olarak tehdidi tanımak ve üzerinde 

durmak bir şirket için doğaldır. Krizi sadece olumsuz olarak algılamak başlangıçta felaket 
 

 



Sayfa 71 

  

 

 

 

 

olmayan bir durumu şiddetlendirmeye hizmet edebilir. Bu yüzden bir krizi etkin olarak ele 

almada hassas dengeler oldukça önemlidir. 

Krizler genellikle olumsuz olarak algılansa da aynı zamanda kuruluşu canlandırmaktadır. 

Çünkü normal zamanlarda ihtiyaç duyulmayan dikkat ve yoğun çaba kriz dönemlerinde 

gösterilmektedir. Çalışanlarla güçlü ilişkiler kurulmaktadır. Bu dönemde olumsuzluklar 

birden bire ortaya çıkar ve kararların çabucak alınması gerekir. Doğal liderler meydana çıkar. 

Bazı kişiler neyin neden yapıldığını kriz sırasında öğrenirler. 

Örnek olay, 

X HAVA YOLLARI KRİZ YÖNETİM PLANI 

 

 
Bir Kriz Durumu için Ön Planlama 

Yaşanacak kriz nedeniyle, talihsiz bir şekilde kendini savunmak zorunda kalan işletmenin bu 

durumu minumum düzeyde etkilenerek atlatabilmesi için normal veya kriz anında yapılması 

gerekenlerin ve bilgi yayma sisteminin, profesyonel bir yaklaşımla ele alınması gerekir. 

Bunun planlanan şekilde yapılması hâlinde, kriz anında değişen tek şey, normal zamanda 

ilgisini çekmek için çaba harcadığımız medyanın doğrudan ilgisini çekmektir. 

Bir uçak kazasında, kesinleşen bilginin medyaya ve kamuoyuna özenli biçimde verilmesine 

ilişkin bir plan şunları kapsamalıdır: 

Standart Uygulama İlkeleri 

X Havayolları uçağının bir kazaya uğraması durumunda, aşağıdaki SUİ, derhal uygulamaya 

konulmalıdır. 

1. Uçuş kontrol merkezi, halkla ilişkiler müdürüne, hangi saatte olursa olsun, hayati önem 

taşıyan bir kaza durumunda derhal haber vermelidir. 

2. Halkla ilişkiler müdürü, derhal başkan yardımcısına haber vermeli ve kazanın mesai saatleri 

dışında olması halinde acilen merkez ofisi açmalıdır. 

3. Halkla ilişkiler müdürü mesai süreleri dışında da olsa gerekli personeli derhal ofise 

çağırmalıdır. 

4. Gelecek ilk soruları cevaplamak ve telefonlara bakmak için personel görevlendirilmelidir. 
 

 

 

 



Sayfa 72 

  

 

 

 

 

Sorulan ilk sorular 1 nolu Basın Bildirisi ile cevaplandırılmanlı, mesaj bırakılması gereken 

kişilere açık ve anlaşılır mesajlar en kısa zamanda ulaştırılmalıdır. 

Not: Temasların çoğu medya aracılığıyla sağlanmalıdır. 

Önemli: X personelinin kaza sebebi hakkında spekülasyon yapması vakit kaybetmeden 

önlenmelidir. 

1.1 Nu'lu basın bildirisi ve diğer basın bildirileri bütün şirket terminallerine ilgili kodlarla 

geçilmelidir. 

2. Kazanın ciddiyetine bağlı olarak halkla ilişkiler müdürü kazanın olduğu bölgenin sorumlu 

müdürünü bölgeye göndermelidir. 

 

 
Halkla İlişkiler Müdürünün Sorumlulukları: 

a. Kaza yerine mümkün olan en yakın noktaya, tercihen en yakın havaalanının basın odasında 

bir bölgesel basın merkezi kurmak. 

b. Gerekli yerlerde gazetecilerin ulaşımına yardım sağlamak (Eşlik eden şirket yetkilisinin 

izni olmaksızın fotoğraf makinası kaza yerine sokulmalıdır.). 

c. Kazazedelerin yakın akrabalarına bilgi vermek, şirketin kaza yerindeki diğer aktivitelerine 

öncülük etmek ve destek sağlamak. 

Görevler ve Zaman Çizelgesi 

Halkla ilişkiler müdürünün mümkünse şahsen yapması gereken özel görevleri aşağıdadır. 

Yapılması gerekenler genel sıraya göre sıralanmıştır: 

1. Bilgi Almak 

 Kaza zamanı 

 Kaza yeri 

 Uçuş yeri 

 Uçak tipi 

2. Bir Nu'lu Basın Bildirisini Hazırlamak 

 Ölü ve yaralı sayısı 

 Uçaktaki zarar 
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3. İki Nu'lu Basın Bildirisini Hazırlamak 

 Yolcu listesi 

Dosyalardan personel ve mürettebat biyografileri 

 Üç Nu'lu basın Bildirisini Hazırlamak 

Kaza geçiren uçağın tarihçesi 

 Duruma açıklık getirecek her türlü bilgi 

4. Dört Nu'lu basın Bildirisini hazırlamak 

Can kaybı ile ilgili bilgilerin teyid edilmesiyle yolcuların yakınlarına bilgi verilmesi X Hava 

yollarının sorumluluğunda olup, bunu gerçekleştirmek için uçağın kalkış ve varış noktalarında 

birer enformasyon merkezi oluşturulmalıdır. Kimlik tespitleri yapıldıktan sonra kazazedelerin 

yakınları bilgilendirilerek havaalanına çağrılmalı, ölüm haberi şirket personeli tarafından 

yakınlarına şahsen bildirilmelidir. Bu tür bilginin bir telefonla veya bir mektupla bildirilmesi 

kesinlikle doğru değildir. Kazazedelerin yakınlarına bilgi verilmeden önce, hiçbir şekilde 

basına kimlikleri verilmemeli, daha sonra kamuouyunun bilmesi gereken yolculardan, 

mürettebatta ve personelden can kaybı olanlarla ilgili bilgiler basına eksiksiz olarak 

verilmelidir. 

Haberleşme Araçları: 

1) Nu'lu Basın Bildirisi X hava yolu kazası 

2) Nu'lu Basın Bildirisi uçak kazasındaki can kaybı 

3) Nu'lu Basın Bildirisi teyit edilmiş ölü ve yaralı listesi 

4) Nu'lu Basın Bildirisi X’in ilk kazası 

Halkla İlişkiler Bürosu, kaza mahiyetinin genel durumunu belirlemek için bütün ulusal 

medyayı kullanacaktır. Böyle bir durumda tüm umut medyanın adil davranmasıdır. 

X’in hizmet götürdüğü yerlerdeki pazarlama bölümü personeli, bağlantılı hizmet alanlarında 

medyayı yakından takip ederek, bölgelerinde kazaya yaklaşımın durumu hakkında halkla 

ilişkiler bölümüne bilgi aktaracaktır. 

Kazanın halkla ilişkiler bölümüne maliyetini belirlemek için bir girişimde bulunulmalıdır. 
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Harici harcamalar, 

1) Kaza mahalline halkla ilişkiler görevlilerinin götürülmesi için ulaşım maliyeti ve 

operasyon harcamaları 

2) Uzun süreli telefon konuşmaları 

3) Kalıcı ve mesleki gereksinimler gibi konuları içermekte olup, hiçbir biçimde de 

sınırlandırılmamalıdır. 

Ekstra harcamaların neler olabileceğini söylemek güç olmakla birlikte, bu şekilde bir harcama 

kaleminin olacağını kabul etmek gerekmektedir. 

X Hava Yolları, hazırladığı kriz yönetim planında, yönetimin olay hakkında derhal 

bilgilendirilmesi, tek sesliliğin sağlanması, basınla iletişim yöntemlerinin ayrıntılı ama 

esnekliğe imkân tanıyacak biçimde belirlenmesi koşullarına sadık kalmıştır. 

Halkla ilişkiler uygulamalarında vazgeçilmez olan dört adım kuralına uyularak, pazarlama 

bölümüyle koordinasyon içinde bulunma gerekliliğine inanılması X kriz planının teoriyle 

uyumunu gösteren diğer unsurlardır. 

 

 
KURUMSAL İTİBAR 

Bir kuruluşun faaliyetlerini hedef kitlesine duyurmasında iletişimdeki başarısı, mesajın sıklığı 

ve miktarından daha fazlasını gerektirmektedir. Kuruluşun hedef kitlesi, reklam kalabalığı ile 

çok sayıda mesajlara maruz kalmaktadır. Bugün stratejik olarak hedeflenen iletişim, güçlü bir 

kuruluşun her bir hedef kitlesiyle ilişkilerini sürdürmek amacıyla yaptığı ve bazen de 

yapmadığı bütün çalışmalar itibarı oluşturmaktadır. İletişim ve ilişki, kuruluşun toplam 

değerinin çok daha fazlasını temsil eden dokunulamaz kıymetler olarak yeni ve artan bir 

önemi üstlenmiş bulunmaktadır. Sadece itibar değil, çalışanların katılımı, toplumun güvenini 

kazanmak ve kurumsal markalar kuruluşların başarısı için korunması ve geliştirilmesi gereken 

değerler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bazen itibarı, marka denkliği olarak, bazen de iyi niyet olarak isimlendiririz. İtibarı 

tanımlamaya çalışan pek çok sözcük ve terim vardır. Bunların çoğu da kavramın bütünlüğünü 

kısaca açıklamaktadır. Her kuruluşun performansı, ürün ve hizmetleri, faaliyetleri ve 

çalışanları hakkında bir dizi beklentisi vardır. Bu beklentiler müşteriler, yatırımcılar, 

çalışanlar, destekçiler, analizciler ve hükümet yetkilileri gibi kuruluşla teması olan bütün 

kişiler ve kurumlar tarafından paylaşılabilir. Büyüklük ve güce bakılmaksızın her kuruluşun 

itibarı vardır. 
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 Tanımı 

İtibar, bir şirketin ya da endüstrinin genel bir değerler dizisine dayanan güvenilirliği, itimada 

layık oluşu, sorumluluğu ve yeterliliği (gücü) hakkında çok sayıda kişisel ve kollektif 

yargıdan oluşmuş bir bütündür. 

İtibar, bir firmanın faaliyetleri, eylemleri, ürün ve hizmetleri hakkında beklentileri ve tepkileri 

ve geçmişin yansımalarını içermektedir. İtibar, kurum imajı, iyi niyet ve marka denkliği gibi 

konseptleri içeren bir işletme için geniş niteliklerdir. İtibar, firmanın bütün hissedarları- 

yatırımcılar, müşteriler, alıcılar, çalışanlar, destek sağlayanlar, ortaklar, satıcılar, medya, 

finans uzmanları, özel çıkar grupları, politikacılar, sendikalar vb. gibi tarafından benimsenen 

görüşlerin toplamıdır. Kurum itibarı, bir kuruluşun değişen ve dinamik yönlerini ifade eder. 

Kurum itibarı, bir şirketin bütün pay sahipleri ile geliştirdiği hem rasyonel, hem duygusal “net 

imajın” tanımıdır. Kurum imajını idare etmek geniş, stratejik bir bakış gerektirir. Çünkü 

kurum itibarı çok yönlü bir bileşiktir, algılamalardan ve çeşitli hissedar grupların 

beklentilerinden meydana gelmiştir. Her grup diğer grupların hepsini etkiler ve kendisi de 

etkilenir. 

 

 
İtibar Yönetimi 

İtibar yönetimi gelişen dünyamızda önemi farkedilen ve her geçen gün gelişen bir 

kavramdır.1983 yılında Fortune Dergisi'nin yıllık olarak tespit ettiği "Amerika'nın en çok 

beğenilen şirketleri" araştırmasının bu konuda bir başlangıç noktası olduğu kabul 

edilmektedir. 

İtibar yönetimi, bir şirketin ününü, artan hissedar desteği, gelişen iş performansı ve şirketin 

işletme amaçlarıyla bağlama kabiliyetidir. Bir başka tanıma göre de itibar yönetimi, finansal 

ve stratejik hedeflere ulaşmak hissedarlardan olumlu tepki almak ve bir kuruluşun iyi isminin 

oluşması ve korunmasıdır. 

Tanımlarda kuruluşla hedef kitlesi arasında karşılıklı olarak olumlu ilişkilerin kurulması ve bu 

ilişkilerin iyi niyet ve olumlu duygularla sürdürülmesini ve kuruluşa bir de-ğer, prestij 

sağlanmasını amaçlayan bir yönetim görevi olduğu ifade edilmiştir. 

Fortune Dergisi en fazla hayran olunan şirketlerin genellikle iki özelliğinin bulunduğunu 

belirtmiştir. Bunlar, iyi performans göstermeleri ve bu performanslarını kaydedebilmeleridir. 

Kurum itibarı, hem algılama hem de gerçeğin bir bileşkesidir. Halkla ilişkiler mesleği de 

kuruluşların hedef kitlelerini etkilemek amacıyla yaptığı faaliyetlerle, hedef kitlenin kuruluşu 

ve yaptıklarını algılamasını etkileme yönünde çaba sarf eder. 
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İtibar yönetimi halkla ilişkilerin başlıca büyüme alanlarından birisi olarak görülmektedir. 

Public Relations Consultants Association (PRCA)'a göre şu anda toplam halkla ilişkiler 

gelirlerinde %l olan itibar yönetimi gelirlerinin üç yıl içinde %20'ye çıkacağını ve yedi yıl 

içinde de tümüyle halkla ilişkiler endüstrisine hakim olabileceğini öne sürmektedir. 

Günümüzde artık halkla ilişkiler şirketleri "iyi haberleri" oluşturan basın bültenlerini 

hazırlayıp dağıtmaktan öte değişik faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Burada itibar yönetimi 

devreye girmektedir. İtibar yönetimindeki başarı, müşteriler, çalışanlar, destekçiler, 

hissedarlar gibi işletmeyi etkileyen kişileri şirketin taraftarı olarak değiştirmeye bağlıdır. 

Kuruluşların uzun yıllar boyu yapmış oldukları çalışmalar sonucu elde etmiş oldukları 

itibarlar çok kısa bir sürede kaybedebilmektedir. Bu yüzden itibar konusunda yapılan tüm 

kurumsal çalışmalar dikkatli bir biçimde devam ettirilmelidir. Dale Carnegie'in "İlk izlenimi 

yapmak için ikinci bir şansınız asla olmayacak" sözü hatırda tutularak faaliyetlere yön 

verilmelidir. Zira hiçbir kuruluş veya şirketin itibarının durağan olmadığı, şartlara ve olaylara 

göre değişim gösterdiği unutulmamalıdır. 

 

 
İtibar Nasıl Yönetilir? 

İyi bir itibardan ortaya çıkarılmış olan ekonomik bir değer bulunmasına rağmen itibarı devam 

ettirecek ve onu koruyacak başka faktörler de bulunmaktadır. Bunlar genel hatlarıyla şöyledir: 

 Yönetimin yetenekli insanları kuruluşa çekme ve onları kuruluşta çalıştırma kabiliyeti, 

 Ürün ve hizmetlerin kaliteli olması ve talebin devam etmesi, 

 Finans bakımından yeterli olması ve uzun vadeli yatırım değerinin olması, 

 Geniş kamu yararı sağlayan yeniliğe dayanan teknolojiye yatırımların devam etmesi, 

 Yerel topluluklarda sosyal ve çevreyle ilgili sorunlara yönelen programların uygulanması, 

 Geniş, bütünleşmiş, sonuca yönelimli bir iletişim stratejisinin sürmesidir. 

En başarılı şirketlerde ilk beş öge bulunmaktadır. Bu öğeler çok rekabetçi bir piyasaya 

girmenin koşullarıdır. Altıncı unsur hangi şirketlerin ve sanayilerin itibarlarını idare edecek ve 

güvenilirliklerini koruyacak başlıca araçlardan birisi olmaktadır. 

O zaman etkin bir iletişim stratejisi önem kazanmaktadır. Bu iletişim stratejisinde kimlerin 

önem taşıdığı ve hangi unsurların kişileri motive ettiğini belirlemek, etkili bir araştırma 

programı ile kuruluşla ilgili olarak farklı hedef kitlelerin algı ve tutumlarının ne olduğunu 

tespit etmek, hedef kitleyi etkileyecek ve onların davranışlarını değiştirecek mesajların 

geliştirilmesi gerekecektir. Kuruluşun hedef kitleleriyle temel bağlantısını belirlemek ve 

markayı farklılaştırıcı özelliği ve bunu destekleyici mesajlar belirlenerek kurum itibarını 
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oluşturmak ve bunu sürdürmek için sürekli bir araştırma ve koordinasyon gereklidir. Siyasal 

bir kampanyada adayın duruşundan araba camlarına yapıştırılan etiketlerin renklerine kadar 

her şey bir mesaj iletmektedir. Bu durum rekabetçi bir ortamda faaliyet gösteren bir kurum 

için de geçerlidir. Reklam, medya ilişkileri, yatırımcı materyalleri, haber bültenleri, kurumsal 

yardım programları, işaret sistemi ve kurum felsefesi programlarının birbiriyle uyumlu ve 

dikkati çekici nitelikte olmalıdır. 

Hedef kitleyi ikna etmede en önemli unsurlardan birisi kuruluş çalışanlarını ikna etmektir. 

Çalışanlar bir iletişim kampanyası içinde en ön sırada yer almaktadır. Çalışanlar kuruluşun 

verdiği mesajı yayarlar ve kuvvet katarlar. Eğer çalışanlar bu iletişim kampanyasını 

benimsemezlerse hedef kitlenin benimseyeceğine şüpheyle bakmak gerekecektir. 

Güçlü bir itibarın değerine paha biçilemez. Bu yüzden itibar adına yapılan çalışmaların da bu 

değeri yansıtması gerekir. İleriyi düşünen şirketler mütevazi bir hayır-severliğin ötesine 

giderek bulundukları toplumun yasam kalitesine katkıda bulunmalıdırlar. Örneğin, bir 

bilgisayar firması eğitime, bir otomobil üreticisi sürüş güvenliğine yönelebilirler. Bu 

faaliyetler hedef kitlelerin yaşam kalitelerini nispeten geliştirmek için yapılmalı, kuruluşun 

kendi çıkarlarının ötesinde bulunan amaçlara hizmet etmelidir. 

 

 
Kurumsal İtibarın Korunması 

Kurum itibarı bir çok uzun süreli çabalar sonucunda oluşur, ancak bu itibarın bir anda yok 

olması hiç de zor değildir. Kurumların karşı karşıya kalabilecekleri krizler yıllar boyunca 

sistematik iletişim çabalarıyla geliştirilen bir kurum itibarını yok edebilir. Böyle bir durumda 

ise devreye kriz yönetimi girecektir. Aslında kriz yönetiminde bir uygulamayı devam 

ettirenler arasında yapılan işin aslında itibar yönetimi olduğu görülecektir. 

Kriz bir kuruluşun varlığını, bütünlüğünü veya itibarını tehdit eden bir olay, bir iddia veya 

gizli bir şey olabilmektedir ve üç koşulun birlikte ortaya çıkması krizi tanımlamaktadır: 

 Kuruluşun itibarının sarsılması, 

 Sorunun çözümlenmesi için sürenin sınırlı olması, 

 Kuruluş tarafından beklenmeyen zamanda meydana gelmesi 

Kuruluşlar krizlerle her zaman karşılaşabilmektedirler. Bu krizler zaman zaman kurumun 

kendisinden kaynaklanan hatalarından oluşabildiği gibi (örneğin hatalı üretilmiş ürünler), 

kurumun dışından kaynaklanan faktörler sebebiyle de oluşabilmektedir (dış etkenler nedeniyle 

ürüne verilen zararlar, basın ve çeşitli organizasyonların neden olabildiği krizler, toplumsal 

normlar ve ahlak düşünceleri gibi). 
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Krizler tam anlamıyla ortaya çıkmadan evvel, kurumların yaşadıkları çeşitli evreler vardır. 

Roselieb tarafından krizlerin akışına yönelik geliştirilen bir şemada krizlerin dört evrede 

incelendiği gözlemlenmiştir: 

 

 
1) Potansiyel kriz dönemi, kriz süreci için bir hareket noktası oluşturur. Algılanabilir kriz 

işaretler olmadığından, bu dönem "normal durum" veya "krizsiz durum" olarak da 

tanımlanmaktadır. 

2) .Uygun koşullar aracılığıyla -örneğin erken uyarı sistemler- gelişen krizin algılanması 

gizli kriz döneminde gerçekleşmektedir. Bu dönemde kurum çevresinin büyük bir kısmı, 

tehditten habersizdir. Bazı kuruluşlar krizi bir bakıma göz ardı etme eğilimi içerisine 

girmektedirler. 

3) Akut kriz dönemi, kurum çevreleri krizi algıladığı zaman başlar. 

4) Önemli kurum hedeflerine ulaşmak yeniden mümkün olacak şekilde kurum akut krizi 

atlatabildiğinde, kriz sonrası dönemi devreye girer. Geride bırakılan krizin eleştirel bir 

analiziyle, gelecekteki krizler için "öğretiler" çıkarılabilir ve erken uyarı sistemleri 

etkinleştirilebilir. 

Kurumlar bir krizle karşılaştıklarında devreye krizi aşmak için kriz yönetimi girer, ancak kriz 

yönetiminde en önemli nokta krize daha karşılaşmadan hazırlıklı olmaktır. 

Kriz yönetimi olumsuz bir durumla karşılaşıldığında derhal uygulanacak bir eylem planıdır. 

İtibar yönetimi ise uzun yıllar boyunca sürdürülen proaktif bir yaklaşımı kullanan bir 

stratejidir. 

Kriz yönetimi, kuruluşun zarar gören imajının düzeltilmesi, kuruluşun kendi doğasından ötürü 

karşılaşması olası, hoş olmayan durumların önlenmesi ya da en az zararla atlatılabilmesini 

temel alır. 

Başarılı bir kriz yönetimi için, kurumların kriz ile karşılaşmadan önce de etkin bir itibar 

yönetimi ve halkla ilişkiler çalışması içerisinde bulunması gerekir. Gazeteciler, siyasetçiler ve 

başka kamuoyu önderleriyle iyi ilişkilerin kurulmuş olması ve kamuoyunun güveninin 

kazanılması, özellikle böyle anlarda "uzun yıllar boyunca ekilip büyütülen meyvelerin 

alınması" anlamına gelecektir. Ancak bu sermayenin dahi yeterli olamayacağı veya 

tükenebileceği unutulmamalıdır. 
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Kurumsal İtibarın Sağladıkları 

Olumlu bir ün-itibar bir şirketin sahip olabileceği en önemli değerlerdir. İtibar, dokunulamaz, 

soyut bir değer olmasına rağmen güçlü bir kurum itibarı bu soyut değeri gerçek, somut değere 

dönüştürür.Tüketicilerin şirketin ürün ve hizmetlerini satın almasını ve başkalarına bunları 

tavsiye etmesini daha fazla muhtemel kılar; çalışanların kuruluşa katılmalarını ve kuruluşta 

çalışmalarını teşvik eder ve diğer işletmeler arasında sözünü geçirir ve güvenilirliği 

oluşturmasına katkı sağlar. 

İyi bir ün, bir şirketin ürünlerini satmasına, en iyi ve en parlak kişilerin işe alınmasına yardım 

etmektedir ve en çok arzulanan iş ortaklarını kuruluşa çekmektedir. 

Güçlü bir itibara sahip olan kurumlar: 

a) Başarılı çalışanları kurumlarına çekerler. 

b) Piyasalardan daha kolay mali destek bulabilirler, finansal açıdan daha rahat 

desteklenmektedirler. 

c) Ürünlerini, rakiplerine nazaran (daha pahalı dahi olsa) daha kolay satabilirler. 

d) Kendilerine taraftarlar oluştururlar. 

 
Bu taraftarlar ise, 

 Üçüncü tarafa güvenilirlik mesajı verirler, 

 Mali olarak destekleyicidirler, 

 Başkalarını etkilemek için gayret gösterirler, 

 Kriz dönemlerinde kuruluşu savunurlar. 

İtibar dokunulmaz bir değer olmasına rağmen, yukarıda sayılan unsurların yanı sıra, ayrıca şu 

somut sonuçları da meydana çıkarır: 

 Hükümet düzenlemeleriyle az engellenen bir çevrede faaliyette bulunma, 

 Tercihli yer fiyatlarını talep etme yeteneği, 

 Daha verimli ve motive edilmiş iş gücü, 

 Kulaktan kulağa aktarılan teşvik, 

 En iyi ve en parlak yönetimle ve iş gücüyle ilgili yetenekler çekme kabiliyeti 

 Daha çok tüketici güveni 

 Yeni ürünler ve kategoriler oluşturma imkânı 

 Daha düşük pazarlama giderleri, 

 Taklide karşı engel, 

 Kötü dönemlerden daha hızlı kurtulmak. 
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İtibar Yönetiminin Değerlendirilmesi 

Kurum itibarı bir şirketin yapısı, stratejileri ve değerlerinin analiziyle başlamaktadır. Şirketin 

para kazanmaktan daha büyük olan amaçlarını bilmek gerekir. Bu fikirlerin kuruluş içerisinde 

benimsenmesi gerekir, aksi takdirde bunları harici hedef kitleye yansıtmakta başarısızlıkla 

karşılaşılabilir. 

İyi bir itibarın kuruluş çalışanlarını yönetmekten, şikayetleri cevaplamasına kadar kuruluşun 

yaptığı her şeyle oluşturulduğu unutulmamalıdır. Günümüzde karşılıklı bağımlı olan global 

ekonomide bir şirketin itibarı, şirketin en büyük değerlerindendir. Bu değer kurumun hem 

pazarda rakipleri arasından farklılaşması ve tercih edilmesini sağlamakta, hem de içine 

düşmesi her zaman için muhtemel olabilen kriz anlarından çıkışlarını kolaylaştırmaktadır. Bu 

nedenden dolayıdır ki kurumlar itibarlarını sürekli olarak geliştirmek, desteklemek ve 

korumak zorundadırlar. Kriz anında daha önceden bu yönde herhangi bir çalışması olmayan 

kurumların, içine düştükleri durumdan kurtulabilmeleri için o anda uyguladıkları halkla 

ilişkiler ve kriz yönetimi çalışmaları bu nedenle de etkili olamayacak ve iyi bir "itibar" 

oluşturamadıkları için, pazarda kolaylıkla yok olabileceklerdir. 

 

 
Kurum Kimliği 

Bir kuruluşun kendisine sorması gereken sorulardan bir tanesi de "Bir kurum kimliğim var 

mı? Varsa nasıldır? Yoksa kurum kimliği ile kurum imajını karıştırıyor muyuz?" 

İkisi birbirinden farklı olup, etkileşim içindedir. Biri kurumun fiziksel açıdan nasıl tanındığı, 

diğeri ise daha önce belirtildiği gibi, kurumun zihinsel olarak nasıl kavrandığı ile ilgilidir. 

Bir işletmenin adının yazılış biçiminden, şirkete ait her araç ve gereçte hakim olan renge 

kadar, geniş bir alanı kapsayan kurumsal görüntü kurum imajını yükseltir. Özellikle basılı 

araçlar, kuruluş ile hedef kitlesi arasında etkili bir iletişim gerçekleştirmek adına önemli bir 

yere sahiptir. Bu nedenle kurumsal görüntünün oluşturulması ve bütünlüğün korunması için 

basılı araçlar birer aracı olarak düşünülmelidir. Büyük ölçekli işletmelerde, basım işlerinden 

sorumlu birimler olabilir, ancak bütünlüğün korunabilmesi için halkla ilişkiler biriminin 

görüşü mutlaka alınmalı, küçük işletmelerde ise, basım işleri tamamen halkla ilişkiler 

sorumlusunun denetimine bırakılmalıdır. Pek çok kuruluşun kurumsal görüntüsü öylesine 

güçlüdür ki ürün ve reklamları derhal fark edilir. Bu ise bir logo, bir renk, değişik bir yazı stili 

veya tüm bu faktörlerin birleşmesi ile elde edilmiş olabilir. Kurumsal bütünlük antetli 

kâğıttan, taşıma aracının üzerindeki yazı renk ya da ambleme kadar geniş bir yelpazeyi 

içermektedir. Özellikle bir kuruluş, şirket raporu, kuruluş gazetesi, referans kitabı, katalog 
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gibi çok sayıda yayına sahipse, basılı araçlarda bütünlüğe dikkat etmenin önemi daha da artar. 

Bütün bu yayınların aralarındaki ilişkiyi vurgulayacak bir görüntüye sahip olması kurumsal 

görüntüde bütünlüğü oluşturabilmek açısından önem taşır. 

Kurum kimliği kavramı, kişilerin diğerlerine kim olduklarını bildirmek ve onları ürkütmek 

isteyen anlayışla ortaya çıkmıştır. Gemilerinin yelkenlerinin üzerinde ürkütücü kuşların 

resimlerini taşıyan Vikingler, kullandıkları simgelerle bir yandan yandaşları tarafından 

tanınırken, diğer taraftan karşı gruba mesaj gönderiyorlardı. 

Tarihin başlangıcından beri belirleyici olan kurum kimliği, gemilere, yolcu vagonlarına, 

giderek demir yollarına, otobüslere ve hava yollarına, kısacası her türlü ulaşım aracına 

uygulanmıştır. 

Birbirine uyumlu renk, biçim ve isimlerin bileşiminden oluşturulması gereken, ayırt edici 

kurum kimliğini oluşturmanın bugün ayrı bir meslek hâline gelmesinin belki de en önemli 

nedenlerinden birisi, başarılı bir kurumsal görüntünün kuruluşun hatırlanması açısından 

oynadığı roldür. 

Reklamcılıkta etkisi bilinen bir faktör olan tekrarın, PR'da bir başka biçimi olan kurum 

kimliği, tanınmaya katkısı nedeniyle özellikle önemlidir. 

 

 
Kurum Kimliğinin Temel Unsurları 

Logo: Kurum rozeti hâline gelen, özel bir tasarım olan logo bazen Ford gibi kurucunun 

imzası ile yaratılırken kimisi TRTreklam gibi kelimelerin baş harfinden meydana gelmekte 

veya belli bir harf karakteri ya da sembolik şekiller kullanmaktadır. 

Kuruluşun Renk Unsuru: Sarı Kodak, lacivert British Airways, kırmızı Mitsubishi, yeşil 

Holiday Inn, kırmızı Coca Cola tarafından seçilen ve kuruluşlarla bütünleşen renklerdir. 

Harf Karakteri: Basılı malzemelerin hepsinde aynı ve ayırt edici harf karakteri kullanılır. 

Pepsi'nin karakteristik yazı stili gibi. 

Ticari Karakter Unsuru:Migrosun kangurusu,ticari karakter unsuruna birer örnektir. 

Kurum kimliğini çağrıştıran "only flying is better" "United Colors of Benetton" "yaşam budur 

işte" sloganları ile sırasıyla, BMW, Benetton, Coca-Cola ile bütünleşerek zihinlere 

yerleşmiştir. 
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Kurum kimliği planı, sözü edilen beş unsurun hepsini içerebileceği gibi sadece bazılarından 

da oluşabilir. Tutarlı bir görünüm için kurum kimliğini oluşturan her parça, üzerinde 

düşünülerek üretilmiş olmalıdır. 

Bir işletmenin adının yazılış biçiminden, kuruluşa ait her araç ve gereçte hakim olan renge 

kadar geniş bir yelpazeyi (faturalar, broşürler, kuruluş gazeteleri, reklamlar, yıllık raporları, 

antetli kâğıtlar, kartvizitler, kalem, kül tablası, takvim gibi hediye olarak seçilen materyal) 

içeren kurumu çağrıştıran renk, yazı karakteri gibi kurum kimliğini oluşturan semboller, 

işletmenin imajını etkileyen boyutu ile halkla ilişkilerin alanı içinde algılanmaktadır. 

 

 
Kurum İmajı 

En genel biçimde, herhangi bir kişi, kuruluş ya da durum hakkında tüm görüşlerin toplamı 

olarak izah edilen imajın, kendiliğinden oluşması yerine oluşturulması çabası imagoloji, imaj 

makerlık gibi kavramları literatüre kazandırırken, sayıları giderek artan medyanın, yeni 

starlara duyduğu gereksinimle birlikte, imaj yaratıcılığı popüler bir meslek hâline 

gelmektedir. Kişi ya da kurum ile ilgili görüş ve düşüncelerin oluşturulması çabası olarak 

tanımlanabilen imaj yaratma, medya kurallarına uygun görüntü oluşturulması ile başlayan, 

davranış ve düşünce biçimi ile tamamlanan bir süreçtir. 

Ken Cooper'a göre başarılı bir imaj, tutarlı olduğu kadar belirgin olmalı, özellikler uyumlu 

hâle getirilmelidir. 

Görüntü oluşturulması çabası ise, bir kuruluş için fiziksel görüntü, kurumsal iletişim ve 

kurumsal davranışı, kişi için ise dış görünüm ile verilen mesajlardan kullanılan beden dili, 

seçilen sözcükler ve içinde bulunulan ortamın nesnelerine kadar geniş bir yelpazeyi 

içermektedir. 

Bir kuruluşun donanımı, tutumu, iletişim biçimi, firma imajını etkilerken, dış görünüm, beden 

dili, davranış biçimi, içinde bulunulan fiziksel ortam, kişi imajını bütünleyen olgulardır. 

Ürünün imajını oluşturan şeyler ise ürün ambalajı, satış aktiviteleri ve reklamdır. Var olan ya 

da oluşturulan imajın etkinliğinin ölçülebilmesi için araştırma yöntemleri mevcuttur. 

İmaj oluştururken temel hedeflerden biri, konuyu bilen insanların sayısını arttırmak ve olumlu 

bilgileri yayan görüş önderlerini kazanmaktır. 
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İnsanların konu ile ilgili bilgi ve deneyimine bağlı olan imaj, iyi, kötü, standart olabilir. Bir 

kuruluş hakkında herhangi bir bilginin istenerek ya da istenmiyerek kamuya ulaşması imajı 

etkilemektedir. 

İmajlar nasıl oluşur, sorusunun yanıtlarından bir tanesi bir çok imajın kazara oluştuğu 

biçimindedir, diğer yandan imaj, ün ya da şekil ve deneyimle de kazanılır. 

Kurumsal görünüm (corporate design), kurumsal iletişim (corporate communications), 

kurumsal davranış (corporate behaviour)’ın toplamında ifadesini bulan kurumsal imaj, iç ve 

dış hedef kitle üzerinde inandırıcılık ve güven yaratmak ile sürdürmek gibi önemli bir işlevi 

yerine getirmektedir. 

Hem kuruluş içinde hem de dışında oluşturulacak imajın ise, tek ve inandırıcı olabilmesi için, 

gerçekle uyum içinde olması gerekmektedir. Kurumsal görünümün kapsamında ele alınan 

firma logosu, yazı karakteri, kuruluş renkleri, basılı materyal, am-balaj, satış geliştirme 

tedbirleri, ilanlar, sergi ve standlar ile kuruluşun yararlandığı tüm iletişim araçlarının uyumu 

ile ortak bir görünüm yaratılmalı, kurumun iç ve dış bütün iletişimini yani reklam ve halkla 

ilişkiler uygulamalarını içeren kurumsal iletişimle, hedef kitleye, kuruluşun sosyal ve 

ekonomik anlamını netleştiren mesajlar iletilmelidir. Kurumsal davranış ise, bir taraftan 

çalışanların müşterilere karşı davranışlarını, diğer taraftan çalı-şanların kuruluşla 

bütünleşmelerini sağlama çabalarını içermektedir. Bu üç unsurun toplamından oluşan 

kurumsal imaj ise iletişim karmasının özel bir aracı olarak değil, üst düzeyde tüm iletişim 

politikası için önemli rol oynamaktadır. 

