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AÇIKLAMALAR
KOD 90KG0007

ALAN Eğlence Hizmetleri

DAL-MESLEK Animatörlük / Çocuk Animatörlüğü

MODÜLÜN ADI İletişim

MODÜLÜN TANIMI

Duygu, düşünce ve bilgilerin anında ve açıkça akla
gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıyla
sağlanan iletişimin ve kendini ifade etme yollarının
verildiği öğrenim materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur.

YETERLİLİK İletişim tekniklerini doğru kullanmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında eğlence hizmetleri
bölümünde(departmanında) konuklarla ve çalışma
arkadaşlarınızla iletişim tekniklerine uygun olumlu iletişim
kurabileceksiniz.

Amaç

1. Eğlence hizmetleri bölümünde çalışma arkadaşlarınızla
iletişim tekniklerine uygun olarak olumlu iletişim
kurabileceksiniz.

2. Eğlence hizmetleri departmanında iletişimde beden dili
tekniklerini doğru olarak kullanabileceksiniz.

3. Eğlence hizmetleri bölümünde konuklarla iletişim
tekniklerine uygun olumlu iletişim kurabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf ortamı, çalışma ortamı, kütüphane, bilgi
teknolojileri ortamı veya grupla birlikte çalışabileceğiniz
tüm ortamlar.

Donanım: Bilgisayar, cd, broşür, resimler, drama
malzemeleri (kostüm, yaşamda kullanılan tüm malzemeler),
tiyatro oyunları, tepegöz, dijital kayıt cihazı, projeksiyon,
tv, kitaplar, sınıf kütüphanesi vb. öğretim materyalleri
gerekmektedir.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme
araçlarıyla, kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi
değerlendirebileceksiniz.

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (çoktan seçmeli,
doğru yanlış vb.) uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgileri ölçerek değerlendirecektir

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

İletişim; bilgi üretimi, iletme ve algılama sürecidir. İnsan ilişkilerinin vazgeçilmez bir
unsuru olan iletişim; toplumsal, sosyal, kültürel ve örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesi için
zorunludur. İnsanların öğrenmesi gereken bilgi, sürekli yenilenmektedir. Bilgi çağında
yaşayan bizler çağı yakalayabilmek için gerekli bilgi, donanım, tutum ve becerileri
kazanmak durumundayız.

İletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler; kişileri, kurumları, meslekleri,
toplumları ve dünyayı etkilerken kişiye her alanda yeni yaşam biçimleri ve yeni bilgiler
sunmaktadır. Bu da bizim bu gelişmeleri ve yenilikleri yakalamamızı gerektirmektedir.
Kendimizi; donanımlı, çağı yakalamış, mesleki alandaki gelişmeleri takip eden aydın,
başarılı, saygın ve toplumda sevilen biri yapmamız, ancak iletişim ve teknolojiyi takip
etmemiz sayesinde olabilir.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Eğlence hizmetleri bölümünde çalışma arkadaşlarınızla ile iletişim tekniklerine uygun
olarak olumlu iletişim kurabileceksiniz.

 İletişimin tanımını araştırınız.
 İletişimin önemini çeşitli örneklerle açıklayınız.
 Olumlu ve olumsuz iletişimle ilgili olarak çevredeki olayları, diyalogları

kaydedip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
 İletişim çeşitlerini araştırınız, tanımlayınız ve bunlarla ilgili örnekler tespit

ediniz.
 İletişimle ilgili bir oyun bulup sınıfta uygulayınız ve sonuçlarını gözlemleyerek

sorular çıkarınız( kulaktan kulağa, sessiz film gibi).
 Seçilen bir konuyla ilgili bir film getirip sınıfta arkadaşlarınıza izlettiriniz. Bazı

noktalarda filmi keserek o karedeki insanların duygu ve düşüncelerini tahmin
ediniz.

 Okul kütüphanesinden öykü ve romanlar getirip okuyunuz. Buradaki
kahramanların duygu ve düşüncelerini not edip arkadaşlarınıza aktarınız.

 İletişim engelleri ile ilgili drama hazırlayınız. İzleyicilerden bu engellerin nasıl
aşılabileceğine dair sorular ve cevaplar alınız.