Son yıllarda marka ya da ürün tanıtımı yapmak için harcanan büyük meblağlara artık 

kurumsal imaj oluşturma çabaları da eklenmiştir. ABD'de Ulusal Reklam Birliği'ne (ANA- 

Association of National Advertisers) göre, Amerika'da işletmelerin yarıdan fazlası ürün 

reklamı kadar imaj geliştirme faaliyetinde bulunmaktadır. 

Yaklaşık 25 yıl önce Amerikan şirketleri imaj reklamı için toplam 50 milyon dolar ayırırken, 

bu rakam 1989'da 600 milyon dolar civarındadır. 

Bu süratli artışa zemin hazırlayan nedenler ise şirketlerin birleşmesi, yönetim biçiminin 

değişmesi, kâr yöntemlerinde farklılığın, bir yandan iş dünyasının gerçeklerini, diğer taraftan 

onun çeşitli kitleler tarafından algılanma biçimini etkilemesidir. İşletmelerin imajının 

eskimesi, işletmenin ürünü, kârı ve geleceği hakkında hedef kitlelerin kuşku duyması, 

işletmelerin günün gerçekleri yakalamasını ve muhatapları tarafından bu şekilde 

algılanmasının gerekliliği imaj konusuna yatırımı kaçınılmaz kılmaktadır. 
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İmaj hakkında bir çaba olsun ya da olmasın, yine de kuruluşla ilgili bir imajın oluşmasını 

engellemek imkânsız olup düşünüldüğünden çok daha önemlidir. 

İşletmeler, hedef kitleleri ile iletişimde iyi niyetin yaratılması için sadece reklam ve PR 

yöntemlerinin yeterli olmadığını, kurumsal imajın geliştirilmesinin iyi niyet oluşturmaktan 

daha fazla şey ifade ettiğinin farkına varmak zorundadır. 

İşletmelerin imajın ne kadar önemli olduğunun farkında olmayışı, halkla ilişkiler 

uzmanlarının görevlerini sadece davranış değişikliği yaratmak olarak algılamalarına ve haber 

bülteni göndererek görevlerini yerine getirdiklerini var saymalarına yol açmaktadır. 

 

 
İmaj Çeşitleri 

Kurum İmajı: Kuruluş veya firmanın dışa yansıyan görüntüsü olarak adlandırabileceğimiz ve 

işletmenin kamuoyu ile olan ilişkilerinde önemli bir yer tutan kurum imajı, marka imajını da 

etkileyen önemli bir unsurdur. 

Ürün İmajı: Özellikle piyasaya yeni girecek malların tanıtımında etkin olan ürün imajı, 

kamuoyunda pek fazla tanınmayan bir kuruluşun da, ürettiği ürünle faaliyet alanında oldukça 

iyi bir imaj edinmesine katkıda bulunur. 

Marka İmajı: En yaygın imaj türü olup, genellikle günlük gereksinimlerin karşılandığı ürün ve 

markalardır. Ancak aynı zamanda otomobil markaları, lüks mallar ve yatırım malları da bir 

imaja sahiptir. Marka imajı, doyuma ulaşmış bir pazarda, ürün veya hizmetin diğerlerinden 

sıyrılması ve ön plana çıkmasına yardımcı olması açısından çok önemlidir. 

Kuruluşun Kendi Algıladığı İmaj: Bir girişimcinin kendi firmasını görme ve değerlendirmesi 

olarak tanımlanabilen bu imaj türü, bir tasarımcının kendi yarattıklarına bakışı veya kişilerin 

kendi çocuklarını değerlendirmesi ile benzeşmektedir. 

Yabancı İmaj: Diğer kişilerin zihnindeki görüş ve düşünceler olan yabancı imaj, kuruluşun 

kendi algıladığı imajın tersi olarak düşünülmelidir. Ürün ve hizmetin gerçekleştirilmesiyle 

doğrudan ilişkisi bulunmayanların sahip olduğu yabancı imaj, güçlü markalarda kuruluşun 

kendini algılayış biçimiyle örtüşmektedir. 

Transfer İmajı: En yaygın biçimiyle transfer imajı, Porsche ile güneş gözlükleri, Davidoff ile 

saat gibi, uluslararası alana sunulan, genellikle lüks tüketim maddelerinde bilinen bir ürün 

markasının başka bir ürüne transferi şeklinde görülmektedir. 
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Mevcut İmaj: Bugünkü görüntü olarak tanımlayabiliriz. Mevcut imajı anlayabilmek için, 

imajların dinamik/değişken olduğu ve zamana uyma zorunluluğu gözönünde bulundurularak, 

bilimsel analizler yapılmalıdır. 

İstenen İmaj: Yapılan araştırmalardan sonra, kuruluşun ulaşmayı hedeflediği imajdır. Pozitif 

İmaj: İyi ve güçlü profillere sahip markaların, çevreye yansıyan ve sempati uyandıran imajı 

olan pozitif imaj, genellikle muhatapların deneyimleri sonucu oluşmaktadır. Negatif İmaj: 

Kuruluşların agresif davranışları sonucunda oluşan negatif imaj, profesyonel olmayan bir  

satış görevlisi, kötü karşılama, kuruluşun çevreye verdiği zarar gibi genellikle kişilerin 

zihninde yer eden olumsuzluklarla ilgilidir. 

İşletmenin çeşitli kitlelerinin zihninde yarattığı resim olarak tanımlayabildiğimiz kurumsal 

imaj: işletmenin görünüşte birbiriyle ilgisi olmayan parçalarının daha etkin ve anlamlı 

biçimde biraraya getirilmesine yardımcı olur. 

1960'larda yılda 1 milyar doları daha iyi görüntü için harcayan Amerikan firmalarında, 

ortalama bir işletmenin yöneticisine kamuoyunda ne tip bir imaj yaratmak istediği sorusu 

sorulduğunda alınacak cevap çoğunlukla makul fiyata kaliteli ürün imajı yaratmak istediği 

yönündedir, oysa günümüzde pahalı, erişilmesi güç imajı da yaratılmaya çalışılmaktadır. 

En yalın anlatım, bireysel kişilik ile kurumsal kişilik arasında ilişki kurularak yapılan 

anlatımdır. 

Örneğin bazı insanlar diğerlerinden bazı nedenlerle ya hoşlanırlar ya da antipati duyarlar ve 

insanların çoğu, diğerlerini giysileri, kullandıkları arabaları, evleri, dış görünümleri ve çeşitli 

fiziksel davranış ve faktörlerin etkisinde kalarak yargılar. Ticari iş-letmeler için ise, vitrin, 

büyüklük, yerleşim alanı, güvenilirlik, çalışanların tutumu, gibi faktörlerin ve fiziksel 

görünüm ve reklamların etkisiyle kamuoyunda bir görüş oluşur. 

İnsanlar kitapları kapakları, ürünü ambalajı, işletmeyi çalışanları, ürün hizmet ve 

reklamlardan edindikleri izlenimlere göre yargılarlar. Burada önemli bir nokta, bireysel ya da 

kollektif davranışlar için, olaylardan çok göstergelerin, sembollerin etkisinde görüşlerin 

biçimlendiğidir. İnsanlar gerçekler değil, gerçek hakkındaki sübjektif yargılarına göre 

davranışlarını yönlendirirler. Bu ise, işletmeye karşı pozitif davranışların geliştirilmesinin 

belirsizlikle dolu olmasının temel nedenidir. 

Kurum İmajınıOluşturma Aşamasında Cevaplandırılması Gereken Sorular 

Halkla ilişkiler sorumlusunun en önemli görevlerinden biri olan, kurumun kamuoyundaki 

imajını belirleyebilmek için şu soruların cevaplandırılması gerekir. 
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Kuruluşun mevcut imajı nedir? 

Kamuoyu işletmenin farkında mıdır ? 

Ve de bu farkındalık yönetiminki ile ne kadar benzeşmektedir? 

Bu konuda yapılan araştırmalar genellikle kamuoyu ile yönetimin farklı görüşlere sahip 

olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Örneğin ABD'de sürekli güncelleşen mönüleri 

olduğunu düşünen bir restoran zincirinin yöneticileri, 40 yaşın altındakiler tarafından hâlâ 

eski ve ağır yemekleri olan bir yer olduğunu yapılan bir araştırmadan öğrenmiştir. 

Kuruluşun istediği kurum imajı nedir? 

Bir kuruluş için herkesin aynı şeyi düşünmesi beklenemez. Örneğin bir alışveriş merkezi 

hedef kitlesini orta sınıfın üst kesimi olarak belirlerken, bir diğeri daha seçkin bir pazarı, bir 

başkası ise indirim mağazası olmayı hedefleyebilir. Yeni bir imaj oluşturmaya başlamadan 

önce bu sorunun yönlendirici olması cevaplandırılmasını gerektirir. 

Bir kuruluşun ürettiği ürün ya da hizmet imajı nasıl etkilemektedir 

Eğer bir işletme sürekli üst sınıf /yüksek kalitede üretim yapan bir kuruluş olarak görünmek 

istiyorsa ve düşük sınıf/ düşük kalite mal ya da hizmet üretiyorsa bu durum işletmenin genel 

imajı açısından zararlı olabilir. Bir kuruluşun bütün bölüm ve hedef kitleleri açısından tutarlı 

bir kurum imajı oluşturabilmek için bu durum açıklığa kavuşturulması gereken ciddi bir 

sorundur. 

Kuruluş yeni bir kurum imajı kazanabilmek için ne yapmalıdır 

Çoğunlukla yöntem, kurum içi kültürün değişmesiyle başlamaktadır. Şirketin prosedüründe 

yenilenmeye gerek duyulabilir, üretim hatlarının yeniden kontrol edilmesi veya firma 

gerçekten değişmeyi istiyorsa kurum felsefesinin yeniden düzenlenmesi gere-kebilir, bazı 

durumlarda ise eski imajı silmek ve yenisini oturtmak için kuruluşun adının değişmesine bile 

gerek duyulabilir. 

 

 
Kurumsal İmajı Etkileyen Unsurlar 

Tüketici veya halkın işletme ya da ürünle karşılaştığı her yerde bir imajın oluşması söz 

konusudur çünkü insanlar duydukları ve gördüklerini mantık ya da duygu çerçevesinde 

bütünleyerek bir görüşe sahip olurlar. Özetle, her işletmenin bir kişiliği vardır ve bu kişilik 

kamuoyu önünde iyi, kötü, olumlu, olumsuz, gerçek ya da hayal ürünü olabilir. Ancak imaj, 
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çalışanların, tüketicilerin ve diğer hedef kitleler tarafından işletmenin farklı yönlerinin algı- 

lanması sonucunda benimsenen görüşlerin toplamından oluşmaktadır. Bu noktada imajı 

etkileyen bir unsur olarak kurumsal kimlik ile imaj arasındaki ayrım belirginleştirilmelidir. 

Kuruluşun algılanış biçimiyle, bir başka deyişle kişilerin kuruluş hakkında görüş ve 

düşünceleri ile ilgili olan imaja karşın, kurumsal kimlik fiziksel görüntü ile ilgilidir. 

Bir kuruluşun imajı ilk anda görünenden çok daha fazla şeyi ifade etmektedir. Örneğin, bir 

hava yolu şirketinin imajı gökyüzünde uçan uçaklardan daha fazla şey ifade etmektedir, 

donanım, hostesler, bekleme salonları, ikram, uçağın iç dekoru, bagaj hizmeti, uçuş noktaları, 

servis, logo, renk gibi pek çok unsur bir araya gelerek kişilerin zihninde hava yolu ile ilgili bir 

görüş oluşmasına etkide bulunmaktadır. 

Öz imaj, algılanan imaj ve istenen imajı belirleyen iç ve dış faktörlerin birleşimi olan imaj, 

işletmeler açısından tutucu veya yaratıcı olabilir. 

Aslında bir markanın kendisi, bir tür tanıtım simgesi olan lo-gosu, ürünün sunulduğu ambalaj, 

satış yeri, yapılan promosyonlar ve reklamlar marka imajının göstergeleridir. Çünkü bir 

marka, adıyla olduğu kadar logosuyla da anılır, ürünün ambalajı ise, onun kişiliği hakkında 

bilgi verir. Satış yeri ise satış elemanlarının müşteriyle ilişkileri, dekor gibi unsurlarla imajı 

doğrudan et-kilerken, kamuoyu önderlerinin ürün ya da markaya duydukları güven ve beğeni 

tüketicilerin tercihleri üzerinde olumlu rol oynamaktadır. Pazarlama uzmanları ise, 

stratejilerini bu bilgiler doğrultusunda geliştirmektedir. Kurumsal imaj oluşturma çabasına 

girişmeden önce kurumsal imajı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek aşağıda 

açıklanan unsurları içeren listenin hazırlanması gerekir. 

Satış Sonrası Hizmet: Müşterinin üretilen mal veya hizmetten memnun olması, garanti 

koşullarına, tüketicinin mamulden en verimli biçimde yararlanabilmesine bağlıdır. Bu nedenle 

kuruluşlar satış sırasında müşterileri bilgilendirerek, satıştan sonra ise, ortaya çıkabilecek 

aksaklıkların giderilmesine yardımcı olarak imaj oluşumuna katkıda bulunmalıdır. 

Reklamlar: Reklamların satışa olumlu katkısının yanında, kurumsal imajı da etkilemesi 

reklam desteğinin alınmasını gerektirir. 

Endüstriyel İlişkiler: Çalışanlar, dağıtımcılar mal ya da hizmet sağlayanlarla ilişkiler, 

kurumsal imajı doğrudan etkileyen faktörler olarak kabul edilmeli ve endüstriyel ilişkilerde 

tutarlılık sağlanmalıdır. 

Ambalaj: ürünün ambalajında ticari kaygıdan çok, müşterinin memnuniyeti ön planda 

tutulmalı, eski değil yeni teknolojinin kullanıldığı mesajı verilmelidir. 
 

 

 



Sayfa 88 

  

 

 

 

 

Borsanın Etkisi: Para piyasasındaki yatırım uzmanları ve ilgili yazarlar kuruluşu tanıyor mu? 

Görüşleri olumlu mu? Sorularına olumlu cevap verilebilmelidir. 

Fiziksel Görüntü: Kuruluşun genel görüntüsü ve yarattığı izlenim, kurumsal imajı etkileyerek, 

kurumsal kimlik ve kurumsal imaj arasında etkileşimi kanıtlayan en önemli faktörlerden 

biridir. Çevre, bekleme salonu, danışmada çalışanların yarattığı izlenim, fiziksel görüntü 

içinde algılanmalıdır. 

Kuruluşun Muhatap Olduğu Soruları Yanıtlama Yöntemleri: Tüketicinin herhangi bir nedenle 

bilgi alma hakkını kullanmak üzere gönderdiği mektuplar ve açtığı telefonlar kuruluş 

hakkında izlenimini, dolayısıyla kurumsal imajı etkileyen önemli faktörlerden biridir. 

Hedef Kitlelere Ulaşım Yöntemleri ve İmaj 

Bir işletme ile ilgili tek ve uyumlu imajın oluşturulması temel gereklilik olmakla birlikte, 

farklı uygulamalardan farklı biçimlerde etkilenen birden fazla hedef kitle olması nedeniyle, 

herbirinin gözünde farklı imajın oluşabilmesi de söz konusudur. İmajın oluşması değil 

oluşturulması çabasının ardında yatan gerçeklerden biri de budur. 

İşletmeler farklı hedef grupların işletmeye bakış açılarını farklı yöntemlerle etkileme çabası 

içindedir. 

Bu hedef kitleleri ve iletişim sağlama yöntemlerini şu şekilde özetleyebiliriz: 

Hissedarlar: İşletme için önemli kişileri ifade eden bu grupla iletişim, finansal haberler, 

finansal reklam, yıllık raporlar, ortaklarla yapılan toplantılar ve hisse senetleri ile kurulur. 

 Tüketiciler: İşletmenin ürün ya da hizmetini şu ya da bu nedenle kullanan kişileri açıklayan 

tüketicilerle iletişim, ürün kalitesi, ambalaj, vitrin, çeşitli tanıtım teknikleriyle basılı ve 

elektronik medyadan ulaştırılan reklam mesajları ile sürdürülür. 

 Potansiyel Tüketiciler: İşletmeler, ürünü kullanma olasılığı olan, ancak kullanmayan herkesi 

içeren bu grubu, tanıtım teknikleri ve reklamla etkilemeyi tercih etmektedir. Pek çok işletme 

tüketici ile tüketici olmayanı benzer kabul etmektedir, oysa bu iki grup özellikleri itibarı ile 

birbirinden tamamen farklıdır. Tüketiciler ürünü tanır, hoşlanır ve bu nedenle reklamlan ile 

ilgilenirler; fakat henüz tüketici olmayan grubun ürüne ilgisizliği bilgi sahibi olmasını da 

engeller. 

Bu hedef kitle grubu ile iletişimin temel amacı, negatif davranışları değiştirmeye yönelik 

olmalı ve ürün hakkında bilgilenmek konusunda var olan engel ortadan kaldırılmalıdır. 
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 Çalışanlar: Tepe yönetimden, üretimde çalışan işçiye kadar geniş bir yelpazeyi içeren farklı 

düzeyde çalışanların farklı beklentileri nedeniyle işletme ile ilgili farklı imaja sahip 

olabilecekleri göz önüne alınmalı, iletişim, kuruluş yayınları, ilan panoları, ödeme çekleri gibi 

yöntemlerle sürdürülmelidir. 

 

 
 Satıcılar: Dağıtım sistemindeki tüm elemanlar bu başlık altında değerlendirilmekte, 

dağıtımcılar, perakendeciler, toptancılar ve üreticileri kapsayan hedef kitleyle iletişim, kimi 

zaman tüketici reklamlarından da destek alınmakla birlikte, öncelikli olarak işletme yayınları, 

doğrudan postalama ve kişisel iletişimle gerçekleştirilmektedir. 

 

 
 Hammadde Sağlayanlar: Kredi, hizmet, materyal sağlayanların tümü bu başlık altında ele 

alınmakta ve iletişim büyük ölçüde kişisel iletişimle sağlanmaktadır. Bu grubun işletme 

hakkındaki imajı işletme için çok önemlidir. Örneğin, bir banka işletmeye güveniyorsa kredi 

kolaylıkları sağlar. 

 

 
 Çevre: İşletmenin ofis, fabrika ya da satış mağazasının olduğu yörede yaşayan insanlardan 

oluşan çevresiyle yerel düzeyde iletişim, kişisel iletişim, sosyal faaliyetler, yerel reklam, 

tanıtım, toplumsal ilişkiler programları ile gerçekleştirilir, sosyal olaylarda yöneticiler gönüllü 

olarak görev alabilir, işletme burs verebilir, sponsorluk üstlenebilir. 

Bu yedi grup dışında kalan, ancak gerçekte bazı hedef kitlelerin yerini alan gruplardan söz 

edilebilir; örneğin, iletişim sürecinde sendikalar işletmenin çalışanı rolünü üstlenebilir, 

yatırım danışmanları ve brokırlar, ortakların yerini alabilirler. 

İmaj oluşturulması ve yerleştirilmesi sürecinde mesajın bu hedef kitlelere gönderilmesi için 

uygun araçların tespit edilmesi ve ulaştırılması aşamasında kamuoyu araştırmaları, protokol 

araştırmaları ve davranış analizlerinden yararlanılmalıdır. 

Kurum imajının kendiliğinden oluşması hâlinde işletmenin farklı hedef grupları farklı imaja 

sahip olabilir, önemli olan gerçekle örtüşen ve uyumlu imajın yaratılmasıdır. 
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Planlı Bir İmaj Değişimi için Gerekli Olanlar 

Bir imaj oluşturma çalışması, mevcut durumun saptanması ve kimin, neyi, niçin 

düşündüğünün belirlenmesiyle başlayıp, amaca varmak için hangi araçtan ne tür mesaj 

ulaştırmak için yararlanacağımızın kararının verilmesiyle devam eden ve kimi zaman, mevcut 

durumda da değişikliğe yol açabilen faaliyetleri içermektedir. 

 

 
İlk izlenim-analizi 

Kim, ne düşünüyor? 

Sebep analizi 

Neden? 

Hedef tarifi 

Neyi değiştirmek? 

İletişim tarifi 

Hangi mesaj? Hangi bir sürede yapar? 

Düzenlemek 

Kim, neyi, nasıl ve ne kadar bir sürede yapar? 

Kullanma 

Hangi araçlar? 

Kontrol 

Neye, ne kadar 

  zamanda ulaşılmış?    

İlk İzlenim Analizi 
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İmaj Reklamının Amaçları 

İşletmenin kamuoyu tarafından farkedilmesi, kabul görmesi ve pazarda daha iyi bir pozisyon 

yakalamasını sağlamak; birleşme, yönetim değişikliği veya isim değişikliği sonrasında 

işletmeyi tekrar tanımlamak; ortakları ve finansal grupları etkilemek; işletmenin günün 

eğilimini yakalamasına yardımcı olmak; kriz durumlarında yönetime yardım etmek, kaliteli 

işgücünü işletmeye çekebilmek olarak özetlenebilir. 

İmaj kampanyasında, gerçek olmasa bile, hedef kitlenin gerçek olarak algıladığı şeyin 

işletmenin imajını oluşturduğu bilinmelidir. Tepe yöneticinin işletmeyi tüm boyutuyla tanıyan 

ve mevcut çatışmaları önleyebilen kişi olması nedeniyle, imaj kampanyası tepe yönetimle 

birlikte oluşturulmalı, bir imaj kampanyasına başlamadan önce işletme kendini tanımalı ve 

durumun farkında olmalıdır. Başka bir deyişle nereye gideceğinize karar vermeden önce 

nerede olduğunuzu bilmeniz gerekmektedir. 

Gerçekten bir imaj kampanyasına gerek olup olmadığı, işletmenin mevcut imajı ve nasıl 

olması gerektiği kampanyadan önce, kampanya sırasında ve sonrasında yapılacak 

araştırmalarla belirlenmelidir. 

Kime ulaşmak istediğinizi biliyor musunuz? Hedef kitlenizi ne kadar iyi tanır ve anlarsanız o 

kadar etkili olur ve odaklanacak noktayı isabetle tespit edersiniz. 

Kampanyada neyin nasıl söyleneceğini etkilemesi, söylenecekleri belirlemesi ve en doğru 

cevabın alınabileceği kişiler olması nedeniyle, hedef kitleyi iyi tanımak büyük önem taşır. 

Nasıl söylediğiniz, en az ne söylediğiniz kadar önemli olduğu için bu aşamada yaratıcılığa 

büyük görev düşmektedir. Mc Luhan'm "Medya mesajdır" görüşü bu noktada hatırlanmalıdır. 

İmaj reklamının tarzı ve nasıl yapıldığı sadece reklam grubunun kalitesi ile ilgili değildir aynı 

zamanda süreklilik etkinliği getirmektedir. 

 

 
İmajın Değerlendirilmesi 

İşletmenin kurumsal imajı, bireysel yargıdan çok, araştırma sonuçlarına göre 

değerlendirilmelidir. Kurumsal imajı anlamaya ve yorumlamaya yönelik araştırmalar aynı 

zamanda insanların işletmeye karşı davranışlarını da anlamaya yöneliktir. Çünkü bazı 

durumlarda işletmenin davranışları kurumsal imajı değiştirmeye yönelik tasarlanabilir. Bu 

durumda, kurumsal imajın tüm ayrıntılarıyla tanımlanması ve aynı zamanda davranışların 

hangi yönde değiştirilmesi gerektiği, ne tür kurumsal davranışın istenilen değişikliği yaratmak 

konusunda etkin olacağı belirlenmelidir. 
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Ancak işletmenin uzun vadeli amaçları, araştırma ile değil, işletmenin politikasını belirleyen 

kişiler tarafından saptanmaktadır.Yapılacak araştırmalar ise, bu ilkeleri belirlemek değil, 

hangi amaçlara hangi araçlarla varılabileceğini belirlemeye yöneliktir. Bazı durumlarda, bazı 

alt amaçlar bütün amaçlar üzerinde etkili olabilir. Örneğin, çalışanın motive edilmesi, kaliteli 

çalışanın cezbedilmesi, kapasite arttırımı, yeni bir fabrika açılması, mevcut ürünün dağıtım 

ağının genişletilmesi gibi bu amaçlar, mevcut işletme politikasından kaynaklanacağı gibi, 

işletmenin uzun dönemli amaçlarını başarabilmek için araştırmalardan elde edilen sonuçlar 

olabilir. Örneğin, işletmenin amacı yeni sermayeyi çekmekse, mevcut yatırımcıların 

hisselerini arttırmaları ya da yeni hissedarlar kazanılması gerekmektedir; bizim ilgi alanımıza 

giren nokta ise işletme imajının bu davranışı etkileme olasılığıdır. 

Kişilerin işletmeye karşı davranışlarını ölçmeye yönelik araştırma teknikleri çeşitli olup, 

temelde pazarlama araştırmalarında kullanılan tekniklerle aynıdır. Sorun ise tüketici 

davranışlarını anlamayı hedefleyen faaliyetlerden pek farklı değildir. 

Kurumsal imaja konu olan iki tür araştırmadan söz edilebilir: 

Birincisi, işletme imajı açısından en yararlı olacak bir kaç kurumsal davranışı belirlemeye 

yöneliktir. Bu durumda işletme davranışını hedef kitlenin algı ve davranış biçimine adapte 

etme olasılığı söz konusudur. İkinci ise, kuruluşun mevcut imajını değiş-tirmeye yönelik 

işletme davranışını anlamayı içermektedir. Birinci tür araştırmada imajın yeni bir ürün ya da 

markanın pazara tanıtımını kolaylaştırmak için kullanılıp kullanılmayacağı sorusu 

cevaplandırılmalıdır. Bu noktada araştırmacının sorması gereken soru, kurumsal imajın 

ürünün tüketici tarafından daha kolay kabul edilmesine katkısının olup olmadığıdır. Burada 

odak noktası kurumla birlikte anıldığında yeni ürünü alma konusunda tüketicinin daha istekli 

olup olmadığıdır. Bu konuda tek bir reçeteye sadık kalmayan işletmeler farklı yaklaşımlar 

sergilemektedir, örneğin General E. pek çok ürününde marka adı olarak işletmenin adını 

kullanırken, P&G. işletme adını sadece yeni markalarının tanıtım reklamlarında 

kullanmaktadır. 

Diğer bir araştırma türü, imaj değişikliğinin yönünü anlamak ile ilgilidir. Bu noktada, hedef 

kitlelerin işletmeye karşı davranışları belirlenmekte ve araştırma ile hangi yönde değişikliğin 

gerektiği saptanarak yukarıda değinildiği biçimde iletişim gerçekleştirilmelidir. Bazı grupların 

görüşlerinin değiştirilmesi arzu edildiğinde önemli olan değişikliğin yönünün belirlenmesidir. 

Bir imaj çalışması gerçekleştirilirken şu soruların cevaplandırılması gerekir: 

 Yönetim PR danışmanı ya da departmanı olarak sizin başarmayı umut 

ettiğiniz kurumsal imaj hakkında aynı görüşe mi sahip? 

 Uzun vadeli hedeflere ek olarak belirlenen spesifik ve daha kısa süreli amaçlar var 
mı? 
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 Hedef kitlenin işletme hakkında ne düşündüğünü gerçekten öğrenmek için 

yeterli dinleme ve araştırma yöntemlerinden yararlanılıyor mu? 

 Programın başarılı ve başarısız noktalarını belirleyebilmek için periyodik 

kontroller yapılıyor mu? 

 İşletme ile aynı alanda faaliyet gösteren firmaların yaşadıkları örnekler 

 yararlanmak üzere araştırılıyor mu? 

 

 
Bireyler açısından olduğu gibi, işletmeler açısından da başarıyı yakalayabilmek konusunda 

etkin bir rolü olan imajın, çaba gösterilsin veya gösterilmesin, bir işletmeyi ilgilendiren ürün, 

bina, çalışan, logo gibi kuruluşu çağrıştıracak herhangi bir şeyle karşılaşıldığında oluşması 

söz konusudur. Etkinliği nedeniyle, imajın kendiliğinden oluşması yerine oluşturulması 

çabaları iletişim biriminin sorumluluğunda olup, planlı iletişimi zorunlu kılar. Önceden 

belirlenen stratejinin uygulanması ve bu konuda yönetimle uyum içinde olunması ise başarıyı 

yakalamak için temel koşuldur. İşletmeler açısından önemli olan, imaj faktörünü birlikte 

ilgilendiren pek çok unsurun farkına vararak plan yapmak, uzun ve kısa vadeli stratejiler 

belirlemektir. 

 

 
Sosyal Sorumluluk 

Sosyal sorumluluk, kuruluşların karar vermeden önce, kamu üzerinde yapacağı etkinin etraflı 

bir biçimde düşünülmesi olarak ifade edilebilir. Yalnızca ticari kaygı güderek faaliyet 

gösteren kurumlar artık kamuoyundan kabul görmemekte, bu bakımdan da kurumlar sosyal 

sorumluluk taşıyan faaliyetlere ağırlık vermekte ve bu şekilde rakipleri arasından sıyrılmaya 

çalışarak, "iyi bir itibar" ile hedef gruplarına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Toplum kâr eden 

şirketlerden daha çok, "sosyal" olan şirketleri beğenmektedir. Artık toplumsal (sosyal) 

sorumluluk kurum felsefesinin tamamlayıcı bir öğesi hâline gelmiştir 

Kamuoyu artık kendisine marka ve ürünler sunan şirketler hakkında bilgi edinmek istemekte 

ve "iyi" şirketleri ödüllendirmek ve "kötü" olanları cezalandırmak için kendi tüketim güçlerini 

kullanmaktadırlar. Ağustos 1999'da MORİ'nin 1.000 yetişkin İngiliz üzerinde yaptığı bir 

araştırmada sosyal sorumluluğun giderek daha fazla önem taşıdığı ortaya çıkmıştır. Bu 

araştırmada "belirli bir şirket veya kuruluştan bir ürün veya hizmet satın almaya karar 

verdiğinizde yüksek düzeyde sosyal sorumluluk taşıması sizin için ne kadar önemlidir?” 

sorusu sorulmuş ve aşağıdaki neticeler elde edilmiştir. 
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Buna göre sosyal sorumluluğu "çok" önemli olarak görenlerin sayısında artış olduğu 

gözlenirken, 1998 yılında % 28 olan bu oran 1999 yılında %41'e çıkmıştır. 1999 yılında 

sosyal sorumluluğu "oldukça çok" önemli görenlerin oranında (%41) 1998 yılına göre (%49) 

%8'lik bir düşüş olduğu görülmüştür. 

 

 
Marka İmajı 

Kimi işletmede marka ile kurum özdeşleşmekte, kimisinde ise ayrı ayrı imaj 

oluşturulmaktadır. Birlikte ya da ayrı ayrı oluşturulan marka ve kurum imajının tanımının 

yapılması ve öğelerin saptanması imaj kavramını daha netleştirecektir. 

Marka imajı, bir kişinin veya kişiler grubunun ürünün, kişiye çağrıştırdığı duygu ve 

düşünceler bütünüdür. 

Kurum imajını açıklarken marka imajındaki ürün kelimesini kurum sözcüğü ile değiştirmek 

yeterli olacaktır, yani kurum imajı, bir kuruluşun ya da kişiler grubunun bir kuruma gösterdiği 

duygusal olduğu kadar rasyonel öğelerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. 

Belirli öğeler bütünü olan marka imajının öğeleri nesnel ve öznel olarak iki başlık altıda 

incelenmektedir. 

Nesnel öğeler, ürünün tipi, kurumun pazardaki yeri, teknik olma derecesi, coğrafi konum, 

ticari yerleşim, satış yeri, dağıtım tarzı, fiyat, satış sonrası hizmet başlıkları altında ele 

alınmaktadır. 

Ürünün tipi-örneğin parfüm, gıda ile ilgili üründen çok daha farklı bir imaja sahiptir. 

Kurumun pazardaki yeri (pazarda lider-pazar dışı, marjinal), teknik olma derecesi (kullandığı 

teknoloji ve çağdaşlık), coğrafi konum (Millî karakterleri yansıtan izler, Alman kalitesi, 

İtalyan lezzeti, Türk misafirperverliği), ticari yerleşim (Merkez-dağıtım kanalları), satış yeri 

(büyük alanda süpermarket, büyük alışveriş merkezleri ya da eskiye uygun geleneksel satış 

yerleri), dağıtım tarzı (seçici veya daha geniş), fiyat (düşük veya yüksek fiyatlar her ikisine de 

dikkat çekilebilir), satış sonrası hizmet (servis, garanti ve diğer müşteri hizmetleri). 

Öznel öğeler ise bir ürüne veya kuruluşa uygulanan bu öğeler bir kişilikte bulabileceğimiz 

tüm kavramları içermektedir. Örneğin, fiziksel kişilik (dış görünüş, boy, güzellik, gençlik), 

zihinsel kişilik (sağduyu, hayal gücü, duygusal kişilik (sempati, hırçınlık, sevecenlik), yaşam 

tarzı (öncü veya geleneksel, iyimserlik ya da sebat). Buradan markalara belirli kişilikler 
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vermek sonucuna ulaşılabilir. Bazı durumlarda kişi, kurum imajını aşar ve kurum kendi 

imajından çok, bir insanın kişiliği ile anılır. 

 

 
ÖRNEK 

X OİL'de Kurum İmajı 

1970’lerin ortasında ciddi enerji kesintileri ve bunu izleyen havai fişek yağlarının 

fiyatlarındaki yükselmeler, ABD kamuoyuda ülkenin büyük petrol şirketlerine yönelik 

olumsuz tepkilerin oluşmasına zemin hazırladı. Geleneksel olarak konuşmaktan pek hoş- 

lanmayan petrol şirketleri, bir süre için medya ithamları karşısında savunmaya geçmek 

zorunda kaldılar. Eleştirilere cevap verebilmek için Seven-Sisters olarak adlandırılan 

şirketlerin her biri, farklı yöntemleri benimsedi, bazıları kendi açılarından durumu kamuoyuna 

anlatmayı tercih ederken, bazıları kitlesel iletişim yöntemlerine ve reklamlara ağırlık verdi, 

diğer bir grup ise televizyonda kamuya yönelik programlara sponsor olma yolunu seçiyordu. 

Bunların hepsini hatta daha da fazlasını yapan X-Oil, amaçladığı başarıyı yakaladı. İlk olarak 

büyük gazetelerin karşı görüş köşelerine enerji, toplumda sermayeyi toplama ihtiyacı ve işin 

önemi hakkında şirketin öznel fikirlerini içeren bir dizi ilan veren X -Oil, daha sonra, bir 

yandan, ülkenin dört bir yanındaki kentlere, 100'den fazla talk-show, haber programı ve canlı 

bağlantı kurulan programlarına anahtar yöneticilerini göndererek elde ettiği enerji krizindeki 

durumlarını açıklama fırsatını değerlendirirken, diğer taraftan enerji sorununu ele alan çizgi 

roman serileri hazırlayarak gazetelere gönderdi. Enerji durumunun içeriğini tartıştığı 

Obzervation isimli bir de köşe oluşturan X, "Harika Tiyatro" gibi kamu olayları ile ilgili 

programları desteklemek için milyonlarca dolarlık bütçeler ayırmaktan kaçınmadı. 

Eşi görülmemiş bu kurum imajı taarruzu, Fortune dergisi tarafından "Sadece bir kaç kuruluş 

X'in görüşlerini kabul ettirmek konusunda gösterdiği sanat severlik ve işbirliği anlayışıyla 

rekabet edebilir" biçiminde yorumlanmıştır. 