1. İLETİŞİM

1.1. Tanım

İletişim, bilgi ve anlamların kaynaktan hedefe aktarılmasıdır. İletişim kavramı Latince
“communis” sözcüğünden gelmekte olup dilimizde komünikasyon, haberleşme ve bildirişim
sözcükleriyle tanımlanır. Bu tanımdan ortaklık kurma amaçlanır. İletişim bilgiyi yaymak,
insanları eğitmek, eğlendirmek, etkilemekle birlikte asıl amaç bilgi vermektir. İletişim kısa,
açık, net, anlaşılır ve doğrudan olmalıdır.

İletişim, bir kişiden diğer kişiye veya kişilere “bilgi” veya “anlam” iletim sürecidir.
İnsan; sosyal bir varlıktır. Bu nedenle, çevresiyle ilişki kurarak yaşar. İnsanın davranışı,
konuşması, duruşu, jest ve mimikleri, oturma şekli vb. kendini ifade etmesi yani çevresine
mesaj iletmesidir.

İletişim dünya dillerinde en çok anlamı olan sözcüklerden biridir. Dolayısıyla farklı
tanımları vardır. Bu tanımlardan bazıları şunlardır:

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 İletişim; dünyayı anlamlı kıldığımız, bu anlamı başkalarıyla paylaştığımız insani
bir süreçtir. Yani iletişim “duygu, düşünce, fikir, bilgi ve kültürü kapsayan
anlamların semboller yardımıyla aktarıldığı bir süreçtir”(Tutar, 2003:34).

 İletişim, taraflar (kaynak ile alıcı, birey ile birey, birey ile grup veya grup ile
grup) arasındaki duygu, düşünce ve bilginin sözlü ya da sözsüz karşılıklı mesaj
alış verişidir.

 Sözsüz iletişim, sözlü iletişimi kapsamaz ancak; sözlü iletişimde sözsüz
iletişimin beden dili, sürekli olarak kullanılır. O zaman iletişim, insanların
davranışlarını etkilemek amacıyla sözlü ya da sözsüz araçlarla zihin yönlendirme
etkinliğidir.

 İletişim kurmanın temelini kavrayan kişi başkalarının kendisi ile kurduğu
iletişimi de yönlendirir. Kendini kontrol ile çevreyi kontrol arasında önemli bir
fark yoktur. Kendini tanıyan, kontrol eden, iyi ifade eden kişi, çevresini de iyi
kontrol edebilir ve yönlendirebilir.

1.2. İletişimin Önemi

İletişim; insan ilişkilerinin ana unsuru olarak paylaşmak demektir. İnsan anlamlı ve
mutlu bir yaşam için çalışır. İletişim ne kadar sağlıklı ve anlamlı ise başarı, ekonomik
gelişim, kişisel bütünlük ve ruh sağlığı da o kadar iyi olur.

Önce anlamaya çalış, sonra anlaşılmayı bekle

Ünlü bir firmanın reklam filminde “İLETİŞİM ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİR” ifadesi
iletişimin yaşamımızdaki yerini gösterir. İletişimin özü, anlamak ve anlaşılmaktır. Anlamak
ve anlaşılmak insan için nefes almak kadar önemlidir.

İletişim hayatımızı oluşturan zamanın en çok harcandığı faaliyettir. Yapılan
araştırmalar, iletişimin, iş yaşamında ve günlük yaşamda zamanımızın büyük bir kısmını
aldığını ortaya koymaktadır. İş yaşamında olduğu gibi, bir insanın günün 2/3’ ünü iletişime
ayırdığı görülmüştür.

İletişim Türü (Oransal Olarak) İletişim Türü (Saat Olarak)
-Yazma % 9
- Okuma % 16
- Konuşma % 30
- Dinleme % 45

-Yazma 1.5 saat
- Okuma 3 saat
- Konuşma 4.5 saat
- Dinleme 7 saat

Tablo 1.1: (Kırmızı, 2005: 9)