X'in PR uygulamalarındaki mihenk taşı olan karşıt görüş köşelerine verilen ilanlarda ise, 

servis istasyonları ve ürünlerden nadiren söz edilerek serbest girişim sistemi, enerji koruması 

ve kârın önemi gibi konulara değinilmesinin amacı, ilgi alanlarının savunması, petrol 

sanayinin ilgisini ve bunun ulusal ilgiye oranını tartışmaktı. 

Kendinin bir medya öyküsünde doğru yorumlanmamış olduğunu fark eden X, geri dönüş 

yapmıştır. 1984 yılında Wall Street Journal'da yer alan bir haber ile çileden çıkan X 

yöneticileri gazeteyi hiç bir kurum haberini ulaştırmayarak boykot etmeye bile karar vermiş 

ve halkla ilişkiler yöneticisi Herb Schmertz "Durumun daha da kötüye gitmeyeceği sonucuna 
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ulaşmıştık…Biz lider olmaya inanırız, takip eden olmaya değil; insiyatif alarak ve düşük 

profil politikasını bırakarak tek kelimeyle yüzleştirme " demiştir. 

Düşük Profile Elveda adlı bir kitap yazan Scmertz, 1988 yılında yıllık 640.000 dolar 

kazandığı işinden ayrılarak danışman olarak aktarmak üzere yola çıktığında, X belki kurumu 

tehlikeye atmayı daha az isteyerek, ama 30 milyon dolarlık halkla ilişkiler bütçesiyle 

1990'lara başta giriyordu. 

 

 
C) BÜRO YÖNETİMİ, PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM 

PROBLEM 

Amaçları zedeleyen, bozan, istenilen şartlarda ürün/hizmet sunumunu engelleyen, 

ürün/hizmetin birbiriyle uyumlu olmasını önleyen olaylara problem denir. . Problemler, 

gerçek durumun koşulları istenen durumun koşullarından farklı olduğunda ortaya çıkar. 

Problem, hakkında araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, tartışılacak çözümlenmemiş 

bir sorundur. Problem üç temel öğeyi içerir. Bunlar, "birey, engel ve amaç (hedef)dır. Eğer bu 

üç ögeden biri yoksa ya da hedefe ulaşmak için alternatif yol yoksa problem yoktur. 

İşletmeler büyük ya da küçük problemlerle oldukça sık karşılaşırlar. Gerek yöneticiler gerek 

işgörenler bu problemlere çözüm aramak zorundadır. Problem çözmenin ön koşulu ise 

problemi çözülebilir olarak görmektir. Ulaşılmaz olarak gördüğümüz problemi çözemeyiz. 

Çağdaş problem çözme süreci olan "bilimsel problem çözme yöntemi” sorgulamaya 

dayanmaktadır. Probleme "5N+1K" kuralı uygulanır.( ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman, kim 

soruları yanıtlanarak problem analiz edilir) 

 

 
Bilimsel problem çözme basamakları şunlardır. 

 Problemin belirlenmesi ve tanımlanması 

 Çözüm alternatifleri üretilmesi 

 Alternatifler arasından en iyisinin seçilerek probleme uygulanması 

 Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 

Bir problemi çözebilmek için öncelikle problemin tanımlanması gerekir. 
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Problemin Tanımlanması 

Problemin çözüm yollarına geçmeden önce problemi açık ve net şekilde ortaya koymak için 

aşağıdaki soruları sormak ve yanıtlarını not almak gerekir 

 

 
Betimleme(Tasvir Etme) 

 Ortada bir sorun(problem) olduğunu gösteren belirtiler nelerdir? 

 Bir şeylerin yanlış gittiğini size düşündüren ne? 

 Olması gereken durum neydi? 

Örnek: Brown şirketi, geçmişte dürüst ve çabuk hizmet vermesi ve uyguladığı programlar 

sayesinde turizm sektöründe sağlam bir yer edinmişti. Sadık bir müşteri kitlesi vardı. Küçük 

ve orta büyüklükteki gruplara (100–250) kişilik geziler düzenliyordu. 3 yıl önce üst yönetim 

kademesi grupları büyütmeye ve en az 300 kişilik gruplara hizmet vermeye karar verdi. 

Şirketin brüt geliri aniden yükseldi ama müşteri getiren aracılara ödenen komisyon ücretleri, 

%15 ‘den %38’lere fırladı. Mutlu günler kısa süreceğe benziyordu. İşin maliyeti yükseldi. 

Talepleri zamanında karşılanamayan gruplar rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Firma 

eski müşterilerini bile kaybediyordu..Müşterilerin sözleşmeleri zamanında hazırlanamıyor, 

satış elemanları zor durumda kalıyordu. Durum iki yıl bu şekilde devam ettikten sonra 

emekliye ayrılan yöneticinin yerine gelen Henry duruma el koydu. Ortada ciddi bir problem 

vardı. Problemin çözümü için çalışmaları başlattı. 

 

 
Betimleme Aşamasının örneğe uygulanması: 

Ortada bir sorun(problem) olduğunu gösteren belirtiler nelerdir? 

Hazırlanan 18 sözleşme, imza tarihinin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen satış 

elemanlarına ulaşmadı. 

Yapılan değişiklikler, karar alındıktan 28 gün sonra satış elemanlarına duyuruldu. 

Programların gecikmesi rezervasyon iptallerine neden oldu. Aracı komisyonları 2 aydır 

ödenmedi. 

 Olması gereken durum neydi? 
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Bütün sözleşmeler 15 gün içinde satış elemanlarına ulaştırılmalıydı 

Yapılan değişiklikler 25 gün içinde satış elemanlarına ulaştırılmalıydı Her ay en fazla birkaç 

müşteri şikâyeti gelmeliydi 

Eski sözleşmelerin %80’i yenilenmeliydi. 

Aracılar komisyonlarını zamanında almalıydı. 

 

Karar Verme 

Aşağıdaki soruları yanıtlayarak bir karar verin. 

 Ortada bir sorun var mı? Bu durumda bir şey yapmalı mısınız, ya da yapabilir misiniz? 

 Hiçbir şey yapmazsanız ne olur? 

Örnek:   Şirketteki(Brown)   darboğaz olduğu gibi devam eder. Müşteri kitlemizi ve 

elemanlarımızın birçoğunu yitiririz. Gelirde büyük bir düşüş olur. 

Hiçbir şey yapılmazsa bundan kim ya da kimler etkilenir? 

Örnek: Tüm çalışanlar, yönetim, şirkette hissesi olanlar, müşteriler 

Planlanan durum ile şu an içinde bulunulan durum arasındaki farklar ciddi sorun yaratıyor 

mu? 

Kimlerin/hangi birimlerin önlem alması gerekiyor? Sorularını yanıtlayın 

 

 
Belirtilerin Analizi 

Aşağıdaki sorulara yanıt vererek, elinizdeki verilerden mümkün olduğunuca kapsamlı bir 

tablo oluşturun. 

 Ne zaman? 

Sorunla(problemle) ilgili belirtiler ilk ne zaman ortaya çıktı? Hangi koşullarda? Ne zaman 

doruğu ulaştı? Ortaya çıkış sıklığı nedir?Mümkün olduğunca uzun geçmişe dayanan verileri 

kullanın. 
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 Örnek(Brown Şirketi) 

Belirtiler ilk kez üç yıl önce, büyük gruplardan alınan rezervasyonlardaki artışın%9,5’i 

aşmasının ardından ortaya çıktı. 

Artış %38’i aştığında doruk noktasına çıktı. Yüzde 15 sınırının aşıldığı her durumda 

belirtilerde hızlı bir artış görüldü 

Yalnızca %9’un altına düşüldüğündebelirtilerde azalma görüldü. 

 “Kim” soruları 

Belirtilerden önce kimler/hangi birim yakındı? Belirtilerden kimler/hangi birim etkilendi? 

Örnek: (Brown Şirketi) Satış elemanları Aracılar ve müşteriler 

 “Nerede” soruları 

Belirtiler en sık nerede(hangi birimde) ortaya çıktı? En az nerede ortaya çıktı. 

 Örnek: (Brown Şirketi) 

En sık: Pazarlama ve maliyet bölümünde En az: Muhasebe bölümünde 

 

 
 Planlama Kararları 

Karşı karşıya kaldığınız problemin çözümüne kimlerin/hangi birimlerin katılması gerektiğine 

karar verin. Aşağıda Brown şirketinin verdiği kararları inceleyelim. 

Örnek: 

 Sorunun çözümü için çalışacak bir görev  ekibi  oluşturulacak.  Organizasyonun  durumu 

analiz edilecek, uzun vadeli çözüm planı hazırlanacak. 

 Kısa vadeli bir acil durum planı yapılabilmesi için işgören ve yöneticilerden oluşacak bir 

çalışma grubu kurulacak. 

 Çalışma grubu hemen toplantıya çağrılacak, belirtiler anlatılacak,  gruba  sorumluluk ve 

yetki verilecek. 

 Acil durum planı için bir zaman sınırı saptanacak. 

 Kurulan görev ekibi toplantıya çağrılacak mevcut durum ayrıntılarıyla grup üyelerine 

aktarılacak ve uzun vadeli planı hazırlamaları için bir süre tespit edilecek. 
 

 

 

 



Sayfa 100 

  

 

 

 

 

 Problem Çözümünde Engeller 

Problemleri çözmek karmaşık bir süreçtir Göremediğimiz birçok etken, problemleri çözmekte 

bizlere güçlük çıkarabilir. Bu güçlüklerin bazıları psikolojik, bazıları ise çevresel ortamlardan 

kaynaklanır. Bu engelleri doğru saptayamadığımız sürece iyi bir problem çözücü olmamız 

zordur. Bu engeller; 

 Problem çözücülerinden kaynaklanan çözüm engelleri 

 Algılama eksikliği: Problemin tek ya da çok az boyutunu görmek. 

 İfade edememe: Problemin çözümüne aykırı düşecek bir dil kullanmak.Açık ve net ifade 

edememe. 

Duygular: Başarı, takdir edilme, ait olma, çekinme ve korkmak gibi kişiden kişiye değişiklik 

gösteren birtakım gereksinimler, içinde bulunulan problem ile çakışırsa, uygun şekilde 

davranmayı güçleştirir. 

 Zekâ: Zekanın doğru kullanılmamasından kaynaklanan engellerdir. Önemli olan neye sahip 

olunduğu değil nasıl kullanıldığıdır. 

 Ortamdan kaynaklanan çözüm engelleri 

 Fiziksel çevre: Çalışma ortamının durumu. 

 Politika, süreç ve prosedürler: Kuruluşun politikası, , kurallar.vb.. 

Kültür ve yönetim tarzları: Toplumun ve örgütün kültürel yapısı ve yönetim anlayışları, 

gelişim ve yeniliklere açık olup olmaması. 

 

 
Problem Çözümüne İlişkin Önemli Tavsiyeler 

 Önce problemi tanımlayın 

Problem nedir? Yanlış olan, yanlış giden nedir? Belirtiler nelerdir? İşinizi ne etkilemektedir? 

Tüm bunları bir yere not edin. Ekipte ( büronuzda ) herkes bunu okusun ve niçin önemli 

olduğunu anlasın. Dikkat edin bunu yaparken problemi tanımlamaya çalışın; istediklerinizi 

listelemeyin. 

 Gerçekten önemli problemler için zaman harcayın 
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Bir problemin olması onu çözmek zorunda olduğunuzu göstermez. “ Bu problemi çözmezsem 

ne olacak?” diye kendinize sorun ve “bir şey olacağı yok” diye bir yanıt alıyorsanız daha 

önemli şeylere dikkatinizi verin. 

 Varsayımlarınızı test edin. 

Olguları kontrol edin. Sizin ve ekibinizin problemi aynı şekilde anladığından emin olun. 

Problemin önemli olduğunu tüm bilgi ve verilerini kontrol ederek doğrulayın. İyileştirme 

şansı sağlayacak çözümler hakkındaki varsayımlarınızı değerlendirin. 

 Proje yönetim becerilerinizi kullanın 

Büyük bir problemi çözmek bir projedir. Görevleri tanımlamalı ve ne zaman yapılması 

gerektiğini saptamalısınız. Projeniz için yönetim desteğini aldığınızdan emin olun. 

 Grup çalışması yapın 

Oluşturacağınız grupta çözüm üretenleri, problem üretenlere tercih edin. Grubunuzdaki 

herkesle iyi iletişim halinde olun. Tüm grup üyelerinin fikrine önem verin. 

 Hedeflerinizle ilgili olarak ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. 

Karar vermekten kaçmak istiyorsanız hiçbir şey yapmamalısınız ancak bu problemi çözme 

olmayacaktır; bu problemi terk etmektir. 

 İletişime girin 

İnsan olarak kötü şeyleri saklama eğilimimiz vardır. Özellikle çok az gelişme varsa ya da hiç 

gelişme kaydedememişsek onu gizlemeyi tercih ederiz. Ne olup bittiği ile ilgili durumu 

anlatmanız halinde anlayış ve destek alabilirsiniz. O nedenle iletişime girmekten 

kaçınmamalısınız.İçinde bulunduğunuz durumu, kaydedilen gelişme olup olmadığını, 

olumsuzlukları takım arkadaşlarınızla paylaşmalısınız.. 

 Geçiştirme’ düşüncelerinden kaçınmalısınız. 

Aspirin almak baş ağrısı için ferahlatıcı bir çözüm olabilir ama bir sonraki baş ağrısının 

olmayacağını garanti etmez. Ağrılar için sık sık gerekli olsa da, ağrıyı sadece geçiştirir. Eğer 

gerçekten problemi önleme yolundaysanız daha derine inmeniz gerekmektedir. 

 Doğru “kök sebepleri” tanımlayın ve kesinleştirin 
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Karmaşık problemler çok sayıda kök sebebe (sebebin sebebi) sahiptir. Çözüm planınızın sizin 

tanımladığınız sebepleri ortadan kaldıracağından emin olmak için hala bir probleminizin var 

olduğunu iki kere kontrol edin. Daha sonra planınızı uygulamaya alın. 

 Etkili çözümleri seçin ve uygulayın 

Kök sebepleri teşhis etmek hem önemli hem de gereklidir ancak bir çözümü uygulamadığın 

sürece hala bir problemin var demektir. Çözüm planının gerçekten teşhis ettiğiniz kök 

sebepleri ortadan kaldırıp kaldırmayacağını iki kez kontrol edin ve sonra çözümü uygulayın. 

Diğer projeler sizin dikkatinizi dağıtabilir bu nedenle çözümün hayata geçirilmesi aşamasında 

çalışmnızı asla kesintiye uğratmayın. 

 ‘Hayır’ deme cesaretine sahip olun. 

Öngörülen (izin verilen) zaman ve bu konu için ayrılan kaynaklar çerçevesinde problemin 

çözülemeyeceğine inanıyorsanız sizin için en iyi şey doğru olanı söylemektir. Hayır 

dememek, amacı kabul etmek, imkânsızlığa inandığı halde başarısızlığı kabul etmek demek 

olacaktır. O halde bu proje üzerinde çalışmayı nasıl ret edeceğiniz konusunda bir strateji 

geliştirmelisiniz. Kanıtları toplayın ve arzulanan başarılı sonuca nasıl ulaşılabileceğini 

açıklayın. 

 Verdiğiniz sözleri karşılayın. 

Ne söz verdiyseniz yapın. Söz verileni karşılamak ilişkileri güçlendirir ve güveni oluşturur. 

Problemleri çözebilmek için her ikisine de ihtiyacınız olacaktır. Durum değişir ve sizin de 

verdiğiniz söz değişmek zorunda kalır ise bu durumu yönetime aktarın, zira bu en doğru 

yoldur ve böylece onlar da planlarının değişimini sağlayabilirler. 

 Her şey gereklidir, hiçbir şey gereksiz değildir. 

Problemi tamamen çözdüğünüzden emin olun. Bu problem ortadan kalkana kadar dikkatinizi 

başka konulara kaydırmayın 

.Aksilikler için plan yapın. 

‘Eğer bazı şeylerin ters gitme olasılığı varsa iş ters gider’. Ortaya çıkabilecek aksilikler için 

şimdiden alternatif planlar hazırlamalısınız. 

 Eksiksiz (tam) kriterler kullanın. 

Her bir görevi başarıyla tamamlamak için ne gerektiğini tanımlayın. Kriterler hazır olduğunda 

ve gecikme ve anlaşmazlıklardan kaçınmayı sağlayabilecek standartları belirlediğinizde onları 
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açıkça belirtin. Yoksa gerçekten bu görev için zorlu bir çalışma içine giren kişilere ‘yanlış 

anladıklarını’ belirtmek durumunda kalabilirsiniz, ancak bu duruma düşmemelisiniz. 

 Yardımcı olanlara teşekkür edin. 

Önemli bir problemi çözmek iltifat edilmeyi hak ettirir. Hiç kimse sizi dikkate almamazlık 

edemez. Yöneticilerinizin sizin ve ekibinizin başarısını bildiklerinden emin olun. Onları bir 

riskten kurtardığınızı hatırlatın. Herkese projeye katıldıkları için teşekkür edin. Bu son derece 

nazik bir davranış olduğu kadar bir sonraki proje için kişileri cesaretlendirecektir. 

Soru Sorma Teknikleri 

Beyin Fırtınası 

Beyin fırtınası tekniği, fikir üretme ve geliştime amacıyla kullanılabilecek sosyal bir tekniktir. 

Bir problemin nedenleri veçözümü hakkında fikir yürütmeye çalışılır. Grup oluşturulur ve 

mümkün olduğunca çok fikir ortaya atılır. Daha sonra bu fikirler değerlendirilir. Bu yöntem 

hem problemin kaynağını(nedenlerini) hem de çözümünü bulmaya yöneliktir. Beyin 

fırtınasında tartışılacak konu bir soru cümlesi halinde yazılır ve katılımcıların fikir yürütmesi 

istenir. Örnek: Bu yıl satış rakamlarımız neden düştü?. Beyin fırtınası problem çözme 

yöntemleri anlatılırken modülün 2. öğrenme faaliyetinde ayrıntılı olarak işlenecektir. 

 Problem Ağacı 

Belirli bir hedefe ulaşmak amacıyla yapılması gereken işlerin bir haritasını çıkarmaya yarayan 

tekniktir. Neden ve nasıl sorularına yanıt aranır. Hem problemin nedenlerinin bulunmasına 

hem çözümüne yönelik bir tekniktir. Bu teknikle ilgili ayrıntılı bilgi ve örnekler 2. öğrenme 

faaliyetinde verilmiştir. 

 

 
PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ 

Yönetimde birçok çağdaş problem çözme yöntemi vardır. En sık kullanılan yöntemler aşağıda 

açıklanacaktır. 

Beyin Fırtınası 

Fikirlerin, problemlerin, algıların, soruların veya sonuçların bir listesini hazırlamak amacıyla 

bir ekibin yaratıcı düşüncesini ortaya çıkartmak için kullanılan tekniktir. Beyin fırtınasında 

amaç çok sayıda düşünce üretmektir. Konuşmayı dinleyen, insanlarda meydana gelen 

çağrışımlar çok kısa sürede düşüncelerin artmasını sağlar. Üyelerin birbirini etkilemesi de 
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düşünce sayısının artmasına neden olan etkenlerden biridir. Bu nedenle konuşmacıların 

toplantıda birbirlerini rahatça görebilecek ve duyabilecek şekilde oturmaları gerekir. "U" 

oturuşu düzeni uygun oturma şeklidir. 

Burada en önemli nokta, seçenek ve yaratıcı çözümlerin kolaylıkla ifade edilebileceği 

eleştirilerden arındırılmış bir ortam sağlanmasıdır. Etkili bir beyin fırtınası uygulaması için 

aşağıdaki hususlara uyulması önerilir: 

Beyin fırtınası için kuralları açıklayın. 

Üyeler tarafından toplantı esnasında uyulacak kurallar bilinmelidir. 

Herkesin yaratıcı ve verimli bir beyin fırtınası tecrübesi yaşayabilmesi için, toplantıyı yöneten 

kişinin, uyulması gereken kuralları üyelere açıklaması ve üyelerin de bunları benimsemesi 

gerekir. Bu kuralları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

 Toplantıya katılan her kişiye eşit söz hakkı verilir.( Her üyenin faal katılımı sağlanmalıdır. 

Bunun için herkes ne kadar saçma gözükürse gözüksün fikirlerini serbestçe 

belirtebilmelidir.) 

 Zaman limiti oluşurulmalı ve buna uyulması sağlanmalıdır. 

 Konuşmacıya müdahale edilmez. 

 Konuşmacılar eleştirilmez. 

Değerlendirme yapılmaz.(Tartışılmaz, tartışma seans bitiminde gerçekleştirilir. Beyin fırtınası 

esnasında kesinlikle münakaşa yapılmamalıdır. Bu nedenle, kişiler değil konular tartışılmalı, 

tartışma sırasında kişileri hedef alabilecek ifadelerden kaçınılmalıdır.) 

 Sırayla söz alınır. Sırası geldiğinde söyleyeceği olmayanlar "pas" geçer. 

 Konuşmacı söz aldığında sadece bir öneride bulunabilir. 

 Herkes pas geçinceye kadar devam eder. 

 Pas geçenler çoğaldıktan sonra sıra takip edilmeden söz verilebilir. 

 Takımın bütün üyeleri teşvik edilmeli, hiç bir düşünce ve fikir atlanmamalıdır, 

 Bütün fikirler takım üyelerinin görebileceği bir yere yazılmalıdır.  Her  fikir  tam  ifade 

edildiği gibi yazılmalıdır 

 Beyin fırtınasından sonra ortaya çıkan ve listelenen tüm fikirlerin tüm  üyelerce 

anlaşıldığından emin olunmalıdır. 

 Aynı gibi gözüken iki veya daha fazla fikrin birleştirilip birleştirilemeyeceğine bakılır. 

Beyin fırtınası için zaman sınırı belirleyin. 
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Süreyi tespit edecek, bilgileri kaydedecek kişileri belirleyin. Her bir kişi için 5–15 dakikalık 

süreler yeterlidir. Eğer süre sonunda hala fikir üretiliyorsa, konuşmaları beşer dakikalık 

sürelerle uzatılabilir. 

Hakkında beyin fırtınası yapılacak konuyu bir soru şeklinde belirtin. 

Herkesin görebileceği bir yere konuyu yazın ve anlaşıldığından emin olun. Herkesin 

fikirlerini toplayın. 

Katılımcılara soru hakkında düşünmeler için birkaç dakika verdikten sonra fikirlerini sorun. 

Fikirleri sıralı ya da sırasız şekilde alabilirsiniz. 

Fikirleri kaydedin. 

Fikirler belirtildiğinde bir tahtaya yazın ya da üyelerin küçük kağıtları (post-it'ler olabilir) 

fikirlerini yazmalarını sağlayın. Fikirleri herkesin göreceği bir yere yazın veya asın. Bu husus 

yanlış anlamaları engeller ve diğer üyeleri de yaratıcı düşünmeye iter. Fikirleri yazarken, 

aynen söylendikleri gibi yazın, yorum yapmayın. 

Mümkün olduğunca uzun bir liste hazırlayın. 

Bütün üyelerin fikirlerini alıncaya kadar, ya da toplantıya ayrılmış zaman bitene kadar beyin 

fırtınasına devam edin. 

Fikirleri açıklayın. 

Bütün fikirler belirtildikten sonra fikirleri açıklayarak herkesin aynı anlamı çıkardığından 

emin olun. Fikirler hakkında soru olup olmadığını sorun. Fikir sahibinden fikrini başka bir 

şekilde tarif etmesini isteyebilirsiniz. 

Tekrarları eleyin. 

Eğer bazı fikirler birbirlerine benziyorsa, ya birleştirin ya da eleyin. Buna aşamada önce, 

fikirlerin sahiplerinin aynı şeyi ifade etmek istedikleri konusunda anlaşmaları gerekir, aksi 

takdirde fikirler ayrı olarak değerlendirilmelidir. 

Sürenin sonunda bütün fikirler üyeler tarafından değerlendirilerek en iyi fikir çözüm olarak 

seçilmelidir. .En iyi fikirleri belirlemek için “çoklu oylama tekniği” kullanılabilir. 

Çoklu Oylama: Beyin fırtınası ile belirlenen fikirlerin en önemlilerini takımdaki herkesin eşit 

katılımına başvurarak tespit etmek için kullanılan bir tekniktir. Oylama yapılır en çok oy alan 

fikir belirlenir. Fikirler aldıkları oya göre sıralanır. Sizlerde aşağıdaki örnekleri inceleyerek 

soru belirleriyip sınıfta beyin fırtınası yapabilirsiniz. 
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 Örnekler 

Uzun telefon konuşmalarını nasıl kısaltabiliriz? Kırtasiye işlemlerini nasıl azaltabiliriz? 

Ürünlerin satışlarını nasıl arttırabiliriz? Üretimde sıfır hata için ne yapmalıyız? 

Muhasebe dersindeki başarımızı arttırmak için ne yapmalıyız? 

 

 
Beyin Fırtınasında Temel İlkeler 

 Katılımcı sayısı 

Beyin fırtınası uygulamasında katılımcı sayısı 6 ile 8 kişi arasında olabilir. Katılımcı sayısının 

az olması, yeni fikirlerin üretilmesi olanağını sınırlar. Bununla birlikte sayının fazla olması da 

toplantı süresini uzatır ve toplantı hâkimiyetini sağlamayı güçleştirir. 

 Kurallara bağlılık 

Beyin fırtınası, belirli bir disiplin gerektirir. Uygulama sürecinin adımları titizlikle 

uygulanmalıdır. Ancak bu disiplin katılık içinde olmamalı, yapıcı, zevkli ve eğlenceli bir 

atmosfer içinde uygulanmalıdır. 

 Önerilerin alınması ve yaratıcılığı teşvik 

Yaratıcı düşünceler ancak uygun ortamda geliştirilebilir. Bu nedenle kişiler zorlanmamalı, 

sadece teşvik edilmelidir. Kimi öneriler aşırı iyimser hatta tuhaf bile olsa kesinlikle alaycı 

tavır alınmamalı, fikirler eleştirilmemelidir. Özellikle farklı, ilginç fikirlerin gelmesi için 

benzetmeler yapılır, çağrışım ve anımsatma yoluyla başka bağlantıların kurulması sağlanır. 

 Rehberlik 

Gruba beyin fırtınası sırasında rehberlik edecek bir kişi belirlenir. Rehber, beyin fırtınası 

uygulaması süresince akışı yönetir. Rehber, fikirlerin sırayla gelmesini izler, gelen fikirlerle 

ilgili herhangi görüş belirtmez ve katılımcıların rahatça görebileceği bir tahtaya veya panoya 

yazar. Sadece gerekmesi halinde iletilen fikri açık ve anlaşılır yazmak için fikri iletenden 

onay alarak kısaltma veya düzenleme yapabilir. 
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 Beyin Fırtınası Uygulamalarında Yapılan Hatalar 

Beyin firtınası uygulamalarında yapılan temel hatalar şunlardır: 

 Bireysel baskınlıklar 

 Demokratik ve fikirsel üretimde eşitlik ortamı sağlanmazsa, baskın kişi ve yöneticilerin 

etkisinde kalınabilir. Bu durumda yaratıcı ve özgün fikirler üretilemez. Baskın kişinin 

dediği olur. 

 Kurallara uyulmaması 

 Tekniğin kurallarına uyulmaması durumunda verimli ve etkili bir sonuç çıkamayabilir. 

 Yaratıcı ortamın oluşmaması 

 Toplantıda yaratıcı ortamın sağlanmaması ve teşvik edilmemesi durumunda sadece bilinen 

fikirlerle yetinilir. 

 Rehberin uygun ortamı sağlayamaması 

Rehberin yeterli yetkinlikte olmaması durumunda tekniğin tam olarak uygulanaması, grubun 

baskın olması ve çalışmayı istediği yöne götürmesi mümkündür. Rehber, beyin fırtınası 

tekniğini bilen ve olaylara tarafsız yaklaşabilen bir kişi olmalıdır. Aynı zamanda grubu 

yönlendirebilmeli ve grubu yeni fikirler için teşvik edebilmelidir. 

 Toplantı düzeninin oluşmaması 

 Düzenli ve ciddi bir toplantı düzeni sağlanmazsa  kargaşa  ve  dağınıklık  oluşur.  Zaman 

kaybı, sıkıntı ve güvensizlik doğar. 

 Kısır tartışma 

 Fikirleri hemen yargılama ve sabit fikirli olma durumunda fikir üretme çabası,  katkısı 

olmayan tartışmalara dönüşebilir. Ana konudan sapmalar ve farklı konularda tartışmalar 

doğabilir. 

Beyin fırtınası tekniği, fikir üretme ve geliştime amacıyla kullanılabilecek sosyal bir tekniktir. 

Fikir yürütme sırasında katılımcıların dinleme ve ifade etme odaklı iletişim yeteneklerini 

geliştirmesi sağlanır. Aynı zamanda da analiz ve değerlendirme ortamının oluşması ve 

geliştirilmesinde çok etkili bir tekniktir. Fikir ve düşüncelerin rahat ve özgür bir ortamda 

kurallara uygun olarak ifade edilmesi katılım, paylaşım ve etkileşimin pekişmesini sağlar. 

Beyin fırtınasının temel prensibi şudur: Bir problemi çözmekle görevlendirilen bir grubun 

üyeleri mümkün olduğu kadar çok fikir üretirler. Buradaki problem her zaman sıkıntılı bir 

durum olmayabilir (Negatif problem) . Olumlu bir problem de olabilir. Meselâ bir şirket, 

yılsonunda elde ettiği kârı en verimli bir şekilde nasıl kullanacağını bir beyin fırtınası seansı 

ile halledebilir. Beyin fırtınası seanslarında üretilen fikirler mantıksız, sıra dışı, çılgınca ve 
 

 



Sayfa 108 

  

 

 

 

 

görünüşte imkânsız olabilirler. Burada temel kaide(kural), kesinlikle eleştiri ve kritik 

olmamasıdır. 'Nasıl olur? Bu da mı olur? Yahu, hadi be, sende! Türünden sözler henüz yeni 

ortaya çıkmış veya çıkacak olan fikri hemen yok edebilir. 

Amerikalı Edwin Land 1943'te sahilde küçük kızının fotoğrafını çektiği zaman kızı 

sabırsızlıkla, 'Baba! Niçin resmi hemen şimdi göremiyorum ?' diye sormuştu. Bu soru babayı 

düşünmeye sevk etti. Düşünmesinin karşılığını ise, ona ün kazandıran Polaroid makineyi 

geliştirerek aldı. Burada küçük kız o güne kadar düşünülmemiş veya hayata geçirilememiş bir 

olay için babasına ilham kaynağı olmuştur. Beyin fırtınası yeni keşif ve icatlara zemin 

hazırlayan eşsiz yollardan biridir. 

Einstein bu konuda şöyle demiştir: " Ortaya atılan yeni fikirlerde bir ilginçlik, saçmalık yoksa 

bu fikirde umut yok demektir." Dahası başlangıçta aptalca görünen bir fikir, beyin fırtınası 

ekibinin diğer üyeleri üzerinde beklenmedik etkiler yaratabilir. 

 

 
Problem Ağacı (Ağaç diyagramı) 

Belirli bir hedefe ulaşmak amacıyla yapılması gereken işlerin bir haritasını çıkarmaya yarayan 

tekniktir. Neden ve nasıl sorularına yanıt aranır. Hem problemin nedenlerinin bulunmasına 

hem çözümüne yönelik bir tekniktir. Neden ve nasıl soruları sorularak harita 

çıkarılır.”Neden”sorusu sorunun kaynağını arar, “nasıl” sorusu ise sorunun çözüm yollarını 

bulmaya çalışır. 

 

 
Balık Kılçığı (Sebep Sonuç Diyagramı) 

Herhangi bir problemi doğuran ya da etkileyen sebep ve faktörleri belirlemek amacıyla 

kullanılan tekniktir. İlk defa 1953 yılında Kaoru Ishikawa tarafından kullanılan bu metot,  

daha sonra Japonya’da büyük ilgi görmüş ve Japon Endüstri Standartları (JIS) Kalite Kontrol 

terminolojisine dâhil edilmiştir. 

Balık kılçığı diyagramı, problemin nedenlerinin saptanmasına yardımcı olur. İlgililerin 

katılımıyla yapıldığından, çalışmadaki herkesin nedenler hakkında daha çok bilgi sahibi 

olmasını sağlar. 

Balık kılçığı diyagramı tekniğinde izlenecek aşamalar şöyle sıralanır 
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 Araştırılacak sorun, yani belirlenen problem, balık kılçığının baş tarafına yerleştirilir(sağ 

taraf). 

 Problemin oluşmasına yol açan sebepler ya da etkenler teker teker balık kılçığının yan 

kılçıklarına yazılır. 

 Temel kılçıklar  genelde  insan,  çevre,  malzeme,  yöntem,  yönetim,  ölçülebilirlik 

şeklindedir. Ama bu temel kılçıkları ihtiyaçlara göre arttırıp azaltabilir. İlk kılçıktan 

başlayarak sebepler eklenir ve diğer kılçığa geçilir. Her kılçık veya sebep birçok alt 

kılçıklara sahip olabilir. 

SEBEP- SONUÇ DİYAGRAMII 

(BALIK KILÇIIĞI) 

Alt etmenler tek tek incelenerek probleme katkıları belirlenmeye çalışılır. Kütüphanede 

yaşanan bir probleme ilişkin balık kılçığı görülmektedir. Her ana kılçığın altına o ana 

kılçıktan kaynaklanan sebepler yazılmıştır. Problem: Kitapların arandığında bulunamaması. 

Balık kılçığı diyagramı tekniği, yöneticilere ve sorun çözme ekiplerine karmaşık sorunları 

analiz etmede yardımcı olur. Toplanan veriler sadece problemlerin ne olduğunu gösterir, 

teşhis koyar, problemi çözümlemeye yönelik değildir.. Problemin nedeni belirlendikten sonra 

çözüm aşamasına geçilir. 

Nominal Grup Tekniği 

Takım üyeleri arasında görüş birliği sağlamak için kullanılan puanlama tekniğidir. Genellikle 

beyin fırtınasından sonra kullanılır. Ortaya çıkan fikirlere gruptakiler puan verir ve en çok 

puanı alan fikirler öne çıkar 

NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ 
 

 Ahmet Ali Ayşe Toplam 

A 4 2 1 7 

B 5 5 5 15 

C 3 3 4 10 

D 1 1 3 5 

E 2 4 2 8 fikrin 4 kişi tarafından puanlanması 
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Kuvvet Alan Analizi 

Bir sorunun çözümünü destekleyen ve engelleyen güçlerin ortaya çıkartılarak pozitif 

etkenlerin güçlendirilmesi negatif etkenlerin yok edilmesi veya zayıflatılması için kullanılan 

tekniktir. 

KUVVET ALAN ANALİZİ+ - 

ÖRNEK 

SORUN: Toplum Önünde Konuşamamak 

İDEAL DURUM: Her durumda güvenli, net ve güzel konuşabilmek 

 

 
İT İC İ G Ü Ç L E R E N G E L L E Y İC İ G Ü Ç L E R 

 

 
Artan özsaygı Geçmişteki kötü tecrübeler 

İşte ilerleme Hata yapma korkusu 

Fikirleri paylaşm a Konuya hakimiyetsizlik 

Başkalarını gelişmeye teşviketm e İnsanların gülecekleri korkusu 

Grubun enerjisini arttırma Söylemek istediklerini unutma 

Başkalarının saygısını arttırma Grupta tepki yaratma 

Fiziki güvensizlik 

 

İlişki Diyagramı 

Bir grup fikir arasında mantık ilişkileri kurarak, sebeplerin ve sonuçların anlaşılmasını 

sağlayan tekniktir. 

İLİŞKİ DİYAGRAMI 

Bir grup fikir arasında mantık ilişkileri kurarak, sebeplerin veçlarsoınu anlaşılmasını sağlayan 

tekniktir. 

 ÖRNEK 

Moral bozukluğ probleminin sebepleriındakiaras ilişki diyagramı 
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İTİCİ GÜÇ 

ANA SEBEP Taktir eksikliği 

Çalışanların katılmaması, 

Etkin ve adil olmayan 

değerlendirilmemesi 

yöneticiler 

Çalışma arkadaşları 

Çalışanların yorgunluğu, 

arasında sürtüşme 

 

SONUÇ Hayal kırıklığına yol açan sistemler/problemler 

İlişki diyagramı 

Pareto Analizi 

Çalışma hayatında birçok sorunla karşılaşılır. Sorunların nedenleri genellikle Pareto 

prensibine uygundur. Pareto prensibine göre, sonuçların yüzde 80’i bir sorunun nedenlerinin 

yüzde 20 sine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Pareto diyagramları büyük kayıplara neden olan küçük sorunların belirlenmesine olanak 

sağlar. Pareto analizinde olaylar sıklık, zaman ve önem sırasına göre grafik üzerinde sıralanır. 

Bu şekilde oluşturulan tablonun en belirgin özelliği, sıralamayı göstermesidir. Olayların sıklık 

sırasına göre sıralanması, hangi sorunun daha önce ele alınması gerektiği hususunda konu 

üzerinde çalışanlara yardımcı olur. Yüzde onluk bir öneme ve önceliğe sahip bir probleme 

zamanın yüzde sekseninin ayrılması doğru olmayacaktır. Sorunların önem ve öncelik sırasına 

göre çözülmesi daha akıllıca bir davranış olup, pareto analizi bize bu imkânı verecektir. 

Hataların veya probleme neden olan etkenlerin karşılaşılma sıklığına bakılarak toplamdaki 

payı hesaplanır(yüzde olarak). Aşağıdaki örnekte olduğu gibi grafiğe dökülür. 

Problem: Kitapların arandığında bulunamaması. Balık kılçığı ile bulunan sebepler ortaya 

çıkma sıklığına göre yüzdelendirilerek grafiğe aktarılmıştır. 
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İLETİŞİM 

İletişim “ communis” kelimesinden türetilmiştir. “ Commun” ortak anlamına gelir. Bu 

nedenle iletişim kurulabilmesi için ortak anlamlı sembollerin ve kavramların bulunmasına 

ihtiyaç vardır. Günümüzde batı dillerindeki “communication” sözcüğünün karşılığı olan 

iletişim kavramının girmediği alan ve saha hemen hemen kalmadığı gibi, günlük yaşantımızın 

da vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Yaşamın özü ile iç içe geçmiş, iletişime net bir tanım 

yapmak gerçekten zordur. İletişim yüzlerce tanımlama şekli olduğu yazılı kaynakların 

taranmasıyla ortaya çıkmıştır. 

İletişim ile ilgili tanımlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. 

Günlük konuşma ve kelimelerin dar anlamda enformasyonların aktarımıdır. (Aranguren 

1967) 

Bilgi alış verişidir.(Neuburger 1970) 

Vericiden alıcıya aktarılan bilgi veya haber sürecidir.(Coenenberg 1966) 

Bilgilerin aktarılması, uyarı- tepki, canlı varlıklar arasında anlam aktarımı anlamına 

gelmektedir. 

İletişim, bir kişiden diğerine anlamların aktarılmasıdır. 

İletişim, tutum, bilgi, düşünce, duygu ve davranışların “ kaynak”tan “hedef”e doğru 

aktarılmasıdır. 

İletişim, bir kişiden veya gruptan, bir başka kişi veya gruba bilgilerin aktarılmasıdır. 

İletişim, insanların duygu, düşünce, inanç, tutum ve davranışlarını sözlü, yazılı ve sözsüz 

olarak iletilmesidir. 

İletişim, kaynaktan hedefe bilgi ve anlamların aktarılmasıdır. 

İletişim, semboller yoluyla anlamların iletilmesidir. 

İletişim, bir kişiden diğer kişi veya kişilere “bilgi” veya “anlam” aktarımı sürecidir. 

İletişim bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin vb.nin simgeler kullanılarak iletilmesidir. 

İletişim bir anlam arama çabasıdır. 
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İletişim esas olarak simgeler aracılığıyla bir kişiden ya da gruptan diğerine bilginin, fikirlerin 

veya duyguların iletimidir. 

İletişim, mesajlar aracılığıyla gerçekleşen toplumsal etkileşimdir. 

İletişim, kişilerin kendini ifade edebilme ve kendilerini dinletme gereksinimleri sonucu ortaya 

çıkar. 

İletişim, mesaj, gönderici ve mesajı alan olmak üzere, üç önemli unsuru olan ve bilgi, duygu, 

görüntü veya sesin iletilmesi ve işlenmesi sürecidir. 

Anlamak ve anlaşılmaktır. 

Doğru yapıldığında mutlulukların, olumlu duyguların ve heyecanların kaynağıdır. Bu tanımlar 

doğrultusunda iletişim için şunları söyleyebiliriz. 

 İletişim, 

 Toplumun temelini oluşturan bir sistem, 

 Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç, 

 Bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik, 

 Sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim, 

 Sosyal uyum için gerekli bir sanattır. 



 Neden İletişim Kurarız? 

Bir sosyal yapı içerisinde iletişime ihtiyaç göstermeyen hiçbir iş yoktur. Çünkü iletişim, 

insanların birbirini anlamaları için gerekli olan bir köprüdür. 

İnsan ister tek başına, ister toplumla birlikte yaşasın, iletişim kurarak amaçlarına ulaşır. 

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 karşısındakini etkilemektir. 

İnsan yaşamını iletişim kurarak sürdürür. Yaşam bir bakıma iletişim kurma serüvenidir. 

Normal zihinsel fonksiyonlara sahip bir insan, iletişim kurmadan yaşayamaz. İletişim, insanın 

bireysel ve sosyal yaşamının vazgeçilmez unsurudur. İnsan, günlük yaşamında diğer 

insanlarla, kurumlarla, kuruluşlarla, gruplarla veya kendisiyle iletişim kurarak yaşar. 

İletişim, insanın kendini bir insan olarak gerçekleştirmesi 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 
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onlardan etkilenme, yararlanma, yararlı olma ve başarı gösterme iletişim sayesinde olur. 

İnsanlar arasında var olan ilişkilerin sürmesi ve yeni ilişkilerin kurulması iletişimle 

gerçekleşir. 

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, iletişimin bugün bir güç kaynağı olan bilgi iletiminin temel aracı 

olmasıdır. Yaygın bir tanımla içinde bulunduğumuz çağ “enformasyon çağı” olarak 

nitelendirilmektedir. Çağımıza adını veren bilginin bir değer olarak ortaya çıkması ve 

iletilmesi, iletişim sayesinde mümkün olabilmektedir. 

İletişim, insanın kendini sosyal bir varlık olarak ifade etmesi için zorunludur. İnsan, çevresi 

ile iletişim kurarak yaşar. Onun her davranışı, konuşması, susması, duruşu ve oturuş biçimi, 

kendini ifade etmesidir; yani çevresine mesaj iletmesidir. İletişim, bilgi üretme, iletme ve 

algılama sürecidir. İletişim kurmakta asıl amaç, anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı 

tarafın tutum ve davranışlarında değişiklik yapılmasıdır. 

Sessizliği ve yalnızlığı seçen insan, vücut diliyle, çevresine mesaj iletmeye çalışır; yani 

insanlar sessiz kaldığı zamanlarda bile, ya vücut diliyle dışa doğru, ya da iç muhasebe ile içe 

doğru kendisiyle iletişim kurar. Kendisi ile iletişim kurduğu zaman duygu ve düşüncelerini 

değerlendirir, etkileşim içine girer, kendine mesaj gönderir, onları yorumlar ve geri bildirimde 

bulunarak inanç, tutum ve davranışlarında değişikliğe gider. Bu süreç, insanın iletişim 

kurmadan yapamayacağını gösterir. 

Her insan iletişimi farklı şekilde algılar ve yorumlar. Bir mesajı almak ve yorumlamak, ya da 

göndermek, kişisel birikimimiz tarafından etkilenir. İnsanoğlunun tüm başarılarının arkasında 

en temel faktör, iletişim yeteneğidir. Bu yetenek ona soyut düşünebilme, daha ilkel bir yaşamı 

daha uygar bir yaşama dönüştürebilme olanağını sağlamıştır. 

 

 
 İletişimin Özellikleri 

 İletişim üzerine yapılan çalışmalar, iletişimin üç temel özelliğinin olduğunu 

göstermektedir. 

 İletişim etkinliğinin insanları gerektirmesi. İletişim ancak insanların birbirlerini anlama 

ihtiyaçları sayesinde kurulabilir. 

 İletişim, paylaşmayı gerekli kılar; yani iletişimde gönderici ve alıcı, mesajın ortak bir 

anlamı üzerinde anlaşmalıdır. 

 İletişim semboliktir. Semboller, jestler, mimikler, sesler, harfler, rakamlar ve 

sözcüklerdir. 
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 Alıcı ve gönderici mesaja aynı anlamı verdikleri zaman, tam olarak iletişim ortaya 

çıkar. 

Sosyal etkileşim aracı olan iletişim, aynı zamanda insan ihtiyaçlarının doğurduğu, hatta 

insanın temel faaliyetlerinden biridir. İletişim olgusunun bazı temel özellikleri vardır. Bu 

özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz. 

 İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür. 

 İletişim dinamik bir olgudur. Kültürel yapıdaki değişime paralel olarak iletişim değişir. 

Zamanla bazı kavramlar ve kelimeler yerini yenilerine terk eder. 

 İletişim belirli kalıplara bağlıdır. İletişim kalıpları, genel kültürel yapıya bağlı  olarak 

gruplarca oluşturulur ve kişilerin kabul etmeleri oranında süreklilik kazanır. İletişimde 

kullanılan sözler, özel işaretler, bir bölgenin haritasına benzer. Bir bölgenin haritası o 

bölgenin tüm özelliklerini vermez ama belirgin özelliklerini yansıtır. İletişimde kullanılan 

deyimlerin, kelimelerin, işaretlerin bazen değişik anlamları vardır. İletişim kalıpları 

insanların anlaşması yani mesajın etkili olması için gereklidir. İletişim kalıbı iyi 

düzenlenirse, işaretler, kısaltmalar anlamlı hale gelir. Mesajın etkisi artar. 

 

 
İletişimin Fonksiyonlar 

İletişim, kaynaktan hedefe bilgi transferidir. Buna göre iletişim kurmanın dört temel 

fonksiyonu vardır. Bilgi, motivasyon, kontrol ve heyecanlandırma fonksiyonudur. 

İletişimin her hangi bir sosyal sistem içindeki temel fonksiyonları da şu şekilde sıralanabilir. 

Enformasyon: Kişisel, çevresel, yerel, ulusal ve uluslararası koşulları anlamak, bilinçli tepki 

göstermek ve doğru sonuçlara ulaşmak için gerekli olan haber, veri, bilgi, mesaj, fikir ve 

yorumların toplanması, depolanması, işlenmesi ve yayılmasıdır. 

Sosyalizasyon: Kişilerin içinde yaşadıkları toplumun etkin üyeleri olarak, faaliyet 

göstermelerini sağlayıp: toplumsal bağlılığı ve bilinci besleyecek genel bilgi birikimini 

oluşturmak ve böylelikle, toplumsal yaşama aktif bir şekilde katılmalarına izin vermek. 

Motivasyon: Her toplumun ve topluluğun yakın ve uzak hedeflerini oluşturmak, kişisel 

tercihlerin teşviki, kişisel ve toplumsal etkilerini geliştirmek, herkesçe kabul gören hedeflere 

ulaşmaya yardımcı olmak. 
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 Tartışma: Karşılıklı fikir birliğini ve alışverişini kolaylaştırmak ve kamuoyunu ilgilendiren 

konularda farklı görüşleri netleştirmek için gerekli ortamı oluşturmak, genel kabul gören tüm 

yerel, ulusal ve uluslararası konularda daha geniş kamuoyu ilgisi ve katılımı sağlamaktır. 

 Eğitim: Yaşamın tüm aşamalarında entelektüel gelişme, kişilik oluşumu, kişisel yetenek ve 

kapasitenin gelişimi için bilgi aktarmak. 

 Kültürel Gelişme: Kültürel mirası korumak amacıyla, kültürel ve sanatsal ürünlerin 

yayınlanması, bireyin ufkunun genişletilmesi, hayal gücünün, estetik gereksinimlerinin ve 

yaratıcılığının canlandırılması yoluyla, kültürel gelişimin sağlanması. 

Eğlence: Kişisel veya toplu olarak eğlenme amacıyla işaret, sembol, ses, görüntü aracılığıyla 

tiyatro, dans, sanat, edebiyat, müzik, spor vb. aktivitelerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

Entegrasyon: Tüm insanların, grupların ve ulusların birbirini tanıma ve anlamlarını 

sağlamak, kendileri dışındakilerin yaşam koşullarını, görüşlerini ve isteklerini 

değerlendirebilmek için gereksinim duydukları farklı mesajlara ulaşmalarını sağlamak. 

Bireyler arası iletişimin sayılan fonksiyonlarının yanında örgüt içi iletişimin de önemli 

fonksiyonları vardır. Örgüt içi iletişim fonksiyonlarını şu şekilde sıralamak mümkündür. 

 Bilgi Sağlama 

 İkna Etme ve Etkileme 

 Emredici ve Öğretici İletişim 

 Birleştirme İşlev 

İletişim, insanın sosyal bir varlık olarak yaşamasının temel koşullarından biridir. İletişim aynı 

zamanda, toplumsal bir işleve de sahiptir. İnsanlar ve örgütler arasında enformasyon 

dağılımını ve değişimini sağlar. Toplumun en doğal hakkı olan haber alma, bilgilendirme 

işlevi, iletişim ve kitle iletişim araçları sayesinde gerçekleşir. İletişim, bilgilendirme dışında 

duygu ve düşünceleri bildirme, eğitme ve öğretme, sorunları çözme ve kaygıları azaltma, 

bireysel ve dolayısıyla toplumsal gelişim sağlama, ödüllendirme, toplumsal statü kazandırma 

gibi, birçok işlevi yerine getirir. 

İletişimin günümüzde, uluslararası alanda enformasyon gücünü dünyaya ileten ve bildiren bir 

işlevi vardır. İletişim, uluslararası arenada siyasi, ekonomik, toplumsal bir güç kazanmanın en 

etkili yoludur. Bugün gelişmişliğin ölçütü olarak, enformasyon üretimi kullanılmaktadır. Bir 

toplum ne kadar fazla enformasyon üretiyorsa, o oranda gelişmiş, güçlü ve saygın bir toplum 

sayılır. Enformasyonu pazarlamanın tek yolu vardır; o da tüm dünyayla iletişim kurmak. 
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İletişimin Bireysel ve Toplumsal Fonksiyonları 

Bireysel Fonksiyonlar Toplumsal Fonksiyonlar 

 

Enformasyon toplar ve dağıtır Toplumu bilgilendirir 

Duygu ve düşünceler paylaşılır Öğrenme sürecini destekler 

Karar destek sistemi sağlar Kültürel yakınlaşma sağlar 

Toplumsal statü kazandırır Kültürel aktarma sağlar 

Birey kendini gerçekleştirir Toplumsal yakınlaşma sağlar 

Temsil yeteneği kazandırır Toplumu motive eder 

Sosyalleşme sürecine katkı sağlar Toplumu yönlendirir. 

 

İletişimin bireysel ve toplumsal fonksiyonları 

 İletişim Sürecinin Unsurları 

İletişim kaynak ile hedef arasında kurulur. Kaynak ile hedef arasındaki iletişim, “iletişim 

kanalı” ile sağlanır. Mesaj kanaldan gererek hedefe ulaşır; bunun için kanal iletiye uygun 

olmalıdır. Kaynak birey veya grup olabileceği gibi; organizasyon veya kitle de olabilir. 

İletişim süreci üç temel aşamada ortaya çıkar. 

İletişimin kaynağı veya gönderici 

Mesaj 

Alıcı 

Kaynak bir yayın spikeri, bir dergi için röportajcı veya hastasını tedavi eden bir doktor 

olabilir. Mesajın alıcısı ise, bir dinleyici, bir izleyici veya bir okuyucudur. Mesaj, gönderici ve 

alıcı olmak üzere her iki taraf açısından anlam içeren işaret ve sembollerdir. 

İletişimin yapılmış olan tanımları göz önünde bulundurulduğunda, onun bir süreç olduğu 

anlaşılır. İletişimin bir süreç olması bir yönüyle gönderilen mesajın geri bildirim halinde 
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kaynağa iletilmesi ve bunun bu şekilde devam etmesidir. Süreç bir kaynağın istenen bir etkiyi 

yaratabilmek için, alıcıya iletmek üzere, ileti üretmesi şeklinde tanımlanır. 

İletişim her zaman en az üç temel unsurdan oluşur. İletişim, sürece, kanal ve geri bildirimin 

katılmasıyla tamamlanır. 

İletişimin tanımları incelendiğinde, iletişimin bir mesajı anlaşılır bir biçimde alıcıya gönderme 

işlemi olduğu görülür. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi iletişim, kaynağın mesajı 

düzenleyip (kodlama), onu ne şekilde göndermeyi düşünmeyi düşünmesiyle başlar. Alıcının 

öncelikle gönderilen mesajı algılayacak, başka bir deyişle kodlanan mesajı çözümleyecek 

yetenekte olması gerekir. Alıcı, kaynağın gönderdiği mesajı çözümler ve bir düşünce haline 

dönüştürebilir ve geri-bildirimde bulunabilirse, iletişim süreci tamamlanmış olur. 

İletişim, birkaç adımı gerektiren bir süreçtir. Süreç göndericinin düşünceleri, duyguları veya 

görüşleri kodlamasıyla ve hedefe göndermesiyle başlar. İletişim süreci, bir mesajı herhangi bir 

kanalla gönderen gönderici veya kaynak, gönderilen mesaj veya ileti ve mesajı alan hedef 

veya alıcı olmak üzere üç temel unsurdan oluşur. Bu unsurlardan birisi eksik olursa iletişim 

kurulamaz. Örneğin, gönderici mesajı gönderebilir, ancak alıcı onu duymaz veya algılayamaz 

ise, iletişim gerçekleşmez. 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, iletişim ikincil unsurları ile birlikte, yedi unsurdan 

oluşan bir süreçtir. Bu unsurlar sırasıyla: 1) Gönderici (kaynak), 2) Gönderici ve alıcının 

algılama ve değerleme biçimi (kod), 3) Mesaj, 4) Kanal (iletişim aracı) 5) Alıcı veya hedef 

(mesajın iletilmek istendiği taraf) 6) Geri besleme (feed-back), 7) Gürültü (mesajın 

iletilmesini engelleyen her tür bozucu çevresel faktörler) dür. 

İletişim süreci, kaynağın bir mesajı anlaşılır biçimde kodlayarak, alıcıya göndermesiyle 

başlar. İletişim sürecinde kaynak iletmek istediği mesajı, önce hedef tarafından algılanabilir 

ve anlaşılabilir işaretlere dönüştürür; yani kodlar. Kodladığı mesajı bir araç (sözel ve görsel) 

veya kanal aracılığıyla gönderir. Mesajı alan hedef, gönderilen mesajın kodunu açar, onu 

algılar; yani yorumlar ve bu yorumuna göre tepkisini kodlayıp geri gönderir (geri-bildirim). 

Kaynak, hedefin tepkisine göre, kendi amacının, karşısındakinin algılamasıyla aynı olup 

olmadığını kontrol etme imkânına sahip olur. İletişimin etkinliğini, iletişim sürecinin etkinliği 

belirler. 

İletişim sürecinin işleyişi gönderici (kaynak) ile başlar. Kaynak, mesajın kodlayıcısıdır. 

Bireysel iletişimde birey hem kaynak, hem de hedeftir. Gönderici, mesajı hedefe gönderen 

şahıstır. Algılama ve değerleme dediğimiz ikinci aşamada, kişiler kendilerine ulaşan mesajları 

değerlendirir; kısaca, onları "filtre" eder. Bir başka deyimle kodlarını çözer. İletişim sürecinin 
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üçüncü unsurunu mesaj oluşturur. Mesajlar, göndericinin fikir, düşünce ve arzularını belirten 

sembollerdir. Tam iletişim ancak, mesaja gönderici ve alıcının aynı anlamı vermesi ile 

kurulabilir. 

İletişim sürecinin dördüncü unsurunu, iletişim kanalı oluşturur. İletişim kanalı, mesajın 

göndericiden alıcıya doğru aktığı yolu ifade eder. Örneğin sözlü ve yüz yüze iletişimde, mesaj 

atmosfer yoluyla alıcıya ulaşır. Telefon görüşmelerinde ise kanal, telefon hatlarıdır. İletişim 

sürecinin önemli bir unsuru da çevresel faktörlerdir. Çevre faktörleri, mesajın iletişim kanalı 

içinden akışını etkileyen koşulları ifade eder. Örneğin, gürültü bir çevre koşuludur. Aynı 

şekilde, hava şartlarının radyo dalgaları üzerindeki etkisi de, bir başka çevre koşuludur. 

Alıcı (hedef), iletişim sürecinin en önemli diğer unsurudur. İletişim gönderici ve alıcı arasında 

kurulur. Hedef, mesajı alan kişidir. Alıcının, mesajı taşıyan sembolleri algılaması ve geri 

bildirimde bulunması ile iletişim süreci tamamlanır. İletişim sürecinin son aşamasını geri- 

bildirim oluşturur. Geri-bildirim, alıcının, göndericinin mesajına cevabıdır. Bu cevap 

sayesinde, gönderici mesajının anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenir. 

 

 
Kaynak (Gönderici) 

İletişimin tam olarak gerçekleşebilmesi için, üç temel faktörün bulunması gerekir. İletişimin 

temel faktörleri denilen bu üç faktör, kaynak, alıcı ve mesajdır. Bu üç faktör olmadan iletişim 

sağlanamayacağı gibi, gerçekleşen iletişim olgusunun etkinliği de, söz konusu olan üç 

faktörün taşıyacağı özelliklere bağlıdır. 

Gönderici, mesajın kaynağı, iletişimin başlatıcısıdır. Gönderici, iletişimi başlatan veya iletiyi 

gönderendir. Gönderici olmadan iletişim kurulamaz. İletişimde en önemli sorumluluk 

göndericiye aittir; çünkü iletişim sürecini başlatan ve mesajı kodlayarak gönderen odur. 

İletişim ilk önce göndericinin zihnindeki düşüncelerle ortaya çıkar. 

Kaynak, sahip olduğu tecrübe ve bilgilere göre, bir mesaj oluşturur; yani mesajı iletmeden 

önce onu "kod"lar. Bir düşünceyi formüle eder ve mesaj halinde kanalı kullanarak alıcıya 

gönderir. 

Kişiler arası iletişim, gönderici ve alıcı olmak üzere en az iki kişiyi gerektirir. Kişiler arası 

iletişimin alıcısı ikiden fazla olabileceği gibi, göndericisi de, ikiden fazla olabilir. Kişiler arası 

iletişim, insanlar arasında veri değişimini kapsar. İletişimin başarılı bir şekilde 

gerçekleşmesinin koşullarındın biri, göndericinin uygunluğudur. Gönderici mesajını, alıcının 

zihinsel algı yeteneğine göre kodlamalıdır. Alıcının algılayamayacağı bir mesaj, onun 

açısından sadece bir gürültüdür. 
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Bir iletişim ilişkisinin başlaması için öncelikle kaynağa ihtiyaç vardır. Çünkü kaynak 

beklediği bir davranışı gerçekleştirmek üzere, alıcı veya alıcılara mesaj iletecektir. Bu nedenle 

iletişim, kaynağın mesajı göndermeye başlaması ile ortaya çıkar. Kaynak, mesajı ileten kişi 

veya mesajın çıkış noktası olarak tamamlanabilir. İyi bir iletişim için kaynağın taşıması 

gereken özellikleri kısaca şu şekilde belirtebiliriz: 

Kaynak bilgili olmalıdır. Kaynak göndereceği mesaj konusunda bilgili olmalıdır. Kaynak, 

bilgisi oranında kodlama, mesajı gönderme gücüne sahiptir. Bilgi, mesajın kodlanma biçimini 

belirlediği gibi, içeriğini, alıcıdan beklenecek olan davranışı da etkiler. Kaynak göndereceği 

mesajın oluşturacağı davranış hakkında, mesajın nedeni konusunda ve mesajın kodlarının 

etkisi konusunda bilgili olmalıdır. Kaynağın bilgili olması iletişimin sürekliliğini de etkiler. 

Eğer kaynak gerekli bilgiye sahip olursa, alıcının istediği bilgileri sağlayabilir, aksi takdirde, 

kaynak bir aktarıcı olmaktan öteye geçemez. 

İletişim her zaman yüz yüze kurulmaz; bir aracı ile de iletişim kurulabilir. Aracı, bir rapor 

veya kitap olabilir. Bu durumda asıl kaynak şüphesiz rapor veya kitabın yazarıdır. Kaynak 

böyle bir aracıyı kullanırken ne ölçüde bilgili ise ve bilgisini ne ölçüde açık biçimde ortaya 

koyabiliyor ise, iletişim o ölçüde etkin olacaktır. 

Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır. Kaynak, alıcıya göndereceği mesajın nasıl 

kodlanacağını, sözlerin ve işaretlerin anlamının ne olduğunu bilmelidir. Yanlış veya yetersiz 

biçimde kodlanan bir mesaj, etkin olmayacağı gibi, istenilenin dışında bir davranış da 

yaratabilir. Kaynağın kodlama özelliği, alıcı ile kültür bağı kurmuş olmasına da bağlıdır. Eğer 

kaynak alıcıyla benzer kültür düzleminde ise, masajı daha kolay kodlayabilecektir. Özellikle 

jest ve mimiklere dayalı iletişimde kültürel yakınlık ve kaynağın kültürel kodlamaları bilmesi, 

daha önemli olacaktır. 

Kaynak düzlem ve rolüne uygun davranmalıdır. Kaynak bulunduğu düzleme uygun 

davranmalı, göndereceği mesaj ile statüsü ve rolü arasında ilişki olmalıdır. Kaynağın, 

davranışın gerçekleştirdiği statü ve role uygun düşmeyen bir mesajı göndermesi halinde, 

mesaj ya alıcılarca işleme konmaz ya da olumsuz etkileşime neden olur. Ayrıca kaynak bir 

davranışa neden olmak üzere mesaj gönderiyorsa, bu davranış bulunduğu rol davranışı ile 

ilişkili olmalı ve alıcıların da söz konusu rol düzlemi ile bağı olmalıdır. 
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Kaynak tanınmalıdır. Etkin bir iletişimin sağlanması için, alıcılar kaynağı tanımak isterler. 

Alıcı aldığı mesajı değerlerken, kaynağın özelliğine göre değerler. Kaynak, alıcı tarafından ne 

ölçüde tanınıyorsa ve bu tanıma ne ölçüde olumlu ise, gerçekleşen iletişim o ölçüde etkin  

olur. Tanınmayan veya olumsuz tanınan kaynağın gönderdiği mesajlar, alıcılar üzerinde 

olumlu etki oluşturmaz. 

Etkin ve tam bir iletişimin kurulabilmesi için kaynağın ses, yüz, beden, sözcükler gibi 

sembolleri etkin biçimde kullanması gerekir. Ayrıca kaynak; kitap, fotoğraf, çizim, plan, 

harita, yerleşim planı gibi "temsil eden iletişim araçlarını" etkili bir şekilde kullanabilmelidir. 

Özellikle dili ilk anlamları ve alt anlamlarıyla etkili bir şekilde kullanabilmelidir. Kaynağın 

ilettiği mesajın etkili olabilmesi için, mesajları ileten telefon, radyo, televizyon, film, yazılı 

basın gibi mekanik kanalların (kitle iletişim araçları) etkin kullanımı gerekir. İletişim 

etkinliğinde, kaynağın iletişim becerisi kadar, mesajın iletildiği aracın da önemi büyüktür. 

Etkin iletişim araçları, mesaj iletiminde herhangi bir kesintiye veya kopukluğa neden olmadan 

mesajın iletimini sağlar. 

 

 
Mesaj 

Mesaj, alıcı için bir uyaran olarak işlev gören bir sinyal ya da sinyaller birleşimidir. Mesaj 

teriminin birçok anlamı vardır. Örneğin mesaj, herhangi bir yerde bir biçimde açığa vurulan 

bir dizi sözcük, ya da imgeyi ifade eder. Mesaj, göndericinin fikirlerinin ve isteklerinin 

sembollere dönüşmüş halidir. Sembollerin tek başlarına bir anlamlan yoktur. Sembollere, 

anlamlan gönderici ve alıcı yükler. Eğer, alıcının verdiği ve göndericinin algıladığı anlamlar 

birbirlerine uygun ise, "tam iletişim" söz konusu olur. Etkin bir iletişimin gerçekleşmesi için, 

önce iletişimin tam olması gerekir. Bunun için göndericinin sembollerini, alıcının tanıması 

gerekir, aksi takdirde alıcı sembolleri tanıyamaz ve iletişim gerçekleşmez. 

İletişim, kaynağın gönderdiği mesajın, alıcı tarafından algılanmasıdır. İletişimin görünür yönü 

genellikle mesajdır; çünkü mesajın alıcıları ve iletişimin izleyicileri, öncelikle mesajı, mesajın 

anlamını, amacını ve etkisini algılamak durumundadırlar. Bu nedenle, iletişimin ilk algılanan 

yönü olan mesajın, iletişim türünü ve etkinliğini belirlemede önemli bir payı vardır. 

Düşünce, duyu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış biçimi olarak tanımlanan mesaj, 

bir duygu veya düşünceyi aktarmayı isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel ve işitsel 

simgelerden oluşan somut bir üründür. Mesaj, göndericinin alıcıya gönderdiği veri iletileridir. 

Mesaj bir konuşma ise, duyulan bir mesaj, yazılı sözcükler ise, okunan bir mesaj, jest ise, 

görülen ve hissedilen bir mesajdır. Mesaj özel anlamı olan kodlanmış sembollerdir. Mesajı 
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gönderen kişi, gönderdiği mesaja özel bir anlam verir. Orijinal mesaj ve algılanan mesaj 

arasında fark ne kadar büyürse, kişiler arası iletişim o kadar zayıflar; mesajın anlamında o 

ölçüde sapma olur. Etkin bir iletişim için, gönderici ve alıcı, aynı anlamı paylaşmalıdırlar. 

Bir mesaj bilgi içerir. Genellikle insanlar arasında konuşma ve yazma ile ilişkili, çeşitli 

işaretler mesaj olarak düşünülür. Bu işaretler, sözlü veya sözsüz olabilir. Jestlerle, göz 

kırpmakla, kaş çatmakla insanlar sözsüz olarak mesajlarını iletirler. 

İnsanlar yazılı ve sözlü olarak da mesaj iletirler. Mesaj, göndericinin düşünce ve isteğinin 

sembollere dönüşmüş halidir. 

Mesajın etkin iletişimi sağlayabilmesi, başka bir deyimle, hedefin olumlu geri bildirimde 

bulunmasını sağlayabilmesi için, taşıması gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar şunlardır: 

 Hedefin, bilgi, düşünce ve deneyimlerine uygunluk, 

 Hedefin tutum, inanç ve değer yargılarına uygunluk, 

 Hedefin ihtiyaç, istek ve amaçlarına uygunluk, 

 Hedefin ilgi alanlarına uygunluk, 

 Hedefin toplum içindeki rollerine ve konumuna uygunluk göstermelidir. 

Gönderici, alıcıya ulaştırmak istediği mesajı, semboller aracılığıyla iletir. Sembolleri alan alıcı 

da, bu sembollere kendi kişiliğine, kültürel yapısına ve bilgi birikimine göre bir anlam verir. 

İletişimde mesajın dili ve içeriği büyük bir önem taşır. 

 

 
 Mesajın Taşıması Gereken Özellikler 

Mesajın taşıması gereken özelliklerden en önemlisi, kullanılan dildir. Mesajda kullanılan dil, 

alıcı ve hedef tarafından kolayca anlaşılabilen ortak, açık, net ve kesin bir nitelik taşımalıdır. 

Mesajın içeriği ise, yanlış yoruma yer bırakmayacak derecede açık anlam ve düşüncelerden 

oluşmalıdır. Mesajın doğru anlaşılabilmesi, mesaj içeriğinin alıcı tarafından algılanabilmesine 

ve yorumlanabilmesine bağlıdır. Bunun için gönderici mesajı kodlarken, alıcının onu algılama 

yeteneğini göz önünde bulundurmalıdır. 

Mesajın özelliğine göre iletişim çeşitlenir. Söz konusu olan çeşitliliğe göre mesajın taşıması 

gereken özellikler vardır. Burada önce genel olarak mesajların taşıması gereken özellikleri 

belirtip, daha sonra mesaj türlerine göre etkinliği sağlayacak özellikler üzerinde durmak 

yararlı olacaktır. 
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 Mesajın Genel Özellikleri 

İletişim türünü belirlemede etken olan mesajlar, en genel şekliyle "sözel" ve "sözel olmayan" 

mesajlar olarak iki gruba ayrılır. Her iki gruptaki mesajların taşıması gereken özellikleri su 

şekilde sıralayabiliriz. 

Mesaj anlaşılır olmalıdır. Anlaşılırlık, hem sekil, hem de içerik açısından olmalıdır. 

Mesaj açık olmalıdır. Açıklık, özellikle istenilen ve beğenilen davranış açısından önemlidir. 

Kaynak, gönderdiği mesajla, alıcıdan ne istediğini belirtmelidir. 

Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Her iletişim etkinliğinin bir yeri ve zamanı vardır veya 

iletişim, mesajın içeriğine uygun zamanda etkin olur. 

Mesaj uygun kanalı izlemelidir. İletişimin gerçekleştiği ortamda düzenlenmiş olan, bir 

iletişim ağı vardır. Mesaj bu yolu izleyerek alıcıya gitmeli, gerekiyorsa vardığı her noktada 

istenilen biçimde tamamlanmalı ve alıcıya ulaşmalıdır. 

Mesaj, kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır. Mesaj, kaynaktan alıcıya ulaşıncaya kadar değişik 

kişi ve kademelerden geçebilir. Yüz yüze olmayan örgütsel iletişim, bu tür mesajlara dayanır. 

Mesajın kaynaktan alıcıya ulaşması sırasında aktarılar mesajın içeriğini gerektiği gibi 

kavramadan veya etkilendikleri biçimde bir ek kaynak durumuna geçip, alıcıya ilave mesajlar 

gönderebilir. Bu durumda mesaj kaynağın gönderdiğinin yanında, ilave anlamlar kazanır. 

Alıcı, bu tür mesajla karsılaşınca, beklenmeyen davranışlar gösterebilir. Bu durumda asıl 

mesaj, gereği gibi algılanmayabilir. 