İnsan sosyal bir varlıktır. Dayanışma ve paylaşım içinde yaşamını sürdürebilir. Bu
dayanışmayı ancak etkili bir iletişimle sağlayabiliriz. İnsanların birbirlerini anlamada bir
köprü vazifesi gören iletişim, sadece kaynaktan alıcıya mesajın iletilmesi olarak
düşünülmemelidir; çünkü mesajı gönderenin mutlaka bir amacı vardır. Alıcı, gönderilen
mesaj doğrultusunda alıcının bir davranışta bulunmasını bekler.
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Mesajı gönderenin istediği davranışın alıcı tarafından gösterilmesi halinde etkin bir
iletişim gerçekleşir. İletişimin dört temel öğesi vardır:

 Gönderici (kaynak)
 Mesaj (ileti)
 Alıcı
 Kanal

“SAĞLIKLI BİR İLETİŞİM HEM BİREYİN HEM DE TOPLUMUN YAŞAMINA
ZENGİNLİK VE SAYGINLIK GETİRİR. ”

İletişim Şeması

Kodlama Çözümleme
Kaynak Kanal Alıcı

Dönüt (Geri bildirim)

1.2.1. Gönderici (Kaynak)

Bir duygu veya düşüncesi olan ve bunları paylaşma durumunda olan göndericidir. Bu
kişi “kaynak, gönderici veya iletici” olarak nitelenir. Kaynağın güvenilir, geçerli, sevilen,
iletilen konuya uygun ve inandırıcı olması gerekir. Aldığı kötü rollerle tanınan bir film
yıldızının çocuk yuvası açması pek çekici gelmeyecektir. İletişimin etkili olmasından
gönderici sorumludur. Bu sorumluluğun önemli unsurları vardır. Bu unsurlar:

 Alıcıya uygun, açık ve kolay anlaşılır mesajları oluşturmak
 Mesajı, en etkili kanalla alıcıya ulaştırmak
 Geri bildirimleri doğru almaktır.

Buna göre kaynağın görevi; mesajı, alıcıya doğru şekilde oluşturmak ve mesajın
anlaşılmasını sağlamaktır.

1.2.2. Mesaj (İleti)

Paylaşılacak duygu, düşünce, istek ve bilginin söz, yazı veya simgesel olarak
ifadesidir. Bu simgeleri işaret, söz, beden dili, ses, gazete, dergi vb. olabilir. Simgelerin tek
başlarına bir anlamları yoktur. Anlam gönderici ve alıcı tarafından yüklenir. Etkili iletişimde
anlamlar ortak olmalıdır. Her sözcük, çevredeki her şey, sesler bile bir imgedir.

Mesaj; duygu, düşünce ve fikirden oluşur. Bu açıdan düşünce ve duygu aktarmaya
yarayan her hareket, jest, mimik veya hareketsizlik, bir mesajdır. İletişimde mesaj, etkendir.
Gönderici ve alıcıyı, mesajın yönü belirler.
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1.2.3. Alıcı (Hedef)

Mesajın gönderildiği kişi, grup ya da kitleye iletişim sürecinde “alıcı” denir. Alıcı bir
tek kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilir. Başarılı bir iletişimde, göndericinin
mesajı doğru iletme sorumluluğu kadar alıcının da sorumluluğu vardır. İletişim süreci
alıcının gönderilen mesajı algılamasına kadar tamamlanamaz. İletişimin tam olması, mesajın
alınmasına bağlı iken; etkinliği mesajın alınması ve istenen davranışın hedef (alıcı)
tarafından gerçekleşmesine bağlıdır. Bunun açık şekli “beş alıcı tepkisi” olarak ifade edilir.
Bunlar; alma, algılama, kabul, davranış ve geri bildirimdir (Feed Back). Buna, iletişimin beş
kuralı da denmektedir. Alıcının açık ve önyargısız olması, mesajın doğru algılanması için
gereklidir.

1.2.4. Kanal

Kanal, göndericiyle alıcı arasındaki mesajın iletildiği yoldur. Birey-birey arasında
gerçekleşen iletişimde kanal ses ve ışık dalgaları gibi dış etkenlerden oluşur. Ancak bireyin
iç iletişiminde dış kaynaklı (ses ve ışık gibi) kanala gerek yoktur. Birey iç iletişiminde
algıladığı konuları kendisi yorumlar.

Mesajın gönderilmesi sırasında aşırı gürültü, ses ışık, soğuk, sıcak gibi etkenler,
kanalın iletim görevini yapamamasına neden olabilir.

Resim 1.1: Gönderici ve alıcı arasındaki iletişim
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ETKİNLİK

1. Şimdi öğrendiklerimiz doğrultusunda
aşağıdaki metin üzerinde çalışalım.

2. “Deniz kıyısında bir tatil köyü hayal ediniz.
Güneşin doğuşunu görmek için sabah erken
kalktınız ve yürüyüşe çıktınız. Sahilde
yürürken karşıdan bir bayanın geldiğini
gördünüz. İçinde yetiştiğiniz kültür gereği
selâmlaşmak ve konuşmak “rahatsız etmek”
olarak algılanacağı için birbirinize bakmadan
geçip gittiniz. (Cüceloğlu, 2003:11)

3. Sınıfınızda ders işlerken sınıftakileri
kameraya alınız

4. Sınıfa gazete ve dergilerden kesilen insan ve
olay resimleri getiriniz.

1. Karşıdan gelen kişiyle aranızda
iletişim gerçekleşti mi?

2. Acaba hangi koşullarda etkili
iletişim gerçekleştiği sonucuna
varırsınız?

3. Filmi izlerken durdurarak o kare
ile ilgili olarak sınıftaki
arkadaşlarınızın düşüncelerini
alınız.

4. Yönerge: yukarıdaki insanlar, sizce
ne düşünüyor?

1.3. İletişim Türleri

İletişim türlerine başlamadan önce, doğru ve yanlış iletişimin insan yaşamındaki
yerine bakmak gerekir. İnsanlarla kurulan iletişim, hedeflenen amaca ulaşıp ulaşılamadığıyla
doğru algılanmasıdır. Eğer amacımıza ulaşabiliyorsak, sonuç başarılı, aksi takdirde
başarısızdır.

Yanlış iletişim veya iletişimsizlik: Yüz, göz, söz ve bir gönül bağı ile doğru noktada
buluşamayan dinleyici ve konuşmacıların birbirlerine bir şeyler anlatmaları, anlamları ortak
kılmaları ve dolayısıyla birbirlerini anlamaları uzak bir ihtimaldir. Yanlış iletişime
konuşmacının mesajı doğrudan, net ve açık iletmemesi, dinleyicinin dikkatli dinlememesi
gibi etkenler neden olur.

Doğru iletişim veya doğru paylaşım: Doğru iletişim, doğru anlamı yakalamayla
ilgilidir. Doğru ve ortak anlam, doğru iletişimi sağlar. Unutmayalım ki hangi tarzda iletişim
olursa olsun temelinde anlamak ve anlaşılmak vardır. Konuşmacının, anlatmak istediğini
açıkça anlatması; dinleyicinin ise, dikkatli dinlemesi doğru iletişimi sağlar(Kırmızı,
2003:14).



8

Alıcının verdiği cevap (davranış) kaynağın istediği yönde ise, iletişim doğru; eğer
istenilen yönde değilse, yanlış demektir. Bir bireyin anlatmak istediği cümlenin anlamını
duyuyor ve anlıyor iseniz, iletişim doğru; duymuyorsanız ve o anlamı siz de
kullanmıyorsanız, iletişim yanlıştır. “Eğlenmek kavramı”, özellikle eskiden, “bir yerde
oyalanmak” anlamında kullanılıyordu. Günümüzde kullandığımızda ise, yeni kuşaktan birisi
bunu “zevk alarak vakit geçirmek” anlamında algılayabilir. Bundan da anlaşılacağı gibi
iletişimin doğru veya yanlış olmasını, kişinin yaşı bile etkilemektedir.

ETKİNLİK

1. Yanlış iletişim ne anlama gelir?

2. Yaşadığınız bir yanlış iletişim örneği
yazınız.

3. Şimdi yanlış iletişimi nasıl
önleyebileceğimizle ilgili üç örnek
yazınız.

4. Sosyal konulu bir filmi sınıfa getirip
izleyiniz.

5. Doğru iletişim ne anlama gelir?

6. Doğru iletişimde, size göre, neler
önemlidir?

7. Doğru ve yanlış iletişimle ilgili olarak
sınıfta doğaçlama yapınız.

1. Tanım: Yanlış iletişim; mesajın
gönderenin amaçladığından farklı bir
şekilde algılanmasıyla sonuçlanan bir
iletişim bozukluğudur.