 

 
 Mesajın Türlerine Göre Taşıması Gereken Özellikler 

Mesajlar, sözel ve sözel olmayan mesajlar olarak iki gruba ayrılır. Sözel mesajları da, yazılı 

ve sözlü mesajlar olarak görmek ve grafik, desen, resim, tablo gibi mesajları bu gruba dâhil 

etmek mümkündür. Sözel olmayan (beden dili) mesajları ise, jest ve mimiklere bağlı olarak 

gerçekleşen mesajlar olarak görmek mümkündür. Bu tür mesajlarında da her birinin taşıması 

gereken özellikler vardır. Bu özellikler doğrultusunda seçilen mesaj, etkin iletişimi 

gerçekleştirebilir. 
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 Sözel mesajların taşıması gereken özellikler: 

En belirgin iletişim biçimi, konuşma ve yazmadır. Bu iki tür iletişim, sözel iletişim olarak 

isimlendirilir. Yazılı talimatlar, iş mektupları, organizasyon el kitapları, konuşma seklinde 

yapılan görüşmeler, eğitim çalışmaları, grup tartışmaları, toplantılar sözel iletişim türleridir. 

Sözel iletişimin temel biçimi kelimelere dayalı olmasıdır. Kelimeler, anlamların ve 

davranışların kavramlaştırılmış biçimidir. İnsan kelimeler yoluyla düşüncesini bir başkasına 

aktarır; böylece temel konuşma biçimini geliştirir. Kelimelerle iletişim, konuşma biçiminde 

olabileceği gibi, yazılı da olabilir. Konuşma ve yazılı iletişimde etkinliğin ilk şartı, uygun 

kelimeleri, deyimleri seçmek ve onları alışılmış, biçimde kullanmaktır. Anlaşılmayan, 

toplumca benimsenmeyen kelime ve sözcüklerle gerçekleştirilen iletişim, ya mesajı tam 

olarak alıcıya iletemeyecek veya alıcının mesajı yanlış yorumlamasına neden olacaktır. 

Şüphesiz yazılı ve sözlü iletişim, alıcının algılama gücü ile de sınırlıdır. Uzman olmayan 

kişiler arasıdaki iletişimde, özel deyimlere ve teknik terimlere (jargon) yer verilmemelidir. 

Sözel iletişimin bir başka biçimi de resim ve sayılara dayanan "grafik iletişim"dir. Bu 

iletişimde mesaj, sayı veya resim-desen olarak verilir. Eğer mesaj bu tür bir mesaj ise, resim 

veya desenin fikri vurgulayacak biçimde ve alıcının algılayabileceği türde olması gerekir. 

Başka bir deyişle grafik, desen ve resimler, sade ve kapsamlı olmalıdır. İstatistikî tablolar ve 

grafikler, tüm alıcılar düşünülerek düzenlenmeli, kısa alt yazılar veya açıklayıcı sayılarla 

resim, desen veya grafikler anlamlı hale getirilmelidir. 

 

 
 Sözel olmayan mesajlar ve taşıması gereken özellikler: 

Yüz yüze iletişimde bilerek veya kontrolsüz biçimde, sözel olmayan iletişim yoluna başvurup, 

jest ve mimiklere dayalı mesajın gönderildiği sık görülmektedir. Jest ve mimikler, toplumun 

kültürel yapısına göre anlam kazanır. Bazen uzun cümlelerin anlamını basit bir harekete 

sığdırmak mümkündür. Eğer gönderilen mesaj, sözel olmayan bir mesaj ise, öncelikle mesajın 

anlamı, ilişki sistemi içerisinde anlaşılır olmalıdır. Kültürel yapıya uymayan veya anlamı 

kavranmayan sözel olmayan mesajlar, iletişimde kullanılamaz.. 

Her ortamda sözel olmayan mesajın gönderilmesi uygun değildir. Uygunluk mesajın içeriği 

açısından düşünüleceği gibi, geliştirilen ilişki açısından da düşünülmelidir. Belirli bir sosyal 

yapı içerisinde sözel mesaj yerine, sözel olmayan iletişim kullanılması, alıcı ile kaynak 

arasında anlaşmayı sağlasa bile, izleyicilerce yanlış algılanabilir ve istenmeyen iletişim 

engellerinin dogmasına yol açabilir. 
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Sözel olmayan mesajın bir başka özelliği de, tanımının tam yapılmış olmasıdır. Bir toplumda 

belirli alt kültürel gruplarda geçerli olan, ancak kültürel yapı içerisinde evrensel olmayan jest 

ve mimikler vardır. Bu tür sözel olmayan mesajların iletişimde kullanılması halinde etkin 

iletişim sağlanamayabilir. O halde sözel olmayan mesajla, etkin iletişimi sağlamak için jest ve 

mimiklerin kaynak ve alıcılarca tanımlanmış olması gerekir. 

 

 
Kodlama - Kod Açma 

Bilginin, düşüncenin duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj haline getirilmesine kodlama 

denir. Kaynağın aklından geçirdiği, düşünceler alıcının anlayabileceği simgelerle kodlanarak, 

mesaja dönüştürülür. Kaynağın mesajı kodlaması, ayni zamanda onun tecrübelerini de kapsar. 

Kodlama, mesajın gönderileceği ortamın seçimi ile de ilgilidir. Kişilerin arkadaşlarıyla günlük 

konuşmaları, resmi toplantı konuşmaları veya teknik bir konuda konuşmaları, ortama bağlı 

değişik konuşma yöntemlerini gerektirir ve bu konuşmalar ortamına göre kodlanır. 

Kodlama, bir mesajın iletişim kanallarının özelliklerine uygun olacak şekilde, bir 

simgeleştirme sistemi aracılığıyla fiziksel olarak iletilebilecek veya taşınabilecek biçime 

çevrilmesidir. Kodlama, basit bir el hareketinden, karmaşık bir matematik formülüne kadar 

çok geniş bir alanı kapsayabilir. Kodlama simgelerin anlama dönüştürülmesidir. Bir "şey"i 

temsil eden ama onunla doğal bir ilişkisi olmayan simgeler kodlanarak mesaj a dönüştürülür. 

Simge (sinyal) mesaja, iletilmesi amacıyla verilen fiziksel biçimdir. Simgenin içerik ya da 

anlamla hiçbir ilgisi yoktur; sadece mesajın fiziksel varlığını ya da biçimini ifade eder. 

İletişimin gerçekleşmesi, kaynağın mesajı alıcıya ulaştırmasıyla; iletişimin etkinliği ise, 

gönderilen mesajın anlamı ve etkisinin, alıcıya tam olarak iletilme gücüyle ölçülür. Gerçek 

iletişim etkinliği, hedefte istenen davranışın sağlanmasıyla gerçekleşir. Bu da ancak mesajın 

kodunun, kaynağa kodladığı gibi, hedef tarafından açılmasıyla mümkün olabilir. Kaynağa 

göre etkinlik, istenen davranışın sağlanmasıyla olur; ancak kaynağın beklediği davranışın 

gerçekleşmesi, mesajın tam alınmasının yanı sıra, alıcının mesaj ve kaynağa karşı tutumuna 

da bağlıdır. 

Kaynak, alıcıya mesajı gönderirken, beklediği bir davranış vardır. Alıcı mesajı "A", "B" ve 

"C" düşüncelerinden herhangi biri seklinde alabilir. Eğer kaynağın gönderdiği mesaj, "A " 

düşüncesi doğrultusunda ise, alıcı mesajı "A " düşüncesi şeklinde alıyorsa, iletişim tamdır. 

Kaynak bu düşünce doğrultusunda istenen davranışı da gösteriyorsa, iletişimin etkinliği de 

sağlanmış olur. Ancak alıcı, "B" veya "C" düşüncelerini oluşturacak şekilde mesajı alır ve bu 

düşüncelerden biri doğrultusunda veya bu düşüncelerin gereği dışında bir davranış gösterirse, 
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iletişim tam olmadığı gibi, istenen etkinlikten de uzak olur. O halde, iletişimin tam olabilmesi 

için mesajın iyi kodlanması, alıcının mesajı doğru algılaması ve istenen davranışı göstermeye 

istekli olması gerekir. 

Mesajın yorumlanarak, anlamlı bir şekilde algılanmasına kod-açma denir. İletişim süreci 

içerisinde mesajlar ancak kod-açma yoluyla, kâğıt üzerindeki anlamsız işaretler, ya da bir 

takım ses ve görüntü sinyalleri olmaktan çıkıp, anlam kazanırlar. Kodlama, kaynak, kod-açımı 

ise alıcı tarafından yapılır. 

İletişimin başarısı, mesajın alıcı tarafından kod-açımının kodlandığı şekilde yapılmasına 

bağlıdır. Bu ise alıcı ile kaynağın mesaja aynı anlamı vermesiyle mümkün olur. Buna referans 

veya izafet çerçevesi denir. Ortak yaşantı ve deneyimlerin bir yansıması olarak, iletişimde 

ortak bir dilin kullanılması, kod-açımının etkin bir şekilde gerçekleşmesinin ilk koşuludur. 

İzafet ya da referans çerçevesi olarak bilinen bu duruma göre, bireylerin izafet çerçevelerinin 

kesiştiği alan, iletişimin gerçekleştiği alandır. Referans (izafet) çerçevesi veya bölgesi, kaynak 

ile alıcının bilgili oldukları alana ait bölgedir. 

Her insanın kendine özgü deneyim, bilgi ve düşüncelerine dayalı bir tecrübe (izafet-yaşam) 

alanı vardır. Dil gibi simgeler, kişinin tecrübe alanıyla ilgili olduğu sürece bir anlam ifade 

eder. Yabancı dil bilgisi olmayan bir kişiye, bu dille ilettiğimiz mesajı duymasına rağmen, 

algılayamadığı için, anlamlı bir geri bildirimde bulunması söz konusu olmayacaktır. Ayni 

dilde konuşan iki kişi bile, ayni sözcüğü her zaman aynı anlamda kullanmaz. Bunu, "nesneleri 

soyutlama" dediğimiz bir süreçle adlandırırız. 

Yukarıda ortak tecrübe alanı veya referans çerçevesinin genişliğine bağlı olarak, kişiler arası 

iletişim tam ve etkin olacaktır. Bu alanı genişletmek ise, bireylerin "kendine yontan önyargı", 

"temel tutum hatası" ve "öntip" oluşturmama gibi faktörlere bağlıdır. Kendini güven içinde 

görmeyen bireylerin, iletişimi kısıtlı bir referans çerçevesinde sürecektir. 

Kanal 

Kanal sinyali taşıyan herhangi bir fiziksel araçtır. Işık dalgaları, görsel sinyalleri, hava 

dalgaları ise ses sinyallerini taşır. Kanal fiziksel olabilir (sesimiz, bedenimiz), teknik olabilir 

(telefon) ya da toplumsal olabilir (okullarımız, gazeteler vb.). Kanal, mesajın göndericiden 

alıcıya iletildiği yoldur. Örgütlerde iletişim kanalları, resmi ve gayri resmi olabilir. İşletme 

içindeki resmi iletişim kanalları; emir-komuta zinciri, intranet, öneri/şikâyet kutuları, şirket 

dergisi ya da işletme toplantıları olabilir. Gayri resmi iletişim kanalları ise; dedikodu, söylenti 

haberleri, işletme dışı gruplaşmalar ve bizzat yöneticinin çalışanlarıyla resmi olmayan 

kanallardan konuşmalarıdır. 
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Kanal ışık dalgaları, radyo dalgaları, ses dalgaları, telefon kabloları ve sinir sistemi gibi 

mesajı taşıyan araçlardır. Etkin bir iletişim için kullanılan kanal, mesaja uygun olmalıdır. 

Mesajın bozulmadan iletilmesi, uygun bir kanalla mümkün olur. Bu, mükemmel olarak imal 

edilmiş bir araç için uygun yolun zorunluluğu kadar önemlidir. Burada kastedilen uygunluk, 

mesajın türüne göre seçilecek kanalın uygunluğudur. Mükemmel bir karayolu, otomobil için 

önemlidir; ancak bir tren açısından hiç bir anlam ifade etmez. Bu bakımdan mesaj için uygun 

bir kanal, iletişim açısından bulunması gereken önemli bir unsurdur. 

Kanal, mesajın göndericiden alıcıya aktarıldığı yoldur veya kanal, mesajın göndericiden 

alıcıya gönderildiği araçlardır. Örneğin, sözlü iletişimde kanal "hava”dır, telefon 

görüşmelerinde ise telefon hatları, kanal rolü görür. Radyo ve televizyon iletişiminde kanal 

frekanslardır. İnsanların duyu organlarının sağlıklı olması halinde bunların her biri, beyine 

giden iletişim kanallarıdır. 

Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bağdır. İnsanın beş duyu organı, onun iletişim kanallarıdır. 

İki kişinin konuşmasını sağlayan bir telefon sistemi de, başka bir örnek olarak gösterilebilir. 

Diğer iletişim kanalları; magazinler, gazeteler, bültenler, ilan tahtaları, toplantılar, brifingler 

ve paneller gibi sözlü iletişim kanallarıdır. 

İletişim kanalları formel (resmi) ve informel (resmi olmayan) olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Formel iletişim kanalları, yönetim tarafından belirlenen ve kabul edilen iletişim kanallarıdır. 

Örgütsel iletişim bu kanallarla yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru akar. Formel 

iletişim kanalları, yöneticiler tarafından planlanır. Yöneticiler, sorumluluklarını yerine 

getirirken, formel iletişim kanallarına ihtiyaç duyarlar; fakat hiçbir yönetici, örgütsel ve 

yönetsel faaliyetleri yerine getirirken, sadece formel iletişim kanallarını kullanmaz. Formel 

iletişimin yanında, informel iletişim kanallarını da kullanır. 

 

 
 Alıcı (Hedef) 

İletişimin gerçekleşmesi için en az iki kişiye ihtiyaç vardır. Bunlardan biri kaynak, diğeri 

alıcıdır. İnsan kendisiyle kurduğu iletişimin dışında, tek başına bir iletişim kuramayacağına 

göre, mutlaka alıcı veya alıcılar gerekir. Kodlanmış mesajı alan ve kodunu açan kişi alıcıdır. 

Alıcı, mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek, iletişimi sonlandırır ya da kendisi bir 

mesaj göndererek gönderici konumuna geçer. 

İletişim süreci, gönderilen mesajı alıcının algılamasına kadar tamamlanmaz. Kaynak 

gönderdiği mesajın alıcı tarafın mutlaka alınmasını ister. İş iletişiminde ise, alıcının mesajı 

alması yetmez, anlaması, kabul etmesi ve bir davranış gerçekleştirmesi gerekir. O halde 
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iletişimin tamlığı, mesajın alınmasına bağlı iken, etkinliği mesajın alınması ve istenen 

davranışın alıcı tarafından gösterilmesine bağlıdır. 

Alıcı, gönderilen mesajı alan kişidir. İletişim sürecinde, kaynağın gönderdiği mesaja hedef 

olan kişi, grup ya da kitleye iletişim sürecinde alıcı denir. Örgütlerde gönderilen mesaj tek 

olmasına rağmen, aynı mesajın bir tek alıcısı da bulunabilir, birçok alıcısı da. Aynı şekilde bir 

mesajın bir veya birçok göndericisi olabilir. Kitle iletişiminde bir tek mesajın milyonlarca 

alıcısı olabilir. Mesajın alıcısı çoğaldıkça, mesajın aslından uzaklaması ve iletişimde 

başlangıçta arzu edilen amacın gerçekleşmemesi riski vardır. 

Etkin bir iletişim, hedef tarafından kodun alındığı, kodun çözüldüğü ve ona kaynağın verdiği 

anlamın verildiği zaman ortaya çıkar. 

Şifrelenmiş (kodlanmış) mesajı alan ve deşifre eden kişi alıcıdır. Alıcı ya mesajı taşıyan 

sembolleri algılayıp anlam vererek, iletişim kurar, ya da kendisi bir mesaj göndererek, 

gönderici konumuna geçer. Etkin iletişim için, alıcının aktif bir dinleyici olması gerekir. 

 

 
 Alıcının Taşıması Gereken Özellikler 

Alıcı iyi bir dinleyici olduğu sürece, iletişim süreci etkin olacaktır. Ancak bu sayede hedef 

mesajı algılayabilir ve bilgilerinin elvermesi durumunda mesajın kodunu çözerek geri 

bildirimde bulunabilir. Alıcının mesajı tam olarak algılaması, izafet çerçevesinin olmasına, 

mesajın anlaşılmasına ve bilgilerinin elvermesine bağlı olduğu kadar, aynı zamanda aktif 

dinleme yeteneğinin olmasına da bağlıdır. Aktif bir dinleyici olabilmek için, alıcının; 

 Etkin sessizlik içinde olması, 

 Dinlerken her türlü önyargı, öntipler (stereotype), değerlendirmeler ve genellemelerden 

kendini uzak tutması, 

 Göndericiye karşı empati göstermesi, 

 Sabırlı olması ve konuşmacının sözünü kesmemesi gerekir. 

Alıcıların, aktif bir dinleyici olmasını engelleyen unsurlar ise; alıcının göndericiye karşı olan 

tutumu, güveni ve inancı, mesajın farklı değerlendirilmesine neden olabilir. 

 Etkin bir iletişim için alıcının taşıması  gereken  bazı  özellikler  vardır.  Aşağıda  

belirteceğimiz bu özelliklerin tam olması oranında, mesaj alıcı tarafından alınacak ve 

iletişim etkin olacaktır. Buna göre, etkin bir iletişim için alıcıda bulunması gereken 

özellikleri aşağıdaki gibi belirtebiliriz. 

 Alıcı mesajı algılayabilmelidir. 
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 Alıcı bilgili olmalı ve bir geri-besleme sistemine sahip olmalıdır. 

 Alıcı secici olmamalıdır. 

 Alıcı, bulunduğu düzleme uyabilmelidir. 

 Alıcı, kaynak olma özelliği taşımalıdır. 

 

 
 Algılama ve Değerlendirme 

Duyu organlarımıza ulaşan veriler, algılama olmaksızın tek başlarına bir anlam ifade etmez. 

Bunların bir anlam ifade edebilmeleri için, verilerin algılanması gerekir. Bize ulasan 

duyumlara algılama neticesinde tepkiler gösteririz. Önce mesajı filtre ederiz. Filtre, 

göndericinin ve alıcının mesajları değerlendirmesidir ve burada devreye algılama girer. Algı, 

kişinin belli bir bilgiyi duyma, organize etme, anlama ve değerlendirmesidir. 

Filtre etme, alıcının kendisine ulaşan mesajı değerlendirmesiyle ilgilidir ve burada devreye 

algılama girer. Algı, insanın çevresindeki uyaranların, ya da olayların farkına varması ve 

onları yorumlaması sürecidir. Algı, kişinin belli bir bilgiyi duyma, organize etme, anlama ve 

değerleme sürecidir. Algılama, bir olay ve nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi 

edinmedir. 

Algılama farklılığını, dışsal ve içsel olmak üzere iki unsura bağlayabiliriz.. 

Algılamada dışsal faktörler. Farklılık, yoğunluk, sıklık, hareketlilik, tekrarlama, kontrast, 

yenilik, benzerlik gibi faktörlerdir. 

Algılamada içsel faktörler. Kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, inançlar, değerler ve 

tutumlar, umutlar, beklentiler, arzu ve istekler, geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklar gibi 

faktörlerdir. 

 

 
Kişinin içinde bulunduğu durumu, beklentileri, geçmiş yasamı, toplumsal ve kültürel unsurları 

algılamasını etkiler. Bu unsurlar, kişilerin aynı mesajı, farklı yorumlamasına sebep olur. 

 

 
Gönderici, göndereceği mesajı formüle edip onları kodlarken, kendisine ulaşan bilgileri 

kullanacak, bunları kendi amaç, değer yargıları, inanç ve tutumları doğrultusunda belirli 

kodlara çevirecektir. Başka bir deyişle her mesaj, göndericinin algılama yeteneğinin sonucu 

olarak ortaya çıkar; dolayısıyla algılama süreci filtre rolü oynar. 
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Geri Bildirim (Feed-Back) 

Geribildirim, alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışıdır. Bu sayede, gönderici 

mesajının anlaşılıp anlaşılamadığını öğrenir. Geribildirimin olmadığı bir iletişim, "tek yönlü 

iletişim" iken, geribildirimin olduğu iletişim, "çift yönlü iletişim"dir. Geribildirim, bir tür 

kontrol mekanizmasıdır ve iletişim sürecini etkiler. 

İletişim sürecinin son unsuru geribildirimdir. Alıcının, kaynağın mesajına verdiği yanıt, geri- 

bildirim olarak adlandırılır. Kaynak, kendisine ulaşan mesajı değerlendirerek, mesajını 

yeniden düzenler ve iletir. Bir mesaj göndericiden alıcıya, sonra tekrar göndericiye geri 

bildirim yoluyla iletilir. Geri bildirim, hedefin mesajı nasıl yorumladığını gösterir. Geri 

bildirim, alıcının tepkisini göndericiye aktarmasıdır. Geri bildirim, iki yönlü iletişimin ortaya 

çıkmasının zorunlu bir unsurudur. İletişim süreçlerinde temel kültürel ve dil farklılıkları, 

iletişim problemlerine neden olur. Bu durumda, sağlıklı bir geri bildirimde bulunulamaz. 

Geri bildirim, mesajın içeriğine göre olumlu ve olumsuz olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Olumlu (pozitif) geri bildirim bir davranışı zaten ilerlemekte olduğu yönde destekleyen ya da 

pekiştiren geri-beslemedir. Örneğin bir söylev sırasındaki alkışlar... Alıcı mesajı tam olarak 

algılar ve bunu kaynağa doğru biçimde gönderirse, buna pozitif geri bildirim denir. Olumsuz 

(negatif) geri-bildirim ise, kaynağa mesajın amaçlandığı şekilde alınmadığını bildirmek 

suretiyle, düzeltici bir işlev gören geribildirimdir. İletişimde mesaj alıcı tarafından 

anlaşılmıyor veya eksik anlaşılıyor ve iletiliyorsa, buna negatif geri-bildirim denir. Olumsuz 

geribildirim kaynağın davranışlarının yeniden yönlendirmesine hizmet eder. Sıkıntı dolu 

bakışlar, itiraz dolu bağırtılar, gazete politikasını eleştiren mektuplar olumsuz geribildirimin 

örnekleridir 

Etkin bir iletişim, pozitif geri-bildirim sayesinde kurulabilir. Pozitif geri bildirim, iletişim 

sürecinde su anlama gelir: 

 Mesaj alınmıştır, 

 Mesaj algılanmıştır, 

 Mesaj doğru bir biçimde yorumlanmıştır, 

 Alıcı, gelecek adım (geri bildirim) için hazırdır. 

Geri-bildirimde bir mesaj alındıktan sonra, kodu çözülür ve mesaja bir tepkide bulunulur. 

Hedef, onu tekrar kodlayarak, uygun bir kanalla tekrar kaynağa gönderir. Gönderilen mesajın 

tekrar kodlanarak, geri bildirimde bulunulması durumunda, ilk "kaynak" bu kez "hedef olur. 

Bu döngüsel sürece kısaca geri bildirim denir. 
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Etkin bir geri-bildirim; 

 Kaynağa yardımcı olmayı amaçlar, 

 Mesajın tam bir karşılığıdır, 

 Zamanlaması tamdır, 

 Kaynağın amacına ulaşmasını sağlayacak kadar açık ve seçiktir, 

 Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur. 

 

 
Etkin olmayan geri-bildirim ise; 

 Mesajın anlamını özel olarak içermez ve geneldir, 

 Mesajın anlamı ile doğrudan ilgisi yoktur, 

 Zamanlama itibariyle hatalıdır, 

 Kişiyi ve kişiliği vurgular, 

 Anlaşılmayacak kadar karmaşıktır, 

 Spekülasyonlara dayalıdır; veri ve bilgi içermez, yorum ağırlıklıdır. 

 

 
İstenen Geri-Bildirimin Belirlenmesi 

İletişimde mesaj, hedefin dikkatini çekecek biçimde düzenlenmelidir. Mesajın arzu edilen 

sonucu doğurabilmesi, hedefin durumuna göre kodlanmasına bağlıdır. Goethe'nin dediği gibi 

"hiç kimse bildiğinden fazlasını işitemez. Kimse hissedebildiğinden, hayal edebildiğinden ve 

düşünebildiğinden fazlasını algılayamaz." Mesajın kodlanmasında kullanılan simgelerin, 

mesajı gönderen kadar, mesajı alacak, algılayacak, açımlayacak hedef/kitle tarafından da 

bilinen simgeler olması gerekir. Mesaj, insanların bireysel bir gereksinmesine hitap etmeli 

veya bu gereksinmenin farkına varmalarına yardımcı olmalıdır. 

Hangi dönemde ve ortamda olursa olsun, organize olmanın ve işleri yoluna koymanın en 

önemli unsurlarından biri, etkin iletişim sağlayabilme yeteneğidir. Etkili iletişim, bir zaman 

yönetimi unsurudur. İletişim yeterli derecede açık olursa iletilmek istenen mesaj etkin 

biçimde alıcıya ulaşır etkin bir iletişim kısaca “DİAA” formülü ile ifade edilir. 

 Dikkatleri kazanın. Örneğin çok ilginç bir söz veya anekdot aktararak söze başlayın. 

 İlgi çekin. Dinleyenlere konunuzun neden önemli olduğunu anlatın. 

 Arzu yaratın. Görüşlerinizin onlar için yararlı olacağını belirtin. 

 Anlaşma sağlayın; dinleyicilere tezinizin onlar içinde aslında ne  kadar  yararlı  olduğunu 

kabul ettirmeye çalışın. 
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İletişim Sürecinin İşleyişi 

İnsanlar arasındaki iletişimin, iki türü vardır. Yüz yüze iletişim ve yüz yüze olmayan iletişim 

yüz yüze iletişimde hedefin kaynağın gönderdiği mesaja anında tepki verme olanağı vardır. 

İletişim kuran taraflar arasındaki iletişim, interaktif olarak eş zamanlı yapıldığı için, geri 

bildirim de aynı anda yapılır. Sürecin olumlu biçimde tamamlanma ihtimali yüksektir. 

İnandırıcılığı artırır ve anında cevap verme olanağı sağlar. 

Yüz yüze olmayan iletişim ise daha çok kitle iletişim araçları kullanılarak yapılan iletişimdir. 

Yüz yüze olmayan iletişim üç şekilde gerçekleşir. 

 Fotoğraflı iletişim (resim, grafik ve afişlerle kurulan iletişim) 

 Hem yazılı hem de fotoğraflı iletişim (dergiler, gazeteler, broşürler yardımıyla kurulur.) 

 Sesli ve görüntülü iletişim (radyo televizyon ve sinema ile kurulur.) 

 

 
Tek Yönlü İletişim 

İletişim, işleyiş yönü bakımından; tek yönlü veya iki yönlü iletişim olmak üzere ikiye ayrılır. 

Tek yönlü iletişim, bir mesajın kaynaktan alıcıya, alıcının aktif geri bildirimi olmaksızın 

yapılan iletişim biçimidir. Tek yönlü iletişim, bir kaynakla bir veya birden fazla hedef 

arasında kurulur. Tek yönlü iletişimde kaynak bir kişi, hedef bir veya birden fazla olabileceği 

gibi, kaynak birden fazla, hedef bir kişiden oluşabilir. Ancak sık yaşanan tek yönlü iletişim 

biçimi, kaynağın tek, hedefin birden fazla olmasıdır. Tek yönlü iletişimin diğer bir yönü, tek 

yönlü iletişimde kaynak mesajı gönderdiği zaman, hedeften geri bildirimde bulunmasını 

beklemez. Burada asıl amaç, mesajı hedefe ulaştırmaktır. 

Tek yönlü iletişim daha çok organizasyonlarda, yukarıdan aşağıya doğru mesajların iletildiği 

iletişim biçimidir. Organizasyonlarda genel eğilim, dikey iletişim yönündedir. Örgütlerde 

politikalar, planlar, stratejiler ve bilgiler yukarıdan aşağıya doğru akarken Aşağıdan yukarıya 

doğru ise; düşünceler, öneriler ve şikâyetler iletilir. Organizasyonlarda aynı veya benzer 

kademeler arasında bilgi alış-verişi için yatay iletişim kurulur. Tek yönlü iletişimde, gönderici 

alıcıdan geri bildirim almaz veya bunu beklemez. Üst yöneticilerden gelen açıklamalar, tek 

yönlü iletişim örneğidir. 

Tek yönlü iletişimde mesaj alıcıya gönderilir; geri bildirim, soru veya etkileşim beklenmez. 
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İki Yönlü iletişim 

İki yönlü iletişim, göndericinin, mesajına alıcıdan geri bildirim aldığında ortaya çıkan 

iletişimdir. Astlara bir öneride bulunmak, soru veya zıt düşünceler almak, iki yönlü iletişim 

örneğidir. İki yönlü iletişimde problem çözme ve karar verme, iki yönlü etkin dinlemenin 

sonucunda ortaya çıkar. Tek yönlü iletişimde sadece bir mesaj, diğer bir kişiye gönderilir ve 

geribildirim ve etkileşimli akış olmaz. Aksine iki yönlü iletişimde gönderici ve alıcılar 

karşılıklı etkileşim içindedirler. 

İki yönlü iletişim, "yazılı" veya "sözlü" olarak, iki kişi arasında kurulur. iki yönlü iletişimde 

kaynak ile alıcı arasındaki etkileşimde mesajın geri bildiriminin olmaması durumunda, 

iletişim "süreç" olma niteliğini kaybeder ve doğrusal, tek yönlü bir iletişim akışı olarak kalır. 

Tek yönlü iletişim, alıcıya geri bildirim fırsatı vermezken, iki yönlü iletişimde geri bildirim 

olanağı vardır. Bu temel farklılıkların yanında, tek yönlü iletişim ile iki yönlü iletişim 

arasında etkinlik açısından başka bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar; 

 Tek yönlü iletişim, iki yönlü iletişimden daha çabuk işler, 

 İki yönlü iletişimde, tek yönlüden daha doğru iletişim kurulur, 

 İki yönlü iletişimde alıcı kendinden emindir ve  güven  duygusu  içindedir.  Mesajı  daha 

doğru yargılama imkânına sahiptir, 

 İki yönlü iletişim, göreli olarak gürültü ve diğer başka diş faktörlerin etkisi 

 altındadır. 

 İki yönlü iletişim, demokratik bir iletişim biçimidir. 

Tek yönlü iletişim, tek başına kullanıldığı sürece, çoğu kez etkisiz veya yetersiz kalmasına 

karşın, çift yönlü iletişim, teknik açıdan olduğu kadar, yönetsel açıdan da etkin bir iletişimdir. 

Bu nedenle, etkin iletişime, iki yönlü iletişim süreci denebilir. Bu süreç, yalnız uyarımı değil, 

yanıtı da içerir. Hem iletiyi, hem iletişim etkilerini kapsar. İki yönlü iletişimin etkinliği, 

gönderici ve alıcının bir birlerine yakın kavramsal çerçeveye sahip olmalarına bağlıdır. 

İki yönlü iletişimde gönderici ile alıcının rolleri değişmekte, alıcı iletinin kodunu çözüp, onu 

göndericinin verdiği anlamla algılayarak, geri bildirim için alıcı, yeni bir gönderici durumuna 

gelmektedir. İletişimin çift yönlü kurulmasının amacı, iletinin alıcı tarafından, tam ve doğru 

algılanmasını sağlamak ve mesajda anlam kaymaları varsa bunları denetlemektir. 
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İLETİŞİM TÜRLERİ VE İLETİŞİMİ ENGELLEYEN UNSURLAR 

İletişim Türleri 

İletişim türlerini, sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim olmak üzere üç gruba 

ayırabiliriz. Son dönemlerde önemi artan elektronik iletişimi de, bir iletişim türü olarak 

değerlendirebiliriz. Bir başka sınıflandırmaya göre ise iletişimi, kişinin kendisi ile iletişimi, 

kişiler arası iletişim, grup iletişimi ve kitle iletişimi şeklinde sınıflandırabiliriz. İletişim 

kaynağı açısından iletişimi sınıflandırdığımızda ise kişisel iletişim, örgütsel iletişim ve kitle 

iletişimi kavramlarıyla karşılaşırız. 

Bir başka iletişim sınıflandırmasına göre ise iletişim, toplumsal ilişkiler sistemi olarak 

iletişim, kişiler arası iletişim, grup iletişimi, örgütsel iletişim ve toplumsal iletişimdir. Grup 

ilişkilerinin yapısına göre iletişim; biçimsel olmayan(informel) iletişim ve biçimsel (formel) 

iletişim, dikey ve yatay iletişimdir. Kullanılan kanallara göre iletişim; görsel ve işitsel 

iletişim, dokunma ile iletişim, telekomünikasyon, kitle iletişimi şeklindedir. Kullanılan 

kodlara göre iletişim; sözlü iletişim, yazılı iletişim ve sözsüz iletişim şeklinde 

sınıflandırılabilir. Zaman ve mekân boyutuna göre iletişim, yüz yüze ve uzaktan iletişim 

olarak sınıflandırılabilir. 

Sözlü İletişim 

Sözlü iletişim, konuşma dili olarak da adlandırılır. Yüz yüze görüşmeler, toplantılardaki 

konuşmalar, brifingler, halka hitaplar, telefonla yapılan görüşmeler, konferanslar vb. 

biçiminde kurulur. 

Sözlü iletişim, yüz yüze olabileceği gibi radyo, televizyon ve telefonla da olabilir. Dil ve dil 

ötesi olmak üzere iki kısma ayrılır. Karşılıklı konuşmaları, hatta mektuplaşmaları ‘ dil ile 

iletişim’ olarak kabul edebiliriz. Dil ile iletişimde kişiler, mesajlarını birbirine iletirler. Dil 

ötesi iletişim de ise, sesin niteliği önemlidir.(Ses tonu, sesin hızı, şiddeti, hangi kelimelerin 

vurgulandığı, duraklamalar vb.) 

Dil ile iletişimde, kişilerin ne söyledikleri; dil ötesi iletişim de ise nasıl söyledikleri önemlidir. 

Araştırmalar, insanların birbirlerine ne söylediklerinden çok, nasıl söylediklerine dikkat 

ettiklerini göstermektedir. Mesajın doğru iletilmesi, seçilen kelimelere bağlıdır. Ancak 

algılanması önemli ölçüde dil ötesine göre olur. 

Sözlü iletişimde etkinlik bakımından sesin büyük bir önemi vardır. Ses insanın tutumunu, 

duygularını ve iç dünyasını yansıtır. İnsanın iç dünyasının aynasıdır. Sesli anlatımın başlıca 

öğeleri; ses hacmi, ses perdesi, tonlama, kalite, hız, lehçe ve stildir. 
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Mesajın aktarılmasında sözcükler, beden dili ve ses iletişim becerisinin bütününü oluşturur. 

Ortalama olarak iletişimde kelimeler yüzde 10, ses tonu yüzde 30, beden dili yüzde 60 rol 

oynar. Etkin bir iletişimde ses tonu, sesin yüksekliği, rezonansı ve temposu ile duyguların en 

önemli aktarıcısıdır. Ses tellerinin yalan söylendiği andaki zorlanması, doğal olmayan 

gereksiz ve düzensiz değişikliği kişiyi ele veren ipuçlarıdır. 

Sözlü iletişimin pek çok avantajı vardır. Bu avantajlar: 

 Verilen haberin anlaşılma derecesi denetlenebilir. 

 Soru sorulabilir. 

 Verilen cevaplar kontrol edilebilir. 

 Anlaşılmayan konulara açıklık getirilebilir. 

 Eş zamanlı olarak geri bildirimde bulunulabilir. 

Sözlü iletişimin bazı sakıncaları da vardır. 

 Söylenen kelimenin yazıyla ifade  edilen  bir  kelimeye  oranla,  yanlış  anlaşılma  ihtimali 

daha yüksektir. 

 Planlar, politikalar ve stratejilerle ilgili kalıcı ve uzun süreli iletişimler  için  uygun bir 

iletişim yöntemi değildir. 

 Alınan sözlü mesaj, zamanla ya tamamen, ya da kısmen unutulur veya değişikliğe uğrar. 

İnsanlar, hayvan veya fotoğrafik görüntülerle, resimlerle de iletişim kurabilirler. Bunların 

hepsi birer göstergedir. Simge bir görüntü ile nesne arasındaki iletişimi tam anlamı ile veya 

iki nesne arasındaki yerleşik ilişkiyi içermektedir. Bu ilişkiler sosyo-kültürel koşullara 

bağlıdır. Örneğin terazi adaletin simgesidir. Bütün kültürler çok çeşitli simgelere sahiptir ama 

onu izleyen kültürlere göre bazı simgeler değişmektedir. Sözgelimi siyah renk batılı 

toplumlarda yaşın simgesidir; ama Asya’da beyaz renge yüklenen yan anlam yaştır. Dil 

bilimsel bir çözümleme için çok önemli olan bu farklılıklara rağmen, iletişimde simge, işaret 

ve ikon iletiler taşıyan göstergeler olarak kabul edilir. Bir okulun üniforması özel bir gruba, 

eğitsel bir yerleşikliğe ilişkin anlam ifade etmektedir. Bu ilişkin olma aynı zamanda bir tür 

hava veya ifade tarzının da anlamı olabilmektedir. Bu anlamların bireylere doğrudan  

anlatılma veya işaretlerle yayılma olanakları vardır. Bu kullanım sözle ifade edildiği kadar 

kültürel koşullara da bağlıdır. 

Simgeleştirme çoğu toplumda oldukça gündeliktir. Yaşamın tüm alanlarını kullanmaktadır. 

Yani kullanım kamuyu kavramayı gerektirmektedir. Seçilen simge birçok simgenin arasından 

seçilmektedir. Bu nedenle geniş bir bütün tarafından bilinmekte ve bir topluluk tarafından 

sahiplenilmektedir. Bu, ortak inanç ve duygu simgesinin esas özüdür. Halkının büyük bir 

çoğunluğunun okuryazar olmadığı toplumlarda simgeler önemli bir değer taşımaktadır. 
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Sözsüz İletişim 

Beden dili olarak da adlandırılan sözsüz anlatımlar, insanlığın tarihiyle birlikte başlar. Yapılan 

araştırmalar, kişilerin karşılıklı konuşmalarında mesajın yüzde 35’ inin sesli, yüzde 65’inin 

ise, sessiz kanalarla iletildiğini göstermiştir. Sesin tonlanarak kullanımı, mesaja farklı 

anlamlar yükleyebilir. Konuşulan dil, dilin kullanış şekli, ses tonu, yazılı iletişimde yazının 

biçimi, içinde bulunulan ruhsal durum, gönderici veya hedefi kitle durumundaki kişinin dile 

getirmek istediklerine ilişkin bir anahtar oluşturur. 

Sözsüz iletişim, iletişimin en temel türlerinden biridir. İletişimin birincil aracı dildir. Fakat 

mesajın gönderilmesinde ve alınmasında, iletişime katkı sağlayan başka faktörlerde vardır. 

Sözsüz iletişim veya vücut dili yoluyla; elbiseler, mekân kullanımı, jest ve mimikler, göz 

hareketleri ve göz teması, mesaj iletimine yardımcı olur. 

Sözsüz iletişim, yüzdeki anlamları, göz hareketlerini, duruşu, giyimi, sesin özelliklerin içerir. 

En ilkel toplumsal davranış olarak tanımlanan beden dilinin ortak ifadesidir. Görünüş, 

davranış, dokunuş gibi sözsüz ileti kaynakları yer ve zamanı en iyi kullanma süreci içerisinde 

de çok önemli bir yere sahiptir. Duygu ve düşüncelerin kelimelere dökülemediği durumlarda 

bir bakış, başın bir dönüşü, kavrayan bir jest, savunucu bir mimik binlerce kelimeden fazla 

anlam taşımaktadır. 

Beden dili evrenseldir. Burada evrensellik, beden dilinin dünyanın her yerinde tüm insanlar 

tarafından kullanılmasıdır. Beden dilinde kullanılan işaretler değişik kültür ve toplumlarda 

farklı anlamlar içermektedir. Beden dilinde dokunma en ilkel toplumsal davranıştır. 

Beden dilinde diğer bir faktör jest ve mimiklerdir. Yüz kaslarının anlatım amaçlarına göre 

kullanımı, mimikleri; baş, el, kol, ayak, bacak ve bedenin kullanımı jestleri oluşturur. Esas 

jest ve mimikler, düşünce ve duygularımızı destekleyen, onları somutlaştıran hareketlerdir. 

Sözsüz iletişim beş temel fonksiyona sahiptir. 

 Sözsüz jestlerle sözlü mesajı pekiştirmek amacıyla kullanılan olumlama  hareketleri veya 

tekrar 

 Jestlerle kafayı olumsuz anlamda sallayarak yalanlama veya aksini iddia etme, 

 Sözlü mesajın yerine geçebilecek bir davranışta bulunma, 

 Gözlerle mesaj iletme, 

 Mesajın anlamını tamamlama ve mesajı vurgulama 

 İnsanlar genellikle üç şekilde sözsüz iletişim kurarlar. 

 Bunların ilki  mekân  kullanımıdır.  Daha  üst  düzeyde  olanların  kullandıkları  mekânlar, 

statü ve otorite durumlarını gösterecek şekilde dizayn edilir. 
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 İkinci türünü beden dili  oluşturur.  Konuştuğumuz  sırada  birinden  uzaklığımız,  beden 

diliyle iletilmiş bir mesajdır. 

 Üçüncü unsuru ise dil yoluyla betimlemedir. Betimlemede mesajın  asıl  anlamlarının  

yanında, yan anlamlarının da üzerinde durulur. 

İnsanlar mesajı iletmede sözlerin yanında, beden dilini de kullanırlar. Gözleriyle, yüz 

kaslarıyla, ağız hareketleriyle sözlü mesajlarını desteklerler. Hatta vücudun duruşu, bize 

kelimelerin söylediklerinden daha fazlasını söyler. Vücut dili bir anlamda, kelimelerin 

anlattıklarına destek fonksiyonu görür; ancak vücut dili yanlış yorumlanırsa bir iletişim engeli 

ortaya çıkarır. Sözsüz iletişim kültürden kültüre farklılık gösterir; dolayısıyla sözsüz iletişim 

ancak belirli bir kültürel yapı içerisinde anlamını bulur. 

Sözsüz iletişimin özelliklerin şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Sözsüz iletişim etkilidir. 

 Sözsüz iletişim duyguları belirtir. 

 Sözsüz iletişim çift anlamlıdır. 

 Sözsüz iletişim belirsizdir. 

Yazılı İletişim 

Yazı insanın ve toplumların geçirdiği toplumsal ve kültürel evrim sürecinin ürünüdür. Yazının 

icadı, bürokrasinin kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunmuş ve aynı zamanda yazı, hem 

din kurumunun, hem de devletin siyasal örgütlenme biçiminin üzerinde önemli etkide 

bulunmuştur. Yazı, merkezi bürokrasi ve taşra örgütleri arasında toplumsal yaşamın temel 

ilkelerini, siyasi otorite tarafından eşgüdümleşmesi olanağı sağlamıştır. 

Yazılı iletişim, bireyler ve gruplar arasındaki iletişimden çok, örgütsel iletişimde büyük bir 

öneme sahiptir. Örgütsel iletişimde yazının önemi gittikçe artmaktadır. 

Bunun nedeni: 

 Bilgi alanında artan uzmanlaşma, 

 Faaliyetlerin her aşamasında araştırma faaliyetlerinin artan önemi 

 Örgütsel yapılarda yaşanan büyük ölçekli gelişmeler, 

 Yönetimin profesyonel bir uğraş alanı olarak gelişmesi, 

 Ekonomik yapı içerisinde bilgiye duyulan ihtiyacın artması 
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Yazılı iletişim, sözlü iletişime göre, alıcının onu okuması, yorumlaması ve cevaplaması 

nedeniyle, gecikmeli olarak kurulur. Yazılı iletişimi yeniden düzenlemek ve onu sürekli 

korumak olanaklıdır. 

İletişim Şekilleri 

İletişim etkinliğinde ister kişisel, ister kişiler arası, ister grup veya örgüt iletişimi olsun dikkat 

edilecek bazı temel unsurlar vardır. Bunların başında göndericinin mesajının, alıcı tarafından 

tam olarak algılanmasını sağlamak gelir. İnsanlar gündelik yaşamlarında sürekli kendileriyle 

iç iletişim halindedirler. 

Kişinin Kendisi ile 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. 

Kişinin kendisi ile iletişimi, onun içsel iletişimidir. Kişinin kendi kendini motive ederek, 

ihtiyaçları ile kafasındaki kimliğini kavramasında yardımcı olan yol, kişinin kendi kendini 

sorgulaması, iç iletişim kurmasıdır. 

Kişinin; ihtiyaçlarının, değerlerinin, tutum, davranış ve yeteneklerinin farkına varması, 

düşündüklerini ve hissettiklerini kavramaya çalışması, kendisiyle geliştirdiği iç iletişimle 

mümkün olur. Bu bir anlamda kişinin kendisini hesaba çekmesidir. Kişinin kendi iç dünyası 

ile iletişimi; onun düşünmesi, hayal kurması, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması, iç 

gözlem yapması veya rüya görerek iç dünyasından mesajlar alması, kendine sorular sorarak, 

bunlara cevaplar aramasıdır. 

İnsanın iletişiminde içine yönelmesi, kendi iç dünyasını ilgilendiren psikolojik bir olaydır. 

Kişinin kendi kendini anlaması ve çeşitli duyu organları arasında gerekli ilişkileri 

kurabilmesiyle ilgilidir. Yemek ve içmek, insanın biyolojisi için ne anlama geliyorsa, iletişim 

de, insan psikolojisi için aynı anlama gelir. İnsan iletişim kurma ihtiyacını başkaları ile 

karşılayamadığı zaman, kendi kendisiyle iletişim kurarak, bu ihtiyacını gidermeye çalışır. 

Kişiler Arası İletişim 

Kişiler arası iletişim, “iki ya da daha fazla kişi arasında meydana gelen mesaj alış-verişi”dir. 

Genel bir tanımlamayla, kaynağın ve hedefin oluşturduğu iletişime, “kişiler arası iletişim” 

denir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler, bilgi/sembol üreterek, bunları  birbirlerine 

aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler. Bir iletişim etkinliğinin, kişiler arası iletişim 

sayılabilmesi için şu üç faktörün bulunması gerekir: 
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 Kişiler arası iletişime katılanlar, belli bir  yakınlık  içinde  yüz-yüze  ilişki  halinde 

olmalıdırlar, 

 Katılımcılar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alış-verişi, dolayısıyla  çift  yönlü 

iletişim olmalıdır, 

 Söz konusu mesajlar, sözlü ve sözsüz nitelikte olmalıdır. 

 

 
Kişiler Arası İletişim 

Kişiler arası iletişim; yüz yüze, ya da kişisel iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen iletişim 

türüdür. İnsan, kişiler arası iletişimde başkasıyla yüz yüze konuşabileceği gibi, kitle iletişim 

Araçları dışında kalan kişisel araçlarla da (mektup, telefon, faks vb.), iletişim kurabilir. 

Özellikle gündelik yaşamda kişisel iletişim kanallarının açık ve gelişkin olması, bireylerin 

başarı ve mutluluğu için ön koşuldur. 

Kişiler arası iletişim, küçük bir grup içinde veya iki insan arasında anlamların (sembol) 

iletilmesi ve bilgi değişimi sürecidir. Mesajın yeniden sunumudur. Kitle iletişiminde mesajın 

iletilmesi için, mesaj uygun bir ekipmanla iletilir. Söz konusu ekipman mesajın kodunun 

çözümüne elverişli olmalıdır. 

Du Pont'un yapmış olduğu araştırmaya göre, ilk kademe yöneticiler zamanlarının yüzde 

53'ünü, kişiler arası ve grup toplantılarına, yüzde 16 sını yazılı iletişime, yüzde 15'ini 

okumaya, yüzde 8'ini telefon görüşmelerine, yüzde 8'ini de diğer alanlarda kullanmaktadırlar. 

Kişiler arasında iletişim sayesinde konuların tartışılması ve belirsizliklerin ortadan 

kaldırılması sağlanır. Böylece kişiler arasında bilgi aktarımı ve değişimi sağlanarak örgütsel 

bilgi zenginliği elde edilir. İletişim, aynı zamanda önyargıları ortadan kaldırarak bilgi, 

düşünce ve duyguların paylaşımını sağlar. 

İnsanlar arasındaki iletişim, radyo ve telefondaki iletişime benzer. Radyoyla iletilen mesaj bir 

noktadan diğerine aktarılırken, bazı bozulmalar olabilir. Kaynağın bilgisi yeterli olmayabilir 

veya yeterince açık olmayabilir. Ayrıca mesaj etkin biçimde veya doğru kodlanmayabilir. 

Sonuç olarak, alıcı gönderilen mesajı algılayacak bilgi ile donatılmamış olabilir. Bu durumda, 

radyodaki gibi, gönderici ve alıcı, aynı dalga boyunda değil iseler iletişimde bir bozulma 

meydana gelir. 
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Kişiler arası iletişimin doğru ve etkin kurulmasına, "destekleyici iletişim" denir. Destekleyici 

iletişim, sadece mesajın doğru ve çabuk iletilmesini değil, aynı zamanda iki iletişimci  

arasında ileti değiştirilmesini, hatta geliştirilmesini destekler. Destekleyici iletişimin amacı, 

sadece insanlar arasında diyalogu geliştirmeyi değil, aynı zamanda bunu sürdürmeyi de içerir. 

Kısaca destekleyici iletişim iklimi tanımlayıcıdır, aldatmadan dürüstçe kendiliğinden ortaya 

çıkan bir iletişim iklimi vardır; olayları empatik olarak değerlendirir. 

Kişiler arası iletişimde kelimelerin, ses tonunun ve beden dilinin bıraktığı etkiler farklılık 

gösterir. 

Yüz yüze iletişimde ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir. 
 

Kelimeler % 7 

Ses Tonu % 38 

Beden Dili % 55 

Telefonda İletişimde de ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir. 

Kelimeler % 18 

Ses Tonu % 82 

 

 
Grup İletişimi 

Grup iletişimi, grup içinde ortaya çıkar; başka bir ifadeyle grup iletişiminin yarıdan fazlası, 

grup içinde gerçekleşir. Her üye, grup içinde birbirine bağımlı durumdadır. 

Organizasyonlarda hiçbir iletişim sadece yönetici ve ast arasında olmaz; örgütsel iletişim aynı 

zamanda, grup iletişimini gerektirir. Grup iletişiminde başarılı olmak için bazı özel becerilerin 

bulunması gerekir. Organizasyonlarda grup üyeleri arasındaki uyumluluğu sağlayan faktör 

iletişimdir. Grup davranışlarının temel amacı, insanlar arasında etkileşim sağlamaktır. Grup 

iletişiminde grubun büyüklüğü ve grup üyeliği dönüşüm hızı, grupta iletişimi etkileyen 

faktördür. 

Gruplarda iletişim merkezi ve merkezi olmayan iletişim şeklinde ortaya çıkar. Merkezi 

iletişim biçiminde tek kişi, ağın neresinde olursa olsun, mesajı gönderme ve almada anahtar 

bir rol oynar. Tekerlek şeklindeki merkezi bir iletişimde bir kişi, merkezde bulunur ve grup 

iletişimini sınırlandırır. Tekerleğin merkezinde olan, yüksek bir bağımsızlığa sahiptir. 
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Merkezi olmayan (âdem-i merkezi) iletişimde, ağın herhangi bir yerinde olan birinin, iletişimi 

kontrol etmesi veya merkezi bir rol oynaması söz konusu değildir. Merkezi olmayan 

iletişimde mesaj, ağlar yoluyla grup üyeleri arasında serbestçe dolaşır. Grup üyeleri, ağ 

üzerinde eşit statüye ve öneme sahiptir. Ağdaki hiçbir kişi, diğerine özel bir bağla bağlı 

değildir ve iletişimde başat rol oynayan hiç kimse yoktur. 

Grup iletişiminde grup üyeleri, düşüncelerini grubun diğer üyeleri ile iletişim kurarak 

paylaşır. Grup iletişiminin etkinliğini artırmak için takip edilecek bazı kuralları su şekilde 

açıklayabiliriz: 

 Grup üyesi, iletişimde sözleri ağzında gevelerse, söylenen şey önemli olsa bile, söyleyiş 

biçiminden dolayı etkisiz kalır, 

 Açıklamaları ifade ediş biçimi, tüm grubu içine alacak biçimde olmalıdır. Birey kendini 

vurgulamamalıdır, 

 Grup üyeleri düşünceleri organize  ederken,  bunu  grubun  diğer  üyeleriyle  birlikte 

etkileşimli olarak yapmalıdır. 

 Grup üyesinin düşünce ve görüşleriyle ilgili olarak söyledikleri, bir ihtiyaçla bağlantılı 

olmalıdır, 

 Belli bir zamanda söylenenler, sadece belli bir konu ile ilgili olmalıdır. Böylece grup 

söylenenleri daha iyi hazmedecektir, 

 Söylenenlerin grup üyeleri tarafından anlaşıldığından emin olmak için, konuşma özlü ve 

üyelerin anlayacağı dille yapılmalıdır. 

 

 
Örgütsel İletişim 

Örgütsel iletişim, örgütte, gündelik faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ve örgütsel amaçları 

gerçekleştirmek için, örgütün unsurları arasında (iç çevre) ve örgütle dış çevresi arasında, 

bilgi ve düşünce alış verisidir. Tesadüflerin dışında, örgütlerde hiçbir iş, beşinci fonksiyon 

olmaksızın yapılamaz; bu fonksiyon iletişimdir. 

Günümüzde çağdaş örgütler, faaliyetlerini değişken ve dinamik bir çevrede sürdürmektedirler. 

Dinamik çevre, organizasyonları açık sistem olarak örgütlenmeye zorlamaktadır. Açık sistem 

olarak örgütlenme durumu, iletişime, örgütle çevresi arasında ilişki kurmada yaşamsal bir 

önem kazandırmaktadır. Bu önem, sürekli çevreyi izlemek ve çevresel değişmeleri analiz 

ederek, geleceğe dönük politika ve stratejiler geliştirme ihtiyacından kaynaklanır. Çevreyle ve 

çevresel değişiklikler ile ilişki, iletişim sayesinde olabilir. Günümüzde "bilgi işleyen birimler" 

olarak görülen örgütlerin, çevre ile hayati önemi olan ilişkilerinin düzenlenmesinin öncelikli 

koşulu, iletişim yoluyla, çevreye ait bilgilerin örgüte aktarılmasıdır. 
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Örgütsel yapılar çeşitli büyüklükleri, teknolojik gelişmişlikleri, karmaşıklık veya 

formalizasyon dereceleri ve bilgi kullanma yetenekleri ile farklı biçimde dizayn edilir. Bir 

organizasyon, iletişim akışını destekleyen bir yapıda oluşturulur. Örgütsel iletişim, tüm 

örgütlerin değişim ve gelişme çabalarında zorunlu bir unsurdur. Örgütsel iletişim performans 

yönetimi ve örgüt geliştirme gibi insan kaynaklan çalışmalarını da içerir. Bir örgütün iletişim 

kurma yeteneğini iyileştirmek, mekanik unsurlarını geliştirmekle olur. Bunun için faks 

sistemleri, elektronik posta, cevaplama mekanizmaları ve masa üstü yayıncılık gibi alanlarda 

iyileştirme yapılmalıdır. Günümüzde gelişmiş bilgi tabanlı teknolojiler, iletişimin hem hızlı 

hem de doğru kurulmasını sağlamaktadır. 

Daha öncede belirttiğimiz gibi, örgütler bir sistemdir ve bu sistemi oluşturan unsurların 

başında, insan, unsuru gelir. Örgütsel iletişimin temelini, kişisel iletişim oluşturur. Kişisel 

iletişim, bireyin örgüt hakkındaki öznel yargılarından oluşur. Birey bu yargıya göre, örgüte 

karsı bir tutum ve davranış geliştirir. 

Örgütsel iletişimin ikinci aşamasını, örgütteki gruplaşmamış kişiler arasındaki ilişkiler 

oluşturur. İş görenler örgütte hem formel, hem de informel kanallarla birbirleriyle iletişim 

kurarlar. Örgütsel iletişimin üçüncü kaynağını, bireyle grup arasındaki ilişkiler oluşturur. 

Bireyle grup arasındaki ilişki, iki biçimde ortaya çıkar. Bunlardan biri resmi (formel) gruplar, 

diğeri de informel gruplarla bireyin ilişkisidir. Kişinin resmi grupla olan ilişkisi, belli kurallar 

ve prosedürler çerçevesinde gelişir. Formel gruplarla olan iletişimde, duygusal içerikler 

yoktur ve iletişim daha çok sözlerle kurulur. Bireyle informel grup arasındaki iletişim ise, 

bireyin kendi isteğine bağlı olarak kurulur. 

Örgütlerde iletişim, kişiler arası iletişim, formel ve informel gruplar arasındaki iletişim 

şeklinde gerçekleşir. Formel gruplar arasındaki ilişki, farklı departmanlar arasında komuta 

kurmay (ast-üst) biçiminde olabileceği gibi, aynı kademelerdeki departmanlar (hat) arasında 

da olabilir. Örgütsel iletişimde, örgüt hiyerarşisi içinde yukarıdan aşağıya, emirlerin 

kararların, hedeflerin, planların talimatların, aşağıdan yukarıya doğru ise bilgilerin, 

gönderildiği "dikey iletişim" kurulur. Örgütsel iletişimin; iş tatmininde, verimlilikte ve 

etkinlikte önemli bir payı vardır. Bu nedenle örgütsel iletişim konusu üzerinde dördüncü 

bolümde geniş bir şekilde durulacaktır. 

Kitle İletişimi 

Kitle iletişimi veya toplumsal iletişim, diğer iletişim biçimlerine benzer ve bazı amaçlarla 

kurulur. Kitle iletişimi, toplumu bilgilendirmek, bir kurumu veya kişiyi övmek, suçlamak, 

savunmak amacıyla kurulabilir. İletişim, yaşamının temel özelliği olan sosyalliğin bir 

sonucudur. İnsanların düşünebilme, düşündüğünü karşısındakine anlatabilme yeteneği, sosyal 
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bir varlık olduğunu gösterir. Sosyal bir yaşam, ancak toplum içinde sürdürülebilir. İnsan 

sosyal ilişkileri ile varolabilen bir varlıktır. İletişim onun, toplumsal yaşamın temelini 

oluşturur. İnsanoğlunun düşünce ve duygu alış-verişini kısıtlamak ya da genişletmek, onun 

yasam biçimini değiştirir. Bu değişim, mesajın yoğun biçimde üretilmesinden ve geniş bir 

alana yayılabilmesinden kaynaklanır. 

Klasik zamanlarda, ağızdan ağıza, bir kuşaktan diğerine iletilen bilgi, yazının keşfedilmesiyle 

kitaplar aracılığıyla aktarılmaya başlanmıştır. Matbaanın keşfedilmesi ve okuma yazma 

bilenlerin çoğalması, bugünkü karmaşık sanayi toplumunun tabanını oluşturan bilgi alış 

verişinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bugün uzayda gezen uydular aracılığıyla dünyanın her 

yeri birbirine bağlanmıştır; herhangi bir ülkede olan biteni, dakikalarla sayılan kısa bir süre 

içinde bütün dünya öğrenebilmektedir. Toplumlar, kitle iletişim araçlarıyla 

yönlendirilmektedir. Kitle iletişim araçlarının yoğun biçimde kullanan ülkeler, sadece kendi 

toplumların değil, tüm dünya toplumların etkilemektedirler. 

Sanayi öncesi toplumlarda ancak fiziksel gücümüzle ulaşabildiğimiz insanlarla iletişim 

kurabilirdik. Yürüme uzaklında oturan, mahallemizde bulunan kişiler, aynı kasabada oturan 

yakınlarımız, akrabalarımız dostlarımız, komsularımız yoğun ilişki kurduğumuz kimselerdi. 

İletişim araçlarının gelişmesi ilişki çevremizi çok geliştirmiş bulunuyor. Artık kasaba, kent ya 

da ülke sınırlarını aşarak arkadaşlıklar ve dostluklar kurabiliyoruz. Aynı binada oturan 

apartman komşumuzun annesinin yaşayıp yaşamadığını bilemeyebiliriz, ama Amerikalı bir 

müzisyenin kahvaltıda ne yediğinden gelişmiş iletişim teknolojisinden yararlanarak haberdar 

olabiliriz. 

Dünyayı etkileyen boyuttaki değişimlerin temelinde, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 

var. Uydulardan bilgisayarlara, televizyondan videoya kadar uzanan çizgide, dünya 

olağanüstü bir iletişim teknolojisiyle bir birine bağlanmış durumda. Bütün bu gelişmeler, yeni 

bir çağın başladığının ya da bir çağın daha sona erdiğinin göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Yeniçağa bazı çevrelerin koyduğu ad, “İletişim Çağı”dır. Yeni bir çağın 

başlaması kuşkusuz en çok uluslararası iletişim olgusunu değiştirmiştir. 

Washington Post Gazetesinden Richard Harwood’un yazısını incelediğimizde, medyanın 

insan yaşamına olan etkileriyle ilgili olarak karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor: 

“Bir yılda 8760 saat var. Bu zamanın büyük bölümünü, geleneklerimiz, alışkanlıklarımız 

içinde bazen düşünerek, bazen hayal kurarak harcıyoruz. Tatiller, hafta sonları, hastalanmalar 

çıkarıldığında bir yılda 1824 saat mesleğimizle ilgili olarak çalışıyoruz. Her gün 7,5 saatten 

yılda 2 bin 730 saatimiz uykuda geçiyor. Medyaya bir yılda verebileceğimiz 3 bin 256 

saatimiz kalıyor. Yani günde ortalama 9 saat.” 
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Toplumsal iletişim, gayri resmi bir iletişim biçimi olsa da, kendisini oluşturan dille çok yakın 

ilişkisi vardır. Çoğu zaman farkına varmasak bile, toplumsal iletişim oldukça üst düzey bir 

uğraştır. Toplumsal iletişimin iyi kurulması durumunda insanın "toplumsal bir varlık" olarak 

başarılı olması kaçınılmaz olacaktır; bu alanda başarısızlığın bedeli ise, yalıtılmak ve yalnız 

kalmaktır. 

Farklı Ortamlarda İletişim 

 Okulda İletişim 

Okul kalabalık ve geniş bir ortamdır. Değişik gruplar değişik gruplarla sürekli iletişim içinde 

bulunurlar. Öğrenciler öğrencilerle, öğretmenlerle, memur ve hizmetlilerle, yöneticilerle ve 

velileri ile öğretmenler öğretmenlerle, memur ve hizmetlilerle, yöneticilerle, velilerle; 

yöneticiler memur ve hizmetliler ile velilerle iletişim içindedirler. Kısacası hem formal hem 

de informal bir şekilde gerçekleşebilecek ilişkiler söz konusudur. Öğrenciler arasında sıkı bir 

dostluk duygusu ve birbirlerini koruma içgüdüsü mevcuttur. Bu kalabalık ve yoğun iletişimde, 

bu grupların sağlıklı iletişim kurması ancak bilinçli bir çabayla mümkün olur. 

Öğrencilerin diğer öğrencilerle iletişimleri kibar, incelikli, duyarlı olabileceği gibi bazen de 

isim takma, alay etme vb. gibi duygusal zorbalıklar şeklinde olabilmektedir. Öğrenciler 

okulun diğer çalışanlarıyla resmi bir iletişim süreci içerisindedir. Bu iletişim süreci genelde 

saygıya dayalıdır. 

Öğretmenler çoğunlukla öğrenciden saygı bekler, ama kendisi öğrenciye saygı gösterme 

noktasında çok bilinçli olamayabilmektedir. Öğretmenlerin meslektaşlarıyla iletişiminde 

işbirliği söz konusudur. Öğretmenlerin genel iletişim konusu öğrencilerdir. Öğretmenler 

öğrencileri ve diğer okul çalışanlarıyla profesyonel iş ilişkisi içerisinde çalışırlar. Okul içi 

iletişimde alınan kararların herkes tarafından kabul görmesi önemlidir. Yönetim ekibi diğer 

çalışanlar, öğrenciler ve velilerle birlikte başarılı olabilmek için iş birliği yapmalıdır. 

İş Hayatında İletişim 

“Ne kadar bilirsen bil, anlattıkların karşındakinin anlayabildiği kadardır” – Mevlana 

İş iletişimi, sadece bürolarda ve kamu kuruluşlarında gerçekleşen bir olay değildir. 

Toplumsal, arkadaşça iletişimin aksine; iş hayatındaki iletişim, dikkatli bir şekilde düzenlenir. 

Resmidir, güzel duyguların alışverişinden çok, bir işi sonuçlandırma amacına yöneliktir. İş 

iletişimi, ifade ve içerik bakımından belirli amaçlara uygun olarak planlanır, telefonu en hızlı 

bilgi aktarmak için, mektubu kısa ve temel bilgi içerdiği için kullanırız. Toplumsal iletişim 
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kendiliğinden gelişir, katı kurallara (telefonu gevezelik etmek için, mektubu kişisel bilgiler 

aktarmada kullanmak gibi) bağlı kalmaz. İş yaşamında iletişim; planlama, koordine etme, 

örgütleme ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur. 

Bu sayede örgütler, görevini yapabilir. İş yapan açısından da etkili iletişimle performans 

geliştirmeye ve iş doyumuna katkıda bulunur. İletişim; açık, net, içerikli, dolaysız 

olduğundan, para ve emek boşa harcanmamış ve iş yerinde sağlıklı, üretken bir iletişim 

kurulmuş olur. 

“Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir ” – Baneroft 

İletişim alanındaki her başarısızlığın, maddi ve manevi maliyeti vardır. Etkili iletişimin ise 

kazanımları olacaktır. Kötü ve iyi iletişimin olumlu-olumsuz sonuçları vardır. 

 Kötü iletişimde: 

İnsanlar, ne yapmaları gerektiği konusunda açık bir bilgiye sahip değildir. İnsanlar, 

diğerlerinin söylediklerini yanlış anlarlar. 

İnsanlar, fikirlerini açıklamaz ve paylaşmazlar (beceri geliştirmede yavaşlık, sorunların 

çözümünün çok zaman alması gibi). 

İnsanlar, neyi neden yaptıklarını bilmezler. Çalışanların morali bozulur, verim düşer. 

Müşterilerde kötü bir izlenim oluşur ve sonuçta iş kaybı meydana gelir. 

 İyi iletişimde ise: 

Herkes ne yapması gerektiğini bilir. Herkes amacının ne olduğunu bilir. Kaynaklar, doğru 

zamanda doğru yerdedir. 

İşinizi yapmak için, tüm bilgilere ulaşabilirsiniz Sorunlar, kurum içindeki bilgi birikimiyle 

çözülebilir. Kuruluş esnektir, kısa sürede tepki verebilir 

 

 
İletişim Engelleri 

İletişim sürecinde etkin iletişimi engelleyen pek çok faktör vardır. Temel olarak iletişimi 

engelleyen yapıcı ve bozucu olmak üzere iki engel türünden söz edilebilir. İletişimin 

etkinliğini engelleyen çeşitli bozucu engeller vardır. Söz konusu engeller, etkin iletişim 

yönetimi sayesinde ortadan kaldırılabilir. 

İletişim engelleri aşağıdaki faktörlerden kaynaklanır 
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 İnsanların, iletişime olan ihtiyaçlarının farkında olmamaları, 

 İnsanların iletişimin önemini yeterince kavrayamamaları, 

 İnsanların etkin iletişim yöntemlerini bilmemeleri, 

İnsanlar arasında etkin iletişimin en önemli engellerinden biri, mesajı anlamadan önce onu 

yargılama ve değerlendirmeye kalkmaktır. Bu durum çatışmaya, zıtlaşmaya, anlaşmazlıklara, 

bazen de aşırı ve anlamsız bir uyumluluğa neden olur. Etkin iletişim, bir mesajın açıkça 

iletilmesi, alıcının da onu etkin dinleme ve algılamasıyla gerçekleşir. Gönderilen mesajı 

sürekli olarak reddetmek ve ona olumsuz geri bildirimde bulunmak, bir iletişim engeli olduğu 

gibi, onu sürekli kabul etmek ve mesaja katkıda bulunmamak da bir iletişim engelidir. 

Kişiler arasında iletişim sürecinin istenilen biçimde gerçekleşmesini önleyen belli başlı 

engeller şunlardır: 

Sözcüklere boğulma (Verbalizm): Kaynak hedefle paylaşmak istediği düşünce, bilgi, haber, 

duygu ya da tutumu hedefin anlayacağı bir biçimde iletmezse bu bir kişisel iletişim engeli 

oluşturur. Sürekli olarak sözcüklerle, mesajlarla anlatılan bir konuyu dinleyenler zamanla 

izleyemeyecek duruma düşerler. Hedef iyice bilmediği bir takım yeni kavramlarla 

karşılaşacağından gelen mesajları anlayamaz. 

Anlatılanların Karıştırılması: Kaynak, sözlü anlatım sırasında yalnızca sözlü, ya da yazılı 

sözcükleri kullanırsa, hedef anlamını bilmediği sözcükleri, önceden bildiği ya da onlara 

benzeyen sözcüklerle karıştırabilir. İletişimin bu yoldan engellenişi, diğer araçların desteği 

olmadan yalnızca sözlü iletişim kullanılması durumunda daha çok görülür. 

Mesajı Algılayamama: Kaynak, sözlü anlatım sırasında hedefin algı hızını hesaba katmadan 

ve anlayıp anlamadığını gözlemeden, mesajlarını peş peşe iletirse hedef daha ilk cümlenin 

anlamını kavrayamadan diğer cümlelerle karşı karşıya kalır. Bu durumda bir iki cümleden 

sonra anlatılmak isteneni izleyemez ve iletişim engellenir. 

İlgi Duymama: İletişim sürecinde alıcının ilgi duymaması ya konuyu önceden bilmemesinden 

ya da o zamana kadar hiç uğraşmamış olduğu ve zor sandığı yabancı bir konuyla 

karşılaşmasından doğabilir kaynağın anlattıkları, hedefin bildiği, bilmediği ya da zor sandığı 

konularsa ve yalnızca sözcüklerle, monoton bir biçimde anlatılıyorsa hedef dinlemek 

istemeyecektir. Dinlememek de iletişimin en önemli engelidir. 

Fiziksel Çevrenin Verdiği Rahatsızlıklar: Ortamdaki aşırı sıcak soğuk havadaki nemin yüksek 

olması kötü ışık düzeni ve gürültülü çevre iletişimi engelleyen fiziksel etkenlerden bazılarıdır. 
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Fizyolojik ve Psikolojik Rahatsızlıklar: Hedefin fizyolojik ve psikolojik rahatsızlığı, çok 

üzüntülü veya çok sevinçli olmak gibi, süreci bütünlük içinde algılayamaması durumları da, 

iletişimin kişisel engelleridir. 