2. “Araba aldım” cümlesi, herkesin
zihninde farklı bir araba şekli
uyandırır.

3. “Soru sormada açık ve net olma” gibi,
“Ne demek istediğimi anlıyor
musun?” gibi ifadeler iletişim
bozukluğuna yol açar.

4. Film bitince bu filmden ne
anladığınızı defterinize yazınız ve
daha sonra bunu arkadaşlarınıza
okuyunuz.

5. Tanım: Doğru iletişim, doğru anlamı
yakalamaktır.

6. Ortak kültür, ortak eğitim, dil vb.

7. Drama konusunu kendiniz seçiniz, her
dramadan sonra tartışınız.

1.3.1. Birey - Birey Arasındaki İletişim

1.3.1.1.Psikolojik İletişim

İnsanın ilk iletişimi, kendisiyle olan iletişimi yani iç iletişimidir. Simgelerin (sözcük,
davranış, gülümsemek, kızgın ifadelerin yorumlanması gibi) bireyin kendi içinde üretimi ve
yorumlanması, kendisiyle iletişimidir. Bu iletişim, en yoğun iletişim türüdür.

Kişinin kendi iç dünyası ile iletişimi; onun düşünmesi, hayal kurması, duygulanması,
ihtiyaçlarının farkına varması, iç gözlem yapması ve iç dünyasından mesajlar alarak ve
kendine soru sorarak bunlara cevaplar araması şeklinde olmaktadır.
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Kişi iç dünyası ile iletişiminde, hem kaynak yani gönderici hem de alıcı
pozisyonlarında bulunmaktadır. Bu, zihinsel bir süreçtir.

Resim 1.2: İnsanlar arası iletişim süreklidir.

Birey, her zaman içsel sorular sorup, içsel cevaplar verir. Kişinin kendisiyle kurduğu
iletişim, çevresiyle kurduğu iletişimde belirleyici olmaktadır. Yani, kendisiyle kurduğu
iletişim, bir çeşit dışa sunumdur. Bu, psikolojik bir olaydır. Bir başka deyişle, kişinin kendi
kendini anlaması ve çeşitli duyu organları ile iletişim kurmasıdır. Yeme-içme ne ise, insan
psikolojisindeki içsel iletişim de aynı anlamdadır ve serbest bir ortamda oluşur. İnsan stres
altındayken baskı nedeniyle kendisi ile sağlıklı iletişim kuramaz.

1.3.1.2. Sosyal İletişim

Sosyal iletişim, iki ya da daha fazla insan arasında meydana gelen mesaj alış verişidir.
Çevreyle iletişim kişinin vazgeçilmez yaşam gereklerinden biridir. Çevreyle iletişimde,
kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılaması esastır. Bu iletişim yüz yüze olabileceği gibi
televizyon, gazete, dergi, bilgisayar, radyo gibi iletişim araçlarıyla da gerçekleştirilebilir.
Sosyal iletişim, iş ortamındaki insan ilişkilerinde de önemlidir.

Kişiler arası iletişimin doğru ve etkin bir biçimde kurulmasına “Tamamlayıcı İletişim”
denir. Tamamlayıcı iletişimin amacı sadece insanlar arası diyaloğu geliştirmeyi değil, aynı
zamanda bunu devam ettirmeyi de içerir. Bu iletişim, insanlar arasındaki sorunların ortadan
kaldırılmasını amaçlar. Tamamlayıcı iletişim; uyum faktörlerine dayanan, özel, birleştirici,
onaylayıcı ve dinlemeyi gerektiren çok yönlü bir iletişim türüdür.

Tüm insan ilişkilerinin temeli, iletişimdir.
John Deway
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1.3.2. Birey - Grup İletişimi

Kişiler arası iletişimin önemli yanını küçük grup iletişimi oluşturur. Grup iletişimin
yarısından fazlası, grup içinde gerçekleşir. Her üye, grup içinde birbirine bağlıdır. Örgütsel
iletişim, grup iletişimini gerektirir. İletişimde başarılı olmak için kişide birtakım özel
becerilerin (mesleki donanım, eğitim, kültür vb.) bulunması gerekir. Grup içi iletişim ırk,
cinsiyet, yaş ve meslek gibi özelliklere göre sınıflandırılır. Grup içi iletişimin temel amacı,
insanlar arası etkileşimi sağlamaktır. Gruplarda merkezi olan ve merkezi olmayan olmak
üzere, iki çeşit iletişim ortaya çıkar. Merkezi iletişimde kişi, yönetici durumunda iken
merkezi olmayan iletişimde birey-birey ve birey-grup arasında serbestlik vardır. Burada,
gruplar, aralarındaki iletişimi yüz yüze kurabilecekleri gibi, iletişim araçlarından
yararlanarak da kurabilirler. Bireyin kendisiyle iletişimi ve ortak paydaları, grupla iletişimini
de etkiler. Grup içi ya da gruplar arası iletişim, belli amaçlar için bir araya gelmiş örgütler
içinde de kendini gösterir.

1.3.3. Kitle İletişimi

Kitle iletişimi toplumsal alanda gerçekleşen bir iletişimdir ve her türlü basın-yayın
araçları (radyo, televizyon, dergi, gazete, bilgisayar vb.) ve diğer yollarla gerçekleşir. Kitle
iletişimi, toplumu bilgilendirmek ve geniş kitlelerle iletişim kurmak anlamında da kullanılır.
Kitle; sosyal, siyasal ve kültürel bakımdan belirsiz olan ve ayırt edilemeyen insan kümelerini
ifade eder. Kitle iletişimi, geniş örgütleri, grupları ve kişileri kapsar. Kitle iletişimi,
sosyalleşmenin bir gereği olarak ortaya çıkar. Kitle iletişiminde kullanılan uydu teknolojileri,
kitleler arası iletişimi sağladığı gibi dünya uluslarını da birbirine bağlamaktadır. Her tür
iletişim, kitle iletişiminin alt düzeyleri arasında yer alır.

Kitle iletişiminde alıcı, kaynaktan uzak ve bağımsızdır; tek yanlıdır, kamusaldır.
İçeriği herkese açıktır ve üyelik esasına göre çalışmaz. Burada izleyici kitle geniştir, farklı
toplulukları bir araya getirir. Profesyonel iletişimciler (spiker, gazeteci vb.), toplum adına
iletişim kurarlar.

Resim 1.3: Kitle iletişim araçları yaşamı kolaylaştırır.
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1.4. İletişim Yöntemleri

1.4.1. Sözlü İletişim

Sözlü iletişime, konuşma dili de denmektedir. Sözlü iletişim; yüz yüze görüşmeler,
toplantılardaki konuşmalar, brifingler, halka hitaplar, telefon görüşmeleri, çeşitli programlar
vb. biçimlerde gerçekleşir. Gönderici ve alıcı arasındaki konuşmanın her türü, sözlü
iletişimdir. Sözlü iletişim, yüz yüze olabileceği gibi radyo, televizyon, telefonla da olabilir.

Resim 1.4: İletişimde jest ve mimikler etkilidir.

Sözlü iletişimin en önemli unsuru dildir. Sözlü iletişim, dil ve dil ötesi olmak üzere iki
kısma ayrılır. Dil ile iletişimde, kişiler, konuşarak ya da yazarak mesajlarını birbirlerine
iletirler. İki kişi duygularını konuşarak anlatabileceği gibi, yazarak da (dil unsuru
kullanıldığından) ifade edebilir. Dil ötesi iletişim ise, sesin niteliği ile ilgilidir. Bunlar; ses
tonu, ses hızı, ses şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar ve benzeri
özelliklerdir. Bunlar, konuşmacı tarafından sınırsız kullanılır. Kullanım şekli, sözcüklerden
daha etkilidir. Bir annenin çocuğuna “çirkin” derken aslında dünya tatlısı demek istemesi bu
türdendir. İletişim türleri içinde en yaygın ve etkili kullanılanı, sözlü iletişimdir.

Nasrettin Hoca’ya sormuşlar:
—Adam olmanın yolu nedir?
Hoca da:
—Hayli zordur bu işler. Bileni can kulağıyla dinleyeceksin, söylerken de ağzından

çıkanı kulağın duyacak, demiş.

Yukarıdaki fıkrada iletişim ile ilgili hangi özellikler anlatılmıştır?

Etkili iletişim biçimlerinden biri olan sözlü iletişimi doğru kullanabilmek için;
konuşma, dinleme, soru sorma ve geri bildirim konularında gelişmek gereklidir.