 

 
İletişimin Yapıcı Engelleri 

İletişimin yapıcı engelleri, yolların kenarındaki bariyerler gibi düşünülebilir. Bariyerler 

yoldan çıkmayı engellemek amacıyla konur. Bunlar engeldir; ancak yoldan çıkmanın 

önündeki engellerdir. Bireysel, toplumsal veya örgütsel iletişimde de çeşitli yanlışlıkların 

yapılmasını önleyen engeller vardır. Toplumsal kurallar ve okulda ve sınıfta uyulması gereken 

kurallar bu tür yapıcı engellerdendir. 

Örgütlerde tümüyle serbest bırakılan bir iletişim akışı, pek çok karışıklık ve düzensizliğe 

neden olur. Bu nedenle serbest iletişime bir takım engeller getirilmelidir. Bilgi aktarımında 

seçicilik iletişimin etkinliğini artırıcı olabilir. Yatay iletişimde belli nezaket kuralı, dikey 

iletişimde ise, aşağıdan yukarıya doğru saygı ve nezaket, yukarıdan aşağıya doğru ise şefkat 

ve nezaket kurallarına dikkat edilerek iletişim kurulmalıdır. 

 

 
İletişimin Bozucu Engelleri 

İletişimin birçok bozucu engeli vardır; tutarsızlık, güvensizlik, isteksizlik, yetersiz dinleme, 

aşırı bilgi yükleme, statü, yaş ve cinsiyet uyuşmazlığı, gürültü ve diğer çevresel faktörler vb… 

İletişim engellerinden bazıları bizzat insan psikolojisinden, onun inanç, tutum ve 

davranışlarından kaynaklanır. Bu tür iletişim engellerini aşağıdaki gibi gösterebiliriz. 

 İnsanlar genel olarak duymak istediklerini duyar, görmek istediklerini görürler; iletişim 

konusunda seçmeci davranırlar. 

 Statü farklılıkları gözeterek, üstlerin mesajına, astların  mesajından  daha  fazla  önem 

verirler, 

 Güven eksikliği, karşı tarafa inanmama etkin iletişimin kurulmasını engelleyen önemli bir 

faktördür, 

 Anlaşılmazlığa ve karışıklığa neden olan ifade güçlükleri 
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İletişimin Kişisel Engelleri 

İnsanla aldıkları mesajları, kendi bilgi ve tecrübelerine göre algılarlar ve yorumlarlar. 

Yorumlarken de çoğu zaman olayları olduğu gibi değil, olmasını istedikleri gibi 

değerlendirirler. İnsanların mesajı olduğu gibi değil, kabul ettikleri biçimde algılamalarının 

nedeni, kişisel özelliklerinin yanı sıra, seçici dikkatlerinin yoğunlaşmasıdır. Aynı olayı 

izleyen kişilerin farklı değerlendirme yapmaları veya benzer mesajı alan alıcıların değişik 

davranış göstermelerinde seçici dikkatlerin değişik yönlerinin önemli bir payı vardır. 

İletişimin önemli kişisel engellerinden biri mesajın anlamının kasten çarpıtılmasıdır. Bu farklı 

biçimde ortaya çıkabilir. Amaçlı yalanlar bunun uç örneğidir. Amaçlı yalanlarda, mesajın 

anlamı ile doğurduğu sonuç arasında anlamlı hiçbir ilişki yoktur. İletişimde bulunmanın asıl 

amacı, verilen mesajla insanları belli bir davranışta, bir edimde bulunmaya yöneltmektir. 

Yalan, bir iletişim sapmasıdır ve mesajın etkinliğini ortadan kaldırır. 

İletişimin kişisel engellerinden en önemlilerinden biri, algılama farklılıklarıdır. Algılama 

farklılığı, dışsal ve içsel olmak üzere iki faktörden kaynaklanır. Dışsal faktörler; düzlem 

farklılığı, yoğunluk, hareketlilik, tekrarlama, yenilik, benzerlik gibi faktörlerdir. İçsel faktörler 

ise; kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, değerler ve tutumlar, geçmiş tecrübeler ve 

alışkanlıklardır. 

İletişimin kişisel engellerini; 

 Dil ve Anlatım Güçlükleri 

 Dinleme ve Algılama Yetersizliği 

 Bilgi Eksikliği 

 Statü Farklılıkları 

 Cinsiyet ve Kültürel Farklılıklar 

 Hatalı Tanımlama başlıkları altında inceleyebiliriz. 

 

Dil ve Anlatım Güçlükleri 

İletişim, gönderici ve alıcı arasında mesaj alışverişidir; dolayısıyla iletişimin etkinliğini 

sadece gönderici belirlemez, aynı zamanda alıcının dinleme ve algılama yeteneği de belirler. 

Etkin bir dinleme aktif dinleme olarak ifade edilir. Aktif dinlemede hedef kelimelerin pasif 

alıcısı değildir; o aynı zamanda duyduklarını hissetmeye ve gerekleri algılamaya özel bir 

önem gösterir ve konuşmacının etkinliğinin artmasına yardımcı olur. Aktif dinleme, 

konuşmacı açısından, alıcının söylenenleri kavramasını gerektirir; aktif dinleme aynı zamanda 

bir empatik dinleme biçimidir. 
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Dinleme duymaktan farklıdır. Duyma, sesleri fiziksel olarak algılama sürecidir. Dinleme ise, 

seslerin anlamını zihinsel olarak belirleme ile ilgilidir. Dinleme hem kişi içi, hem de zihinler 

arası faaliyetleri içerir. Bir kişi bir mesajı başka birisinden aldığı zaman, onu yorumlar ve 

diğer kişiye onu nasıl algıladığını gösterir. Alıcının geri bildirimde bulunmayıp, mesaj üzerine 

bazı değerlendirmeler yapması, kişinin kendisi ile iletişim sürecine girdiği anlamına gelir. 

Etkin bir dinleme için on temel beceri öğesi vardır; 

 Konuşmayı kesin; hiç kimse konuşarak dinleyemez. 

 Konuşmacıya kolaylık sağlayın, onun rahatlamasına sağlayın. 

 Konuşmacıya dinleme isteğinde olduğunuzu gösterin, işinizi bırakın, göz teması kurun. 

 Dikkatleri dağıtan şeyleri ortadan kaldırın, 

 Kendinizi konuşmacının yerine koyun (empati) 

 Sabırlı olun, başka hiç kimse ile iletişim kurmaya çalışmayın, 

 Kendinizi rahat ve hafif tutun, başka bir şeyle oyalanmayın, 

 Eleştiriyi sonraya bırakın, eleştiri iletişimi engeller. 

 Soru sorun; konuşmacının mesajını başka sözcüklerle açıklayın, 

 Konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyin. 

Aktif dinlemede dinleyici konuşmacının mesajını tamamlamaktan sorumludur. Burada 

iletişim sürecinde dinleyicinin rolü, konuşmacının mesajını pasif bir şekilde algılamak 

değildir. Aktif dinlemede dinleyici sözlü, sözsüz ve diğer tüm iletişim unsurlarına dikkat eder. 

 

 
 Bilgi Eksikliği 

Yetersiz bilgi, iletişim sürecinde, kaynak ile hedef arasında engel oluşturur. Gönderilen 

mesajı anlamayan biri, duruma göre ya anlamadığı yerleri aklından doldurur, ya da ilgisi 

dağılıp, başka şeyler düşünmeye başlar. Alıcının mesajı kavramak bakımından yeterli 

düzeyde bilgi sahibi olmaması durumunda, mesajın bazı bölümlerini ya atlar, ya yok sayar, ya 

da çarpıtır. Bütün bunlar iletişim sürecinin engelleridir. 

Göndericinin bilgi eksiğinden dolayı, iletişim engelinin ortaya çıkmaması için, mesajının 

içeriğini bilmesi gerekir. İletişimde, konuşma veya yazmada mesajı berrak bir şekilde ifade 

etmeyip, boşluklar bırakırsa, alıcı bu boşlukları kendi varsayımları ya da önyargılarıyla 

doldurur, bu durumda alıcı, mesajın anlamını çarpıtarak algılar. Mesaj tam olarak algılanmadı 

ise, geri bildirimin de tam olması beklenemez. 
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 Statü Farklılıkları 

Statü, bir toplumsal sistem içerisinde bireyin elde ettiği yerdir. Bu yer, insana toplumun diğer 

üyeleri tarafından verilmiştir. Kişiler arasında statü farklılıkları, kişiler arası iletişimin yönünü 

ve sıklığını belirleyen önemli faktörlerden biridir. İnsanlar ya eşit, ya da üst statüdeki 

insanlarla iletişim kurmayı isterler. 

Statü farklılığı önemli bir iletişim engelidir. İş görenler örgütlerde inanç ve düşüncelerini, 

üstlerine dürüstçe iletme ihtiyacı içindedirler. Eğer örgütlerde statü farklılıkları bilinçli olarak 

ortaya konmaya çalışılıyorsa, iş görenler üstlerinin önerilerini yerine getirme konusunda daha 

isteksiz davranacaklar ve onları eleştireceklerdir. Bu ”mesajın öldürülmesi” denilen bir 

durumu ortaya çıkarır. Üstler sadece olumlu yorumlar duymak isterler, oysa statü 

farklılığından kaynaklanan iletişim engeli durumunda negatif değerlendirmeler söz konusu 

olacaktır. 

Cinsiyet ve Kültürel Farklılıklar 

Kadınlarla erkekler arasında ortak bazı beden dili özellikleri vardır. Bunun yanında cinsiyete 

göre, toplumdan topluma değişen farklı sözsüz iletişim yöntemleri de bulunmaktadır. Cinsiyet 

farklılıkları özellikle geleneksel toplumlarda önemli bir iletişim engelidir. İletişim sırasında 

farklı cinsiyetlerin farkında olmak bile bir iletişim engelidir. İletişimde beden dili iletişimi, 

statü ve güç, egemenlik ve teslimiyet durumu gibi faktörler, cinsiyete dayalı iletişim engeli 

ortaya çıkarır. 

Araştırmalar, kadınların ve erkeklerin iletişimde bazı farklılıklarının olduğunu 

göstermektedir. Kadınlar konuşma ve samimi bir dil kullanma konusunda daha duyarlı iken, 

erkekler konuşmayla birlikte dilde statü ve bağımsızlık öğelerine daha fazla yer verirler. 

 Hatalı Tanımlama 

İki kişinin birbirleriyle sürekli yakın dostluk veya arkadaşlık ilişkisi içerisinde olması iletişimi 

olumsuz yönde etkileyebilir. Aşırı samimiyet mesajın yeterince dinlenmemesine ve eksik geri 

bildirimde bulunmaya neden olur. 

İletişimin Kanal Engelleri 

İletişim kanallarından kaynaklanan engellerin bir kısmı, fiziksel ve teknolojik, bir kısmı 

sosyo-psikolojik niteliktedir. Fiziksel ve teknolojik nitelikte olan iletişim kanallarından 

kaynaklanan engeller, mesajın mekanik olarak iletimine engel olur. Yani mesaj ya hiç 

iletilmez ya da mekanik bir gürültü olarak kalır. Sosyo-psikolojik engellere göre daha 

kolaydır. Sosyo-psikolojik engeller insan kadar karmaşık ve çözümü de o derece zordur. 
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İletişimin Psikolojik Engelleri 

İnsanlar genellikle kendi inançlarıyla çatışan mesajları inkâr ve reddederler. Bazen inkâr 

etmediği mesajı önyargılarına uydurmak için şeklini değiştirir veya dönüştürür ileti, alıcının 

inancına uygun değilse alıcı onun gerçekliğini reddeder, çarpıtır, unutmaya çalışır veya 

saptırır. Sadece alıcının kişisel tecrübesi değil; aynı zaman da göndericinin anlatım biçimi ve 

psikolojisi de iletişim engeli oluşturabilir. Kaynağın verdiği mesaj, alıcı tarafından alınmak 

istenmediğinde iletişim engellenir, buna “tıkanık iletişim” denir. Bu tür iletişimde mesajlar 

genellikle alıcısız kalır. Alıcı fiziksel olarak var olmasına rağmen psikolojik olarak orada 

değildir. Eğer algılananlar kullanılmıyor ve geri bildirimde bulunulmuyor ise, böyle bir 

ortamda iletişim tıkanıktır. Geri bildirimi olmayan bir iletişim de tıkanık iletişimdir. 

 

 
İletişimin Teknik Engelleri 

İletişim kanallarının çoğu, çeşitli teknik kargaşa nedeni ile mesajın kaybolmasına, 

ertelenmesine veya yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Gürültü, mesajın iletilmesinde ve 

algılanmasında belirsizliklere neden olur. Gürültünün dışında mesajın bozulmasına neden 

olan faktörlerin başında çok sayıda mesajın aktarımının gerçekleştirildiği örgüt kademeleri 

gelmektedir. Bu hiyerarşik düzen içerisinde farklı kişiler, sürekli mesajı şifreleyip, iletip, 

yeniden deşifre ettikleri için anlatılmak istenen ifade, nihai alıcıya ulaşıncaya kadar önemli 

ölçüde bozulur. 

 

 
Fiziksel Uzaklık 

Yüz yüze görüşmenin yapılamadığı farklı mekânlarda bulunma durumu iletişim engeli 

oluşturur. Telefonda görüşme sırasında beden dilini iletememenin sıkıntısı yaşanır. Yüz kişiye 

konferans veriyorsak ön sıralarda oturanlarla kurduğumuz dolaysız ilişkiyi, arka sıralarla 

kuramayız. Bu da fiziksel uzaklıktan kaynaklanan bir iletişim engelidir. 

 

 
Zaman Baskısı 

Zaman baskısı önemli bir iletişim engelidir. Hızlı konuştuğumuz da zaman kısıtlamasıyla 

karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya çalışırız. Zaman engelini aşmanın bir yolu, iletişim 

süreci başlamadan bir zaman çerçevesi çizmektir. Örneğin bir görüşmeye başlarken “bu 
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görüşme için sadece yarım saatimiz var. İkimizin de zamanı bunu aşmaya yetmeyecek kadar 

kısıtlı.” Tarzındaki ifadeler iletişimde zaman kullanımının kısıtlılığını göstermektedir. Bir 

yerde zamanında bulunup bulunmamak, kişiye verilen önemi gösterir. Bu durum, ilişkilerin 

biçimi ve düzeyi ile yakından ilgilidir. Resmi ilişkilerde iletişimin zamanlamasına daha fazla 

dikkat etmek gerekir. 

 

 
Kesintiler 

İletişimi engelleyen kesintiler farklı şekillerde ortaya çıkar. Örneğin, bir raporu okurken 

birinin içeri girerek sizinle konuşması dikkatinizi dağıtır ve rapordaki mesaj kesintiye uğrar. 

Bu tür iletişim engellerini aşmanın tek yolu, engelin varlığını kabul etmektir. Sanki engel 

yokmuş gibi davranmak, engeli ortadan kaldırmaz; sadece onun ömrünü uzatır. 

Engel ortadan kalktıktan sonra son sözler aynen tekrar edilmelidir. Arka arkaya kesilmeler 

oluyorsa görüşme, okuma ya da yazma başka bir zamana ertelenmelidir. 

 

 
İletişim Engellerini Aşma Yolları 

 İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak 

İletişim engellerini kaldırmanın en etkin yolu, öncelikle engelin farkına varmak ve sonra da 

onu ortadan kaldırmaktır. Bunun için şu yöntemlerin kullanılması gerekir: 

Kaynak, sözlü mesajları alıcının anlayacağı ve algılayabileceği biçimde kullanmalıdır. 

Kaynağın gönderdiği mesajlar yalnız sözlü olmamalı, aynı zamanda model, hareket, çizim, 

resim, yazı ve işaretler gibi semboller şeklinde de olmalıdır. 

Kaynağın gönderdiği mesajlar, alıcının ilgisini çekecek gerçek ve çekici örneklerle 

desteklenmelidir. 

Mesaj, alıcıyı etkileyecek türden bir kanalla gönderilmelidir. Kaynak ve alıcının fiziksel 

çevresi iletişime elverişli bir duruma getirilmelidir. 

Kaynak ve alıcının fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkları giderilmelidir. 

Mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı geri bildirimle kontrol edilmelidir. 

Kişiler arası iletişim engelleri şu faktörlerden kaynaklanır. Algılama farklılıkları, dildeki 

farklılıklar, gürültü engeli, duygusal reaksiyonlar, sözlü ve sözsüz iletişim arasındaki 
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uyuşmazlık, güvensizlik, ağdalı ifadeler, duygu dünyasını ayarlayamamak, yetersiz geri 

bildirim, eksik pekiştirme, karmaşık ve aşırı teknik bir dil, hareketleri davranışlarla 

birleştirmemek, Yüz yüze iletişim kurma olanağı bulamamak, iletişimde farklı ve yetersiz 

kanal kullanmak gibi faktörlerdir. Bu engellerin uygun araç ve yöntemlerle ortadan 

kaldırılması, etkin iletişim olanağı sağlar. 

Empatik İletişim 

Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması 

ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona 

iletmesi sürecine “empati” denir. Bir insanın karşısındaki kişi ile empati kurabilmesi için 

gerekli olan öğeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koyabilmeli ve olaylara onun bakış 

açısıyla bakabilmelidir. Yani onun algı alanına girmelidir. 

Empati kurmuş sayılmak için, karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini iyi anlamak gerekir. 

Sadece duygularını, ya da sadece düşüncelerini anlamak yeterli değildir. 

Empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesidir. Onu 

tam olarak anlamış olsak bile, eğer anladığımızı ona sözlerimizle ve davranışlarımızla 

gösteremezsek empati kurmuş sayılmayız. 

Karşımızdaki kişiyle empati kurabilmek için onu dinlemeliyiz. Dinleme bir saygı gösterisidir. 

Karşısındaki kişi tarafından dinlenen birinin özgüveni artar, kendisiyle barışık mutlu bir kişi 

olma olasılığı yükselir. Karşımızdakinin anlattıkları bizim açımızdan olmasa da, kendisi 

açısından önemlidir. O nedenle, kaynağın bakış açısıyla bakarak, dinlenmelidir; bu kısaca 

empatik dinlemedir. 

 Güdüleyici İletişim 

Güdü, insanı belli bir amaç için harekete geçiren güçtür. İletişimin ikna yeteneği, güdüleyici 

olmasına bağlıdır. Örgütlerde güdüleyici iletişimin olabilmesi için, mesajın aşağıdan yukarıya 

ve çapraz bir şekilde dolaşması gerekir. Bu sayede, örgüttekiler tüm gelişmelerden haberdar 

olurlar. 
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Etkin İletişim 

Amaçlanan anlamı, mümkün olduğu kadar, göndericinin gönderdiği anlama yakın bir biçimde 

hedefe tam olarak iletmekle mümkün olur. Etkin iletişim, anlam düşüncesine ve anlamlarının 

tutarlığına bağlıdır. Etkin iletişim, alıcının algılayabileceği şekilde mesajı iletmekle mümkün 

olur. Etkin iletişim, mesajın tam olarak algılaması ve gerekli tepkinin gösterilmesiyle sağlanır. 

İster sözlü ister yazılı olsun etkin bir iletişim: 

 

 
 Bilinen ve geniş kapsamlı bir iletişim yapısının oluşturulmasını, 

 Çeşitli görevler yüklenmiş kişiler arasındaki ilişkilerin kurallarla belirlenmesini, 

 İnsanlar arasındaki ilişkilerin, uyumlu bir şekilde birbirine bağlanmasını gerektirmektedir. 

İletişimde etkinlik, mesajın eksiksiz ve anlamını kaybetmeden kısaca kodlandığı şekilde 

alıcıya ulaşmasıdır. Bir iletişim etkinliğinin beş temel amacı vardır. Bu amaçlar; 

 

 
 İletilecek mesajın kodlanması ve iletilmesi 

 Mesajın kodunun çözülmesi ve filtre edilmesi 

 Mesajın algılanması ve değerlendirilmesi 

 Mesajın kabul edilmesi 

 Mesaj doğrultusunda alıcının harekete geçmesi 

 

 
İkna Edici İletişim 

En basit bir diyalogun bile ikna etme ile ilişkisi vardır. İnsanlar genelde başkalarının 

davranışlarını, kendi arzuları doğrultusunda değiştirmek için ilişki kuralar. Ya güç kullanarak 

ya da ikna yoluyla bu isteklerini gerçekleştirmek isterler. Formel ilişkiler güç, informal 

ilişkilerde ise ikna sayesinde gerçekleşir. 

İkna etmek inandırıcı olmaya bağlıdır. İnanç, tutum ve davranış değiştirmede ikna daha 

kalıcıdır. “Bir atı zorla suya götürebilirsiniz ama zorla su içiremezsiniz.” diyen atasözü 

iknanın önemini mükemmel bir şekilde vurgulamaktadır. İknanın temelinde inandırma, 

inandırmanın temelinde de güvenirlik vardır. İletişimde ikna sürecinin üç temel amacı vardır. 
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Bunlar; 

 Alıcıda yeni bir tutum oluşturmak, 

 Alıcının tutumunun şiddetini arttırmak, 

 Alıcının tutumunu değiştirmek, 

İkna etme, bir süreçtir. Sürecin ilk adımını, alıcının düşünce ve nesnelere karşı takındığı 

tavırlarında bazı değişimlere yol açmak oluşturur. İkna etmenin ilk adımında, bireyin nesne ve 

ortamlara, olumlu veya olumsuz bir şekilde tepkide bulunma eğiliminde, kısaca tutumunda bir 

değişiklik yapmak vardır. Sürecin ikinci adımını, tutumun şiddetini arttırmak oluşturur. 

Tutum bir davranış değildir, sadece davranış ön eğilimidir. İletişimde amaç öncelikle 

tutumlarda değişiklik yapmaktır. Davranışın içten gelerek yapılması, tutum değişikliğine 

önemli etkide bulunur. 

 

 
D) DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE BEDEN DİLİ 

MESAJ TÜRLERİ 

İlk çağlarda insanlar, konuşarak anlaşmayı öğrenmeden önce, iletişimlerini el, kol, vücut 

hareketleri ve çıkardıkları tuhaf seslerle sağlıyorlardı. İnsanlık tarihinin başlangıcındaki uzun 

süreler, insanların bedensel hareketlerinden oluşan sözsüz mesajlarla yaşandı. Bireysel 

yaşama dayalı ilk çağ insanları, başka insanlara ihtiyaç duydukça, bedenleri ile 

gerçekleştirdikleri anlaşma yeteneklerini geliştirmek zorunda kaldılar. 

Duygu ve düşüncelerin sözlü, sözsüz ya da yazılı bir anlatımla insanlara ulaşmasını sağlayan 

sembollere Mesaj denir. Bir diğer deyişle anlamı olan her şey mesajdır. 

Sözlü Mesaj 

Bireysel yaşamdan gruplaşmalara yönelen insanlar, beden dilleri ile iletişimde, belirli bir 

aşamaya gelmişler; fakat karşılıklı iletişimde, bir kopukluğun olduğunu hissetmişlerdir. Bu 

nedenle belirli sembollerle ve değişik seslerle durumlarını anlatmaya çalışmışlardır. Zamanla, 

aynı şeyler için aynı sesleri çıkarmaya başlayınca, o sözcük, gösterilen şeyin adı olmuştur. Bu 

şekilde, dil denilen ifade biçimi ortaya çıkmıştır. 

İnsanlar, sözcüklerle anlaşmaya başlayınca, bedensel mesajları daha az kullanma yolunu 

seçtiler. 

Ses tonu ile desteklenerek söz ile ifade edilen mesajlara Sözlü Mesaj adı verilir.Konuşma ile 

verilen mesajlar, söz ve ses olmak üzere iki kısımda değerlendirilir. 
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Sözel unsur, sözcükler ve onların gerçek anlamlarını içerirken ses unsuru; kararlılığı, 

telaffuzu, tonu, ritmi, vurguyu ve şiddeti kapsar. Örneğin, “Buraya gel!” veya “Otur!” 

ifadeleri sesin şiddeti, vurgusu ve tonuna bağlı olarak farklı anlamlar taşır. 

Çok fazla ve çok hızlı konuşmaktan kaçının. Bir topluluk içinde; sesinizin tonunu, 

yüksekliğini, konuşma süresini, şeklini bulunduğunuz çevreye gore ayarlamalısınız. 

Sözlü mesajlar içerisinde değerlendirdiğimiz, dil ötesi olarak tanımladığımız mesajlar da 

vardır. Mektup, elekronik posta (e-mail), telefonla mesaj aklımıza ilk gelenlerdir. 

 

 
Sözsüz Mesaj 

El-kol, baş, ayak ve vücudun diğer kısımları ile yapılan işaret ve hareketlere Sözsüz Mesaj 

denir. Bir diğer deyişle, bedenimiz aracılığıyla verdiğimiz mesajlardır. Sözsüz mesajların 

öncelikli işlevi, duygularımızı yansıtmaktır; diğer işlevi ise, sözlü ifadeyi desteklemesi onun 

akıcılığına katkıda bulunmasıdır. 

Bazen iletişim kurmamak da bir mesaj niteliği taşır. Tanıdığınız birinin sizi gördüğü halde, 

görmezden gelerek yanınızdan hiç konuşmadan selam vermeden geçip gitmesi, sizi kaale 

almdığı, konuşmak istemediği ya da önemsemediği mesajlarını taşır. 

İlk İzlenim: Daha önce birbirlerini hiç görmemiş insanlar, ilk kez karşılaştıklarında, kısa 

sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluştururlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş 

veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi 

algılamaları içeren bu ilk izlenimler, otuz, otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşur. 

Yapılan araştırmalarda, “gözle” alınan mesaj ilk izlenimin yüzde altmışını, “kulakla” alınan 

mesajın ise yüzde otuzunu oluşturduğu belirlenmiştir. Kişinin “ne söylediğini” belirten içerik 

ise, ilk izlenimin ancak yüzde onunu oluşturmaktadır. 

Bu sonuçlardan şunu anlıyoruz; ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz 

ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz, ne konuştuğumuzdan daha önemli 

olmaktadır. 

İlk izlenimi edinirken bizleri yanıltabilecek bir özelliğimiz var; bu da o kişinin bize geçmişte 

birini çağrıştırıyor olması. Bu özelliğimiz ara sıra yanlış karar vermemize sebep 

olabilmektedir. 
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Bedensel mesajlarla kazanılan ilk izlenim, daha sonra ses tonu ve konuşmaların etkisiyle 

yerini belirli bir zaman sonra kalıcı izlenime bırakır. Kalıcı izlenimde; söz ve ses unsurlarının 

yüzdesi artar, gözle algıladığımız mesajın yüzdesi azalır. Bir süre sonra insanların bedensel 

mesajlarının etkisi, ilk andaki yüksek etkisini yitirir. Konuşulan şeyin yani içeriğin etkisi 

artar. 

Sözsüz mesajları oluşturan dört unsur vardır: Beden dili, bedensel temas, mekan kullanımı, 

araç ve aksesuarlar. (Beden dilini 2. öğrenme faaliyetinde detaylı olarak göreceksiniz.) 

Bedensel Temas 

Dokunma, canlılarda rahatlık yaratan, sevgiyi artıran bir harekettir. Kişinin aile bireylerine 

veya yakınlık hissettiği kişilere dokunması güven ve bağlılık duygusunu geliştirir. 

Temasın bir başka anlamı ise, sahiplenme duygusunu yansıtmasıdır. Herhangi bir varlığa 

elimizle temas etmek onu sahiplendiğimiz mesajını verir. Bize ait olan şeylere dokunarak, 

temas ederek sahiplendiğimizi gösteririz. 

Kişinin kendi kendine teması ise, gergin anlarda rahatlatıcı bir görev yapar. Ellerin birbirine 

değmesi, kollarla bedene sarılmak, eli çeneye veya yüze götürmek, ağza temas etmek, şakağa 

yaslanmak şeklinde görülen kendi kendine temas durumu, genellikle farkında olmadan 

yapılan hareketlerdir. 

 

 
Mekan Kullanımı 

İnsanlar günlük yaşantılarının her aşamasında aile, iş, okul hayatında diğer insanlarla aynı 

veya yakın ortamları paylaşırlar. Hem yüz yüze ikili ilişkilerde, hem de geniş mekanlarda 

kurulan ilişkilerde mesafeyi bilinçli kullanmak büyük önem taşır. Mesafenin uzaklığı ya da 

yakınlığı kişinin duygularıyla doğrudan bağlantılıdır. Yakınlık duygusu hissettiğimiz 

insanlara yaklaşır, hoşnut olmadıklarımızla aramıza mesafe koyarız. 

Yapılan araştırmalar, insanların birbiriyle ilişkilerini dört farklı mesafede düzenlediğini 

belirlemiştir. Bunlar: 

 Mahrem alan (Özel bölge) 

 Kişisel alan 

 Sosyal alan 

 Ortak alan (Genel bölge) 
 

 

 

 



Sayfa 158 

  

 

 

 

 

Bu mesafeler, radyo dalgaları gibi, merkez “biz “olmak üzere halkalar halinde yayılır. 

Mahrem alan ya da başka bir deyişle özel bölge sadece aile bireyleri ve çok yakın arkadaş 

çevresinin girebildiği mesafedir. 0-25 cm’ lik mahrem alana samimi olmadığımız kişilerin 

girmesi gerginlik ve huzursuzluk yaratır. Kaçma isteği ya da saldırganlık hissi oluşturur. 

Toplu taşıma araçlarında insanların suratlarının asık ve gergin durmalarının nedeni mahrem 

alana girilmiş olmasındandır. Aynı duygular asansörlerde de yaşanır. İnsanlar hiç 

konuşmadan, az hareket ederek ve gözleri kat numaralarına dikerek bir an önce ineceği kata 

gelmelerini beklerler. 

Sinemada yanımıza tanımadığımız birinin oturmasından rahatsızlık duyabiliriz. 

Doğum günü, bayramlar, yeni yıl gibi bazı özel günlerde insanlar kendine yakın hissetmediği 

kişilerle öpüşerek mahrem alanına girmelerine izin verirler. Bu durumun genellikle yapay bir 

yakınlaşma olduğunu, öpüşen kişilerin bedenlerini birbirinden uzak tutmaya gayret 

etmelerinden anlıyoruz. 

Polis sorgularında, bazen mahrem alanın taciz edilerek sonuç elde edildiği görülebilir. 

Amerikan filmlerinde görürüz; geniş bir odanın ortasında sandalyeye oturtulan sanık, parlak 

ışık altında tutularak sorgulayıcılar tarafından, mahrem alanına girip rahatsız edilerek baskı 

altında itirafa zorlanır. 

İnsanlarla daima yakın; ama onları rahatsız etmeyecek mesafede durmaya gayret etmeliyiz. 

Kişisel alan; birbirlerini tanıyan ve arkadaş kabul eden kimselerin, yakınlaştıkları mesafedir. 

Bu alan 25 cm ile 1 metre arasında değişir. Tokalaşma, bu alan içerisinde gerçekleştirilir. Hiç 

tanımadığımız birinin bu mesafeye girmesi, biraz huzursuzluk yaratabilir. 

Sosyal alan; tanıdığımız fakat yakınlık duygusu hissetmediğimiz kişilerin girebileceği alandır. 

Okuldaki öğrenciler, mahalledeki bakkal, manav, kapıcımız, karşı binadaki insanlar gibi. 1- 

2,5 metre arasında olan bu mesafede insanlar, birbirleriyle ancak selamlaşma gereği duyarlar. 

Ortak alan; sokaklar, meydanlar, alışveriş merkezleri, otobüs durağı gibi herkese açık yerlerde 

insanların kullandıkları alandır. Kişinin hiç tanımadığı insanların kendilerinden en az 2,5 

metre uzağında olmaları, rahat olmalarını sağlar. 

Mekanların kullanış şekli de çok önem taşır ve dostluğun ya da statünün göstergesi olarak 

değerlendirilir. Önde olmak, yüksekte olmak, genelde yüksek statü anlamına gelirken statüsü 

yüksek kişinin yanında veya özellikle sağında bulunmak, onun en önemli yardımcısı, yakını 

olduğu anlamını verir. Krallar, yüksek rütbeli yöneticiler, din adamları, bilginler önde 

yürürler; öğretim üyeleri, yargıçlar yüksek kürsülerde otururlar. 
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İnsanın ayak uçlarının ve göğsünün yönü, bulunmak istediği yerle ilgili gerçek niyetini ortaya 

koyar. Ayakta durarak herhangi bir konuda konuştuğunuz bir kişinin bu konuşmayı bitirmek 

isteyip istemediğini anlamanın en iyi yolu, onun ayak uçlarına ve göğüs yönüne bakmaktır. 

Size bakarak sizinle konuşan birinin göğüs ve ayakları kapıya dönükse, sizinle sürdürdüğü 

konuşmadan fazla hoşnut olmadığını ve bu görüşmeyi bitirmek istediğini anlayabiliriz. 

Yönelme ve duruş açısı insanların ne söylerlerse söylesinler birbirleri hakkındaki gerçek 

düşüncelerini ele verir. Birbirlerini dinlemeye istekli olan kimseler çoğunlukla 90 derecelik 

açıyla dururlar. İki kişi göğüs ve ayak duruşlarıyla hayali bir üçüncü noktayı işaret ederek 

üçgen oluşturmuşlarsa, bu duruş biçimi hem karşılıklı görüş alışverişine imkan verir, hem de 

başka kişilere de aralarına katılma cesareti verir. 

 

 
BEDEN DİLİ 

 Beden Dilinin Tanımı 

Beden dili, sözsüz mesajın kapsamı içerisindedir ve sözlü mesajı güçlendirici, anlamı 

kuvvetlendirici özellikler taşır. El, kol, baş ve vücudun diğer kısımları ile yapılan, sözlü 

mesajı destekleyici bedensel mesajlara Beden Dili adı verilir. 

Gündelik yaşantımızda çoğu kez farkında olmadan beden dilini kullanır, olaylara ve 

durumlara bedensel tepkiler veririz. Duygu ve düşüncelerini sözcüklerle anlatmakta zorluk 

çekenlerin de sıklıkla beden diline başvurdukları görülmüştür. 

Beden dili kendimize olan güven ve güvensizliğimizi doğrudan yansıtır. Asık surat, çatık kaş, 

düşük omuz sıkıntılı olduğumuzu belli ederken gözlerin ışıl ışıl olması, hafif tebessüm ve 

hareketlilik, mutlu olduğumuzu gösterir. 

Beden dili kültürden kültüre değişebilir. Yaşlara ve cinsiyetlere göre de farklılık gösterebilir. 

Hatta aynı kültürel çevrede yetişmiş, benzer eğitimi almış kişiler arasında da farklı özellikler 

yansıtabilir. 

İnsanların biyolojik ihtiyaçlarından doğan bedensel hareketlerin çoğu, içgüdüsel beden dilini 

oluşturur. Korku anında gerilme, hoşnut olunduğunda gülme, yeni doğan bebeğin karnını 

doyurmak için annesinin göğsüne yönelmesi, korktuğu zaman kafasını geriye atması gibi 

davranışlar insan genlerinden gelen ortak özelliklerdir. Bununla beraber çevre, kültür ve 

öğrenme yoluyla beden dilinde birtakım değişiklikler görülür. Sonradan oluşan ve öğrenmeyle 

elde edilen bu tür davranışlara Kazanılmış Beden Dili adını veriyoruz. 
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Güler yüzlü insanlardan, sizi üzmeyecek olumlu şeylerden söz etmesini beklersiniz. Asık 

suratlı insanlardan ise olumsuz şeylerden söz etmesi beklentisi içerisinde olursunuz. Asık 

suratlı birinin güzel ve olumlu sözler söylemesi ne derece inandırıcı olur? Bedenin verdiği 

mesajlar daha gerçekçidir 

 

 
Beden Dili İle İletişim 

Yaşantımızın ayrılmaz parçası olan iletişim; duygu, düşünce ya da bilgilerin çeşitli yollarla 

başkalarına yansıtılmasıdır. 