Etkili iletişim hem dinlemeye, hem de konuşmaya bağlıdır. Dinleme aktif ve pasif
olarak iki şekilde ele alınabilir.

Söz başkası, kulak (dinlemek) sizin içindir.
Hz. MEVLANA
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Resim 1.5:Aktif dinlemede göz teması etkilidir.

Aktif Dinleme: Dikkatli suskunluğu, etkin sessizliği ve en az yanıt vermeyi içerir.
Diğer kişinin fikirlerini istediği gibi ifade etmesine izin verir. Dinleme öğeleri olarak
aşağıdakiler sayılabilir:

 Fiziki Unsurlar: Dinleyicinin giyimi, oturması, jest ve mimikleri
 Düşünme Unsuru: Konuşmayı anlama
 Dinleme Dikkat İlişkisi: Dikkati toplama
 Dinleyici Kişilik İlişkisi: Konuşma ile dinleyenin bakış açısının uyması

Dinleme engelleri ise:

 Dinleyiciye bağlı olanlar: Önyargı ve değer bulmama gibi
 Konuşmacıya bağlı olanlar: Önyargı, saygı göstermeme vb.
 Konuya bağlı olanlar
 Ortama bağlı olanlar
 İletişim araçlarının yetersizliğine bağlı olanlar

Beklenen beş dinleyici tepkisi vardır:

Şekil 1.1

“Eksik İletişimden Hiç Bir Zaman Tek Taraf Sorumlu Değildir”
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Etkili bir dinleme için şunlar önerilebilir:

 Susun ve dinlemeye hazır olun.
 Söz kesmeyin, sabırlı ve saygılı olun.
 Önyargılardan arının.
 Kişiye değil, söylenenlere yoğunlaşın.
 Fiziksel katılım yapın (konuşana doğru yönelmek, yüz yüze olmak, göz kontağı

kurmak).
 Dikkatli ve ilgili olun

Gerçekten anlamak için bilinçli bir çaba gösterin. Ortak olmayan noktalar varsa, “şu
konuyu biraz açar mısınız?” gibi sorular sorun.

Düşünün, değerlendirin, konu dışına çıkmayın. Konuşmacı çıkarsa konuya davet edin.

Bedensel ve sözlü katılımla geri bildirimde bulunun. Buna aktif dinleme denmektedir.
Aktif dinleme söylenenlerin özetle söylenmesidir.

Örneğin: “Kısaca bunu mu demek istiyorsunuz?” veya “Bunu şöyle mi anlamalıyım?”
gibi sorularla katılım gerçekleşir. Alınan onay ya da kabul etmeme mesaja ulaşmanızda rol
oynar.

Kilit noktaları not alın.

Dinlemeyi bitirmeden konuşmaya geçmeyin.

Empati kurun(Kendini karşıdakinin yerine koymak).

Konuşma, duygu, düşünce ve dileklerin görsel ve işitsel öğeler aracılığıyla karşıdaki
kişiye iletilmesidir. Konuşma iyi olmazsa dinleyici de sıkılacaktır. Konuşmacının kişiliği,
ikna kabiliyeti, konuya hakimiyeti önemlidir. Bir düşünür “Kişi, konuşmasından belli olur.”
demiş. “Ya hiç konuşmazsa diye sormuşlar”. Düşünür de “O kadar akıllı insan yoktur.”
demiş(Kırmızı,2003.57).

Yerinde, doğru ve öz konuşma, insan ilişkilerinde önemlidir. Son yıllarda işe alınan
bireylerde, güzel konuşma, özellikle aranan bir nitelik olmuştur. Konuşmacı, sorulan
soruların cevabını verebiliyorsa, kime ne söyleyeceğini, nasıl söyleyeceğini biliyor ve
söyleyeceklerinin önemli olduğunu bilerek konuyu önemsiyorsa, konuşmasında başarı
sağlayacaktır.
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Hararetli Konuşma Değil- Hareketli Konuşma

Şehrin en güzel konuşmacısı seçilecekmiş. Herkes konuşmuş ve sıra en ünlü
konuşmacıya gelmiş. Kürsüye en son çıkacak konuşmacıya, rakipleri, kötü bir sürpriz
hazırlamışlar ve o kürsüye çıktığında tüm ışıkları söndürmüşler.