İletişimin en anlamlı ve tesirli olanı, beden dili ile verilenidir. Yeri geldiğinde bir bakış, 

hafiften dokunuş ya da araya konulan mesafe çok şey ifade eder. 

Bedensel mesajların hangi anlamlara geldiğini bilmek, insanlarla kurulacak iletişimde çok 

büyük yarar sağlar. Beden dilini bilmekle karşındakinin duygu ve düşüncelerini kolayca 

anlayabilir ve iletişimin seyrini yönlendirebilirsin. 

Beden dilini bilmenin ve bilinçli olarak kullanmanın çok sayıda yararı vardır. Bunlardan 

bazıları şunlardır: 

 

 
 Kendimizi kolayca ifade edebiliriz. 

 Kendimize olan güvenimiz artar. 

 Konuşmamız bütünlük kazanır ve etkili sonuçlar verir. 

 Karşımızdaki kişinin iç dünyasını anlayabiliriz. 

 İnsanların duygularını anlayarak onlara yardımcı olabilme fırsatını elde ederiz. 

İnsanlarla olumlu iletişim kurabilmenin temel kuralı onları anlamak ve değer verildiğini 

hissettirmektir. Kişilere adıyla hitap ederek yumuşak bir ses tonu ile özel durumları ya da 

sorunları üzerine sorular sormak onları rahatlatacak ve size karşı dostça duygular beslemesine 

neden olacaktır. 

Çok sık gördüğümüz, ancak samimi olmadığımız çok sayıda insan vardır. Bu kişilere 

“Günaydın, Iyi günler, Merhaba, Hayırlı işler” gibi -pek de vaktimizi almayacak- sözler 

söylememiz onları hem mutlu edip yaşam enerjilerini yükseltecek, hem de kısa sürede 

çevremizde dost olarak görmemize ortam sağlayacaktır. 

İşyerimize veya evimize gelen misafirin duruş ve oturuş şeklinden sıkıntılı anlar yaşadığını 

anlamak ve onlara çay, kahve gibi içecek bir şeyler ikram ederek onları rahatlatmak, aynı 

zamanda olgun insan olmamızın da gereğidir. 
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Küçük kardeşinize okulda neler yaptığını sorun. Size mutlaka bir şeyler anlatacak ve 

anlattıklarından neler yaptığını anlayacaksınız. Fakat dikkatlice incelerseniz onun el, kol ve 

yüz hareketlerinden hangi duyguları yaşadığını da görme imkanı yakalayacaksınız. 

İnsanların davranışlarının hangi anlamlar içerdiğini anlamaya çalışırken onların özel 

durumları olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Yorumlamaya çalıştığımız davranışların 

bedensel rahatsızlıklardan kaynaklanabileceğini hatırdan çıkarmamak gerekir. Sokakta adres 

sorduğumuz biri, umursamaz bir tavırda bulunuyorsa, öncelikle işitme engelli olabileceğini 

göz önünde tutmamız uygun olur. 

Kalça çıkıklığı rahatsızlığından kaynaklanan yürüyüş ile kabadayı yürüyüşünün birbirine 

benzediğini ya da göz rahatsızlığından oluşan bir bakış şeklinin alttan süzerek bakışa 

benzediğini biliyoruz. Özetle, herkesin kendine özgü koşullar taşıdığını göz ardı etmemek 

gerekir. 

Konuştuğunuz kişinin adını öğrenmeniz veya ona adıyla hitap etmeniz, onun size yakınlık 

hissetmesine yol açacaktır 

Davranışları anlamlandırırken çevresel faktörleri de hesaba katmamız yararlı olur. Örneğin, 

soğuk bir odada kişinin kollarını göğsünde kavuşturmasını, ayaklarını kapalı ve çapraz tutup 

kapanma durumuna geçmesini doğrudan gerginlik, mutsuzluk, tepkili olma gibi durumlara 

yormadan önce üşümekten kaynaklandığını düşünmemiz, bizi mantıklı bir sonuca ulaştırır. 

Güzel bir söz vardır. “Sana nasıl davranmalarını istersen, sen de başkalarına öyle davran. 

Fakat ilk iyi davranışı sen yap.” Bu söz lütfen hayat felsefeniz olsun! 

 

 
Yaş, Cinsiyet ve Kültürler Arası Farklar 

Yaş 

İnsan hayatında çocukluk, beden dilinin çok fazla kullanıldığı dönemdir. Çocuklar kendilerini 

ifade etmek için sık sık bedensel mesajlara başvurur. Bir olayı anlatırken o olayı tekrar 

yaşıyormuş gibi heyecanlanır, korkar ya da mutluluk belirtisi gösterirler. Bu tür temel tepkiler 

bebeklikten itibaren görülür. Yüz ifadelerinden, yaşadıkları duyguyu anlamak mümkündür. 

Bebekler korku anında hemen ağlar, hoşnut olduklarında gülerler. İlgi gösterildiğinde utanır, 

şımarır, bakışlarını ve kafasını gülerek yana kaçırır, saklarlar. Bazen gülme ve ağlamayı aynı 

anda yaptıklarına bile tanık oluruz. 
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Esas olarak çocuk yaşlarda görülen bedensel tepkileri “içgüdüsel beden dili” olarak 

değerlendirmek mümkündür. Yaş ilerledikçe bedensel mesajlar azalır, yerini sözel ifadelere 

bırakır. 

 

 
Cinsiyet 

Erkek ve bayanların biyolojik özelliklerinden kaynaklanan davranış farklılıkları 

bulunmaktadır. Cinsiyetler arasındaki bedensel ve fiziksel farklılıklar, kendilerine özgü 

hareketleri oluşturur. 

Saçları okşama ve geriye doğru atma, kolları beden dolama hareketi daha çok bayanlara 

uygun; elleri cebe sokma ya da beline yaslama erkeklere özgü hareketlerdir. 

Elbise giyerken erkeklerin ilk önce sağ kolunu, bayanların ise sol kolunu kullandıkları 

belirlenmiştir. Yalan söylerken erkekler gözlerini aşağıya doğru kaçırırken bayanlar daha çok 

yukarı bakmayı tercih ederler. Yine yalan söylerken erkeklerde eller gözlere, bayanlarda 

buruna yönelir. 

Bayanlar saçlarıyla erkekler ise kravat, ceket kolu, kalem gibi aksesuarlarla çok sık oynarlar. 

(Bayanların saçını düzeltmesi veya arkaya atması “ilgiye” ihtiyacı olduğunun belirtisidir.) 

Bayanların başlarını yana eğik durumda tutup bakmaları duygusal bir ortam yaşadıklarını 

gösterir. 

Liseli kızların kitaplarını göğüs hizasında kavrayarak tutmaları, erkeklerde göremeyeceğimiz 

bir davranıştır. 

Bayanlar, çevreyi kısa süreli bakışlarla algılarken erkeklerin bakış süresi daha uzundur. 

Erkeklerle bayanların oturuş biçimlerinde de önemli farklılıklar görülür. 

 

Kültürler Arası Farklar 

Toplumların yaşam tarzı, alışkanlıkları, inanç ve iklimlerinde görülen farklılıklar beden 

dillerine de yansır. 

Kültürler arasında temel duyguları yansıtan  çok  sayıda  benzer  bedensel  mesajlar 

vardır.  Dünyanın  herhangi  bir  ülkesinde  kızgın  bir insanı  ya da mutlu bir kişiyi 

davranışlarından anlamak mümkündür. Farklılık onların kızgınlığı ya da mutluluğu 

gösterme şeklinden doğar. 
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“Evet” anlamına gelen “başın yukarıdan aşağıya sallanması” tüm dünyada aynıdır. “Hayır” 

işareti de “ başın iki yana sallanması” şeklindedir. Sadece Türkiye, Yunanistan, Suriye ve 

İtalya’nın Sicilya bölgesinde “başın geriye doğru atılması” yoluyla “hayır” mesajının verildiği 

görülür. 

İşaret parmağı ile orta parmağın çatal olarak gösterildiği hareket hemen hemen tüm dünyada 

zafer işareti olarak kullanılır. Başparmağın yukarı kaldırılarak gösterildiği işaret başarmak ve 

zafer anlamına gelir. Bu hareket İran ve Nijerya’da küfür olarak algılanır. 

Kültürden kültüre değişen beden dili, öğrenmeyle oluşur ve kazanılmış beden dillerinin içinde 

değerlendirilir. 

Avrupa ve Amerika’da bir şeyi göstermek için işaret parmağı kullanılırken bu tür hareket 

Endonezya’da görgüsüzlük, bizde ise küçümseme belirtisi olarak düşünülür. Yine 

Endonezya’da çocukların başını okşamak pek hoş karşılanmaz. Çocukların geri zekalı 

olacağına inanılır. 

Eğilerek selam verme Uzakdoğu ülkelerine ait bir davranıştır. Bacak bacak üstüne atma 

Avrupa ve Amerika’da gayet normal davranışken, bizde yaş ya da statü olarak büyük 

olanların yanında saygısızlık olarak düşünülür. Çağırma, selamlaşma ve vedalaşma şekilleri 

de kültürden kültüre değişiklik gösterir. 

Kişinin kendi halindeyken gülmesi bazı ülkelerde normal, ülkemizde ise tuhaf karşılanır. 

Parayı anlatmak istediğimizde başparmak ve işaret parmağını birbirine sürteriz. Paranın bu 

şekilde tarif edilmesi sadece ülkemize aittir. 

Pakistan’da otururken ayak tabanının görünmesi kabalık olarak kabul edilir. Erkeklerin el ele 

tutuşarak yürümesi normal karşılanır. 

İspanya’da sağ el ile sol kolun dirseğine vurmak “Sen cimrisin.” mesajını verir. 

İngilizler beden dilini en az kullanan millettir. 

İklimin beden dilini kullanmada büyük tesiri olduğu tespit edilmiştir. Soğuk ülkelerde, 

özellikle Kuzey Avrupa toplumlarında insanlar konuşurken az hareket ederler. Güney Avrupa, 

Akdeniz ülkeleri, Türkiye ve Arap ülkelerinde ise insanlar beden dilini çok fazla kullanırlar. 

Ülkemizde bölgeler arasında, bazı bedensel mesaj farklılıkları olduğunu bilmekteyiz. Kırsal 

alanlarda yaşayanlarla şehirlerde yaşayanlar arasında da önemli sayılabilecek farklılıklar 

görmek mümkündür. 
 

 

 



Sayfa 164 

  

 

 

 

 

Tüm dünyada ortak medya ürünleri (televizyon yayıncılığı, sinema filmleri) olması, zamanla 

beden dillerinin birbirine benzemesine yol açmaktadır. Turizm hareketleri ve göçler beden dili 

benzemelerinin diğer nedenleridir. 

 

 
Mimik 

Beden dilini incelerken vücudu iki bölümde ele alıyoruz. Yüz kısmında; alın, kaş, göz, ağız ve 

dudakla verilen mesajlara mimik; baş, el-kol, parmaklar, ayak ya da vücudun tümünün 

kullanımı ile verilen mesajlara jest adını veriyoruz. 

Jest ve mimikler bazen bilerek bazen kendiliğinden, bazen de istenmedik hareketler olarak 

ortaya çıkar. Ancak hepsinde bilinçaltı bir neden ve amaç vardır. 

Mimiklerimizle bir diğer deyişle yüz ifadesiyle verilen mesaj, vücudun diğer kısmının verdiği 

mesajdan daha etkili ve anlamlıdır. 

Yüz ifadeleri altı temel duyguyu yansıtma özelliğine sahiptir: Mutluluk, korku, kızgınlık, 

şaşkınlık, üzüntü ve tiksinti. 

 

 
Alın ve Kaşlar 

Yüzün alın kısmının kırıştırılması, diğer yüz özellikleri ile birlikte okunduğunda şaşkınlık, 

gerilim, endişe veya derin düşünce anlamlarını verir. 

Şaşkınlık, korku ya da bir şeyin farkına varma gibi durumlarda kaşları yukarı kaldırır; endişe, 

kızgınlık anında ise aşağı indiririz. İçe dönük insanların kaşları, yalnız yürürken hep çatık 

haldedir. 

 

 
Gözler 

Yüz ifadeleri içerisinde gözlerin çok önemli bir yeri vardır. Yüzün ifade edeceği tüm 

mimiklerin hemen hepsi, gözler tarafından desteklenir. Gözler, kişinin yaşadığı çoğu duyguyu 

yansıtır. 
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Gözlerle bir iletişimi başlatabilir ya da bir iletişimi sonlandırabilirsiniz. Biriyle konuşurken 

onun bizi dinleyip dinlemediğini, ilgisini ve içtenliğini gözlerine bakarak anlamamız 

mümkündür. 

Başka yöne bakan kişiyle iletişim kurmak zordur. Konuşurken sürekli gözümüze bakan biri de 

rahatsızlık verir. 

Bir konuşma ortamında bakışların başka yöne çevrilmesi, konuşmacının önemsenmediği 

anlamına gelir. Etkili iletişim kurabilmek için, karşımızdakinin gözlerine bakmamız ve 

bakışlarımızı yüzünün diğer kısımlarında gezdirmemiz oldukça etkili sonuçlar verir. 

Kişinin göz bebeklerinin büyümüş olması sizi dikkat ve ilgiyle dinlediğini gösterir. Heyecan 

ve dikkatin artmış olması, gözbebeklerinin büyümesine neden olur. 

Karşınızdaki insanın yüzünün hangi noktasına baktığınız çok önemlidir. Bakışlarınızın dikliği 

ya da eğikliği sizin kendinize güveninizle ilgilidir. Bir tartışma sırasında, ilk başta 

karşısındakinin gözlerine dik bakan kişi, kaybedeceğini anladığında, gözlere yönelik bakışını 

genelde burun /ağız kısmına doğru yöneltir. 

Gözlerin kısılıp küçülmesinde cevap beklentisi içeren şüphe duyma belirtisi vardır. Gözlerin 

gevşemesi ise cevabını bulduğunu gösterir. Gözler saklanıp yana kayıyor veya bakışlar 

kaçırılıyorsa ya utanma ya da suçluluk duygusu olduğu anlaşılır. 

Kaldırımda yürürken tanımadığımız insanlara bakışımız normalde bir saniye sürer. Bu sürenin 

4 saniyeyi aşması o kişinin ilgimizi çektiği anlamına gelir. 

Biriyle konuşurken gözümüzle temasımız azalır, dinleyici konumuna geçince artar. Daha  

fazla ve dikkatli izleriz. 

İnsanlar unuttuğu bir şeyi hatırlamaya çalışırken göz bebeği tam sola bakar. Hayal kurduğu 

zaman ise sol üste bakar. Kafasında bir şeyler tasarlayan kişi gözlerini sağ üste doğru yöneltir. 

Pişmanlık duyan kişilerin gözlerini yere doğru kaydırdığı görülür. 

İş görüşmelerinde veya önemli konuşmalarda, alın bölgesine yani göz seviyesinin üstüne 

bakmak etkili sonuçlar yaratır. 

Yan bakış gizli ilgi ya da saldırganlık belirtisidir. Aşağıya bakış genelde alçakgönüllülüğü; 

ayak uçlarına bakmak güvensizliği,; sabit ve boş bakış derin düşünceyi ifade eder. 
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Ağız ve Dudaklar 

Ağız ve dudaklar, alacağı şekle göre birçok anlam taşıyabilir. Sağa aşağı kıvrılmış bir dudak 

önemsememe, alay anlamına gelirken sola üste açılmış ve dişlerin hafif göründüğü dudak, 

kızgınlık belirtisidir. 

Dudakların sıkıldığı ve dişlerin kenetlendiği durum, pişmanlık duyulduğunu ifade eder. Bir 

olay karşısında şaşkınlık yaşandığında gözlerle beraber ağız da açılır, alt çene düşer. 

Dolgun dudaklar insanları duyarlı, sıcak ve duygusal gösterir. Bayanların rujlarını dudak 

dışına taşırmaları bu nedene bağlıdır. 

Dudaklar, sinirlenince ısırılır; endişe anında yalanır. 

Erkeklerde sakal, bayanlarda ise estetikli olma hali yüz ifadesinin okunmasını zorlaştıran 

durumlardır. 

“Yüz ifadeniz canlı olsun, sıcak ve dostça tebessüm edin. Yüzünüz çevrenize olan ilginizi 

yansıtsın. Donuk ve ifadesiz gözükmekten kaçının” gibi tavsiyeler iletişimde başarılı olmanız 

içindir. 

 

 
Jest 

Baş, el, kol, ayak ve bedenin duruşu ile verilen mesajlar jest olarak tanımlanır. İrade dışı 

yapılan hareketlerin kişinin saklamak istemesine rağmen duygularını yansıttığını biliriz. 

Titreyen, sıkılmış bir yumruk, gergin bir duruş ne kadar kontrol edilirse edilsin, yoğun bir 

gerilimin dışa yansımasıdır. 

Jestlerin verdiği mesajları incelerken kişinin her zaman benzer durumlarda aynı jestleri 

göstermediklerini unutmamak gerekir. 

 

 
Baş Hareketleri 

Beynimiz sağ ve sol olarak iki bölümde incelenir. Sağ taraf hayal gücü, sezgi ve vizyon 

merkezi; sol tarafsa mantıksal düşünce merkezi olarak kabul edilir. 

Baş ile yapılan hareketler çoğunlukla mimikleri destekler ve onlara bütünlük kazandırır. 
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Başımızla yaptığımız hareketlerin en bilineni, onaylama ve reddetmedir. Başın öne doğru 

birkaç kez hafifçe sallanması, onaylama anlamına gelir. Başın sağa sola sallanması veya geri 

atılıp kaşı kaldırma eylemi reddetme olarak kabul görür. 

Karşınızdaki insana bir şey anlatırken dinleyicinin başı sağa ya da sola eğim yapmış bir açıyla 

sizi izliyorsa söylediklerinizi ilgiyle dinliyordur. Başı aşağıya eğilmiş ve alttan bir bakışla 

bakıyorsa sizden etkilenmemiştir, hatta sizden farklı düşünüyordur. 

Başını yukarı kaldırarak bakan kişilerin üstünlük duygusu ya da saldırganlık duygusu içinde 

oldukları, başı aşağıya eğik bakanların uysal, kabullenici oldukları düşünülebilir. 

İşaret parmağın başın yan tarafına getirilip, diğer parmakların kapalı olduğu el duruşu, ilgiyle 

izleme işaretidir. 

İnsan kendisine yakın bulduğu kişilere başıyla hafif yakınlaşır, uzak bulduğu kişilerden 

başıyla uzaklaşır. Bu küçük hareket gerçek duyguları yansıtmak açısından çok önemli ipucu 

sayılır. 

Biriyle konuşurken başınızı dik tutun ve aşağı yukarı hareket ettirerek onu dinlediğinizi ve 

anladığınızı hissettirin. Söylenenleri kabul edip etmemeniz önemli değildir, sizinle konuşana 

“Anlaşıldım.” duygusunu yaşatmanız güzel bir duygudur. 

Eller, insanın kendini ifade etmesinde etkisi en çok olan organıdır. İnsan beyninin düşünüp 

hayal ettiğinigösteren organ elder. Konuşmanın tarzını, ritmini, ahengini ellerle belirleriz. 

Bazen anlatmak istenileni tek bir el hareketi ile gerçekleştirdiğimiz olur. 

Ellerin konuşma sırasında temel görevi, konuşmanın en önemli noktalarını vurgulamaktır. 

Ellerin açılması, kişinin dünyayla ilişki kurmak için harekete hazır olduğunu, kapanması da 

bu konudaki isteksizliğini gösterir. 

Bir topluluk karşısında ayakta konuşma yaparken kolları göğüs kısmında kavuşturur ve geriye 

doğru yürürsek dinleyicilerde konuya karşı ilgisizlik oluşur. Kolları ve elleri açık tutup 

topluluğa doğru ilerleme hareketi topluluğu canlandırır ve konuya karşı istek yaratır. 

Ellerle hiçbir jest yapmadan konuşan kişi, donuk bir görüntü yaratır ve duygu, düşüncelerini 

aktarmakta başarılı olamaz. 

Çenenin, iki elin avuçları ile tutulması, derin düşünce halini, bazen de pişmanlık sonrası 

duyulan suçluluk hissini yansıtır. Kapanma duygusu, başkalarına tepki verme, kabul etmeme, 

tedirginlik, mutsuzluk, savunmaya geçme gibi anlamlar içerir. 
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Kapanma duruşu “tam kapanma” ve “yarı kapanma” şeklindedir. Yarı kapanmada eller ve 

ayaklar tam birleşmez. Kollardan biri serbest iken, diğer kol serbest kolu tutarak engel 

oluşturur. Tam kapanmada ise eller birbirini sarar, ayaklar bilekten birbirine kilitlenir. Bu 

durumdaki kişilerin ikna olması pek mümkün değildir. 

Vücudun ön kısmında, bir elin diğer eli bilekten kavraması saygı ve çekinme anlamına gelir. 

Bu hareket vücudun arkasında gerçekleşirse üstünlük ya da konuya hakimiyet anlamını taşır. 

Ayakta yapılan görüşmelerde kişiler, ellerini sağ cebine sokuyorsa iş dünyasında, sol cebine 

sokuyorsa duygu dünyasında sıkıntı yaşadıklarını yansıtırlar. 

Başparmak kullanımı, üstünlük göstergesi olarak kabul edilir. Ellerin diğer tüm parmakları 

cebe girecek ve başparmağı dışarıda kalacak şekilde duran bir kimse üstünlük ve serinkanlılık 

mesajı verir. 

Elin sıkılarak işaret parmağın havaya kalkması konuşmaya otoriter bir hava verir. Parmak 

kişiye yönelirse bu tehdit ve suçlama içeren bir mesaj olur. 

Parmakların birbirine kenetlenmesi, kişinin ruh halinin olumsuz olduğunu ya da hayal 

kırıklığı yaşadığını gösterir. 

İnsan kendisini güvende hissetmediği zaman eli ile destek arayışına girer. Bu sırada el, ihtiyaç 

duyduğu desteği kalem, çanta, kitap, anahtarlık, bardak gibi şeyleri kavrayarak bulmaya 

çalışır. Özellikle özgüvenleri düşük olan kimsede, bir şeyleri tutma ve kavrama ihtiyacı 

yüksektir. Bu sandalye veya masa kenarı olabileceği gibi kendi bedeninden bir bölüm de 

olabilir. 

Bir konuşma sırasında başını kaşıyan konuşmacı, söyleyeceği cümleleri tasarlıyor ve zaman 

kazanmaya çalışıyordur. 

Konuşma sırasında dinleyici, sık sık ensesini kaşıyorsa söylenilenlere katılmadığını, şüphe 

içerisinde olduğunu yansıtır. 

Jestlerde aşırıya kaçmamak gerekir. Konuşma yaparken ellerinizi cebinizde tutmaktan ve 

kollarınızı kavuşturmaktan, ellerinizle ağzınızı örtmekten kaçınmanız olumlu bir imaj yaratır. 
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Tokalaşma 

Tokalaşma (el sıkışma) biçimi insanın hem kişiliğini hem de statüsünü belli eden 

hareketlerdir. Tokalaşma, karşımızdaki kişinin elini sıkma şeklimizden, sıkma süresi ve 

şiddetine kadar hep mesajlarla dolu bir süreçtir. 

El sıkma biçimlerinin ne anlama geldiğini bilirsek, insanların kişiliklerine ait önemli ipuçları 

elde ederiz. Tokalaşmaları üç ayrı grupta ele alabiliriz: 

Eşit statüde tokalaşma tarzı: İki el de birbirini kavrar ve avuç dışları tam sağ ve tam sol 

yönlüdür. Her iki kişinin de kendi varlığını karşısındakine hissettirme amaçlıdır. Dengeli ve 

güven veren bir el tokalaşma türüdür. 

Üstünlük belirten tokalaşma tarzı: Avuç içleri yere bakar şekilde yapılan el sıkma şeklidir. 

Avuç içinin yere dönük olması, kişinin karşısındakine güçlü ve üstün olduğu izlenimini verme 

amacını taşır. Yapılan araştırmalar üst düzey yöneticilerin büyük çoğunluğunun avuç içleri 

yere bakar şekilde el sıkıştıklarını ortaya koymuştur. 

Boyun eğen tokalaşma tarzı: Parmak uçlarının diğer kişinin avucuna bırakılarak yapılan el 

sıkma çeşididir. Genellikle kendisine güvensiz, çekingen ve endişeli insanlarda bu tarz 

görülür. Hemen belirtmekte fayda var; bayanlarda çok sık görülen bu tür el sıkma şekli, onlar 

için aynı anlam ve belirtileri göstermez. İltifat ve incelik bekleme duygusu ağır basmaktadır. 

Özel duyguların yansıtılması, güven ve samimiyet hislerinin belirtilmesi amacıyla bazen 

karşımızdaki kişinin elini iki elimizle sıkabiliriz. Yine benzer duygularla tokalaşırken 

karşımızdakinin kolunu veya omzunu sol elimizle tutmak bazen duygusal yakınlaşmayı artırır. 

Ancak bu tür davranış sadece çok yakın arkadaşlar arasında yapılırsa anlamlı olur. Üst düzey 

bir yöneticinin başarılı, genç bir çalışanına veya öğretmenin başarılı bir öğrencisine bu şekilde 

yakınlaşmasının o kişilerin motivasyonunu artırdığı görülmüştür. 

Tokalaşma işlemini kimin başlatacağı ve zamanlama önemlidir. Esas olarak el uzatma 

işlemini ev sahibinden misafire, yöneticiden memura, yaşça büyük olandan küçüğe, bayandan 

erkeğe doğru gerçekleşmesi gerekir. Ancak ; insanların duydukları memnuniyet veya özel 

duygular nedeniyle tokalaşmayı başlatan kişilerin sırası değişebilir. 

Tokalaşmanın süresi, insanlar arasındaki yakınlığa göre değişebilir. Uygun olan el sıkma 

işleminin 2-3 saniye içinde bitmesi gerekir. Bu sürenin uzaması taraflar arasındaki yakınlığın 

ve özlemin fazla olduğunu gösterse de çoğu kez taraflara sıkıntılı anlar yaşatır 
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Tokalaşmanız ne boyun eğen, ne de üstünlük taslayan bir tarzda olmalı. Tokalaşmanız içten, 

samimi olmalı. Ortam uygunsa hafif tebessümle destekleneni daha etkili olur. 

 

 
Duruş 

Vücudun göğüs kafesinin bulunduğu kısım o kişinin merkezidir. Jest ve mimikleri kullanırken 

kişinin merkezinin durumu ve yönü, onu tanımak için birçok ipucu verir. Hatta diğer 

özelliklerine bakmadan sadece göğüs kısmına yani merkezine bakarak önemli sayılabilecek 

bilgiye sahip olabiliriz. 

Omuzların dik ve merkezin dengeli durması kendine güven duyan bir insanın görünüşüdür. 

Merkezin açık olması şeklinde değerlendirdiğimiz bu duruş, kişinin yaşamla barışık, 

kendinden hoşnut, çevresine hoşgörülü olduğu izlenimini verir. 

Merkezin kapanması, ellerin yanlara bırakılıp omuzun düşmesi ve başın hafif öne eğilmesi 

şeklinde tarif edilebilen bir durumdur. Bu duruşa sahip kişiler; özgüvenleri eksik, çekingen, 

karamsar ve zorluklara karşı direnci olmayan kişilik yapısına sahiptir. 

Merkezin çok fazla açılması, baş hafif yana yatık, omuzlar geriye çekilmiş, kollar yanlara 

açılmış bir duruş biçimidir. Saldırgan ve her an tepki vermeye hazır bir görüntü veren bu 

kişiler, diğer insanlara karşı çoğu kez hoşgörü ve anlayıştan yoksundurlar. Aile içinde şiddet 

gören insanlardan bazılarının dışavurumları, bu şekilde olabilmektedir. 

Yönünüzün, sizinle konuşan insana dönük olması onu önemsediğinizi ve ona değer 

verdiğinizi belirtir. 

 

 
Oturuş 

Bacak Bacak Üstüne Atma 

Bacak bacak üstüne atma biçimi, çok önemli mesajlar verir. Çoğu zaman kafamızdan geçen 

düşüncenin bizde bıraktığı etkiyi ayaklarda gözlemek mümkündür. Ancak ara sıra 

ayaklarımızı dinlendirmek amacıyla bacak bacak üstüne attığımızı da göz ardı etmemek 

gerekir. 

Bacak bacak üstüne atmak, genelde savunmanın bir şekli veya iç gerginliğin işareti 

olabileceği gibi, karşılıklı diyalogda rahatlığın yansıması olarak da düşünülebilir. 
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Geleneksel oturma biçimi de diyebileceğimiz bu oturma tipinde herhangi bir olumsuzluk 

yoktur. Bir sandalye ya da koltukta uzun süre oturmamız gerekiyorsa genelde bu oturma 

biçimini tercih ederiz. Ancak bu oturma biçimine kolların kavuşturulması eklendiği takdirde 

huzursuzluğun, tedirginliğin başladığı anlamını çıkarmamız doğru olur. 

4 rakamını andıran, sol ayağın üzerine sağ ayağın yere paralel olarak yerleştirilmesi biçiminde 

ise, kişi kendini diğer kişiye oranla daha rahat ve üstün olarak görür. Ancak eller sağ ayağı 

kavramış vaziyetini alırsa bir meydan okuma söz konusudur ve kişi her an tartışmaya hazır 

durumdadır. 

Üç veya daha fazla kişiyle otururken bacak bacak üstüne atmanın ayrı bir anlamı vardır. Kişi, 

gruptan kimle ilgileniyorsa veya kime yakınlık duyuyorsa ayağının yönü özellikle o kişiye 

dönüktür. 

Diğer Oturma Biçimleri 

Endişeli ve sıkıntılı oturma biçiminde ayaklar, çarpı konumunda ve sandalyenin altındadır. 

Eller ise sandalyenin kollarına veya kendi dizine sıkı sıkıya sarılmış olarak görülür. Hoşnut 

olunmayan bir ortamda sıkıntı, endişe veya sorun yaşanıyorsa bu oturma biçimi kendini 

gösterir. Ancak genelde erkeklerde görülen ayak kavuşturma, bayanlarda eteklerinin kısa 

olmasından kaynaklanabilir. 

Sandalyenin veya koltuğun ucuna oturmak, kişinin huzursuz olduğunun ya da kalkıp gitmek 

istediğinin belirtisidir. 

Dik oturan kişiler, çökük oturan kişilere göre yaşama arzusu yüksek, kendine güvenli ve 

enerjik yapıdadırlar. Sandalye ya da koltuğa tam olarak oturup arkasına yanlanma şeklindeki 

oturuş en uygun olanıdır. 

Otururken ayakların açık olarak durması erkeklerde rahatlığı ve güven duygusunu gösterirken 

bayanlarda cinselliği çağrıştırmaktadır. 

Sandalyede otururken ayakların açık vaziyette ileri doğru uzatılması kişinin kendine olan 

güveninin işaretidir. Fakat, ayakların çok fazla ileri uzatılması, kendine aşırı güvenme veya 

saldırganlık duygularının gösterişi olarak algılanabilir. 

Kişinin bir odaya girdiğinde nereye oturduğu onun kendine verdiği değerle orantılıdır. Kapıya 

yakın sandalyeye oturanlar kendini diğer insanlardan daha az değerli görür. Odanın sahibine 

yakın bir yer seçenlerin özgüvenlerinin yüksek olduğunu düşünebiliriz. 
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Toplantı yapılacak bir salonda –salon boş ise- insanların oturmak için doğrudan orta sıralara 

yöneldiğini görürüz. Ön sıralarda kendini açıkta ve savunmasız gören insanlar bu tür bir 

tercihle güven altına alındıklarını hissederler. 

İş Ortamında Beden Dili 

İş ortamında bulunacağımız uzun yılları düşünerek ortama uygun davranmayı da 

öğrenmemizin kaçınılmaz olduğu açıktır. Tabii ki, işyerinde evimizdeki kadar rahat olamayız. 

Bu satırlarda vereceğimiz öneriler, sizin iş ortamında rahat etmenize mutlaka katkı 

sağlayacaktır. 

Öncelikle mekansal sınırlara dikkat etmekle başlayın. Karşınızdaki çalışma arkadaşınıza 

dokunmanız gerekmediği sürece sakın dokunmayın. Çünkü karşınızdaki insan bunu taciz 

olarak algılayabilir. Bakışlarınız rahatsız edecek kadar uzun olmasın. 

Karşınızdaki insanla konuşurken yüzünüzle, mimiğinizle tepki verin. Bazen söylediklerini 

tekrar edin. Duruş pozisyonlarını sakın pas geçmeyin. 

Kendinizi gösterebileceğiniz anları iyi değerlendirin; ruhen ve bedenen, dengeli bir tarz 

sergileyin. Şirketinizde sizi ön plana çıkaracak etkinlikler yapın. Çok çalışkan bir personel 

olmak bazen bunun için yeterli olmuyor. İş yerinde gönüllü çalışmalara öncülük edin, sportif 

etkinlik düzenleyin, gezi, tiyatro gibi faaliyetler tasarlamanız, size artı puan kazandırır. 

Gülmeyi ve güldürmeyi sakın unutmayın. Pozitif olmak size, çevrenizdekilere ve işinize çok 

şey katacaktır. 

İşyerinde, bazen çok sorunlu müşterilerle karşı karşıya gelmeniz kaçınılmazdır. Karşınızdaki 

insanın davranışı, aslında kendi sorunlarından kaynaklanmaktadır; ama hedef olarak sizi 

seçmiştir. Bu tür zamanlarda asla ağız dalaşına girmeyin, paniklemeyin ve onu anladığınızı 

hatta ona yardım etmek istediğini iletip ama imkansız kılan nedenleri sıralayın. Bazen “İnanın 

siz de benim yerimde olsaydınız bana hak verirdiniz.” diyerek kendi safınıza çekmeniz işe 

yarayabilir. Bazen püskürtme silahlarınızı kullanmanız gerekebilir. Bunlar: 

Amirinizi çağırıp: “Beyefendiye yardımcı olmayı çok istiyorum; ama şu nedenden ötürü 

yardımcı olamıyorum. Siz belki bana bu konuda yardımcı olabilirsiniz.” diyerek müşteriye 

gerçekten kurum olarak yardımcı olmak istediğinizi, bunun için mücadele verdiğinizi 

gösterirsiniz ve sizi yalnız başına sıkıştırmasını engellemiş olursunuz. 

Sorunlu müşteriyi biraz yücelterek yatıştırabilirsiniz. “Bakın … Bey, siz gerçekten anlayışlı 

bir müşterimiz olarak bizi kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bu konudaki anlayışınız için de size 

teşekkür ediyorum.” diyebilirsiniz. Her müşteri sizin için güne yeni bir başlangıç olmalıdır 
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Ne kadar sinirlenirseniz sinirlenin aşırı duygusal tepkiler vermeyin, sizin bu konudaki 

profesyonelliğiniz, diğer müşteriler tarafından takdir edilecektir. O anda yaşadığınız haksızlığı 

unutup bir sonraki müşteriyle sempatik bir şekilde iletişime geçin. 

Sıkıntılarınızı iş çıkışı ya da hafta sonu katılacağınız etkinliklerle atmayı da sakın unutmayın. 

Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma, 

Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma. 

 

 
Tevfik Fikret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