Tecrübeli hatip, ortalık zifiri karanlıkken ve göz gözü görmezken salonun karanlığına:
“Herkes bir kibrit yaksın.” diye seslenmiş.

Çakmağı olanlar, kibriti olanlar ceplerine davranmışlar ve salon bir anda gün gibi
aydınlanmış.

Etkili bir konuşma, yerinde ve zamanında olumlu yönde harekete geçirir. Ne diyor
Mevlâna: “Karanlıklara küfredeceğine, kalk da bir mum yak.” Konuşmacı, durumdan ve
koşullardan şikayet etmekle bir şey kazanamaz. Konuşmacı, sadece soruna değil, çözüme de
işaret etmelidir (Kırmızı, 2004:92).

Konuşma yalnızca ağızdan çıkan sözler topluluğu değildir.

İçeriksiz konuşma (iletişim), cevap yerine soru üretir.

Yukarıdaki parçada iletişimin hangi yönlerine değinilmiştir?

ETKİNLİK

—Şimdi hepinizin bildiği bir oyunu
oynayalım. Kulaktan kulağa oyunu.
Arkadaşınıza, o an aklınıza gelen bir
cümleyi fısıldayarak söyleyin. O da diğer
arkadaşlarınıza söylesin. En son söyleyen
kişi yüksek sesle söylesin.
—Daha önce okuduğunuz bir hikâyenin baş
kısmını sınıfta anlatınız ve
arkadaşlarınızdan daha sonraki kısımlarını
tamamlamalarını isteyiniz.
—Sizce dinlemeyi neler etkiler?
—Bir toplantı ya da tartışmada nasıl dinler
ve davranırsınız?
—Bir başkasının canınızı sıkması
durumunda, onu nasıl dinler ve kendisine
nasıl davranırsınız?
—Kaç defa, sokakta yol sorup
karşınızdakini eksik dinlemeniz yüzünden
kendinize söylenenlerin ancak yarısını
hatırlar durumda buldunuz?

—Sizce burada iletişim var mı?
—Size göre, oyundaki kural ne olmalı?

—Dinlemenin iletişimdeki rolü nedir?
—Son konuşan kişiye ilk söyleyen kişinin
duygularının ne olduğunu sorunuz (Empati
yapın).

—Anlatılan hikayeyi herkes farklı
tamamlayabilir; fakat sınıfça en uygun
olanını seçiniz.
—Herkesin farklı bakış açıları olduğunu,
ama ortak paydalarda buluşabileceğimizi
unutmayalım
—Örneğin: stres, bilginin miktarı vb.

—Örneğin: Yazı yazarım
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“GÜZEL KONUŞMANIN SIRRI, LÜZÛMSUZ SÖZLERİ TERK ETMEKTİR”
Hz. Ebubekir

1.4.2. Sözsüz İletişim

Sözsüz iletişim; beden dili, jestler, mimikler, oturuş, duruş gibi çeşitli tavırlarla
kendini ortaya koyar. İnsanlar arası iletişimde, bireyin durumuna ilişkin değerlendirmeleri
taşıyan bu aracılara “sözsüz mesajlar”; bu mesajlarla yapılan anlatım şekline de “sözsüz
iletişim” denir. Sözsüz iletişim, sözlü iletişimi destekler niteliktedir. Bu yüzden de sözsüz
iletişime “İkincil mesaj kanalları” denir.

Sözsüz iletişim, beden dili diye adlandırılan, sözsüz anlatımlardır. Sesin tonlanarak
kullanımı mesaja farklı anlamlar yükleyebilir. Konuşulan dil, dilin kullanım şekli, ses tonu,
yazılı iletişimdeki yazının biçimi, içinde bulunduğu ruhsal durum, gönderici veya hedef
kitle durumundaki kişinin dile getirmek istediklerine ilişkin bir anahtar oluşturur. Sözsüz
iletişimde, kişinin yüz ifadeleri, göz hareketleri, duruşu ve giyim kuşamı sesin özelliklerini
içerir.

1.4.2.1. Sözsüz İletişimin Özellikleri

Sözsüz iletişimin özellikleri şunlardır:

 Sözsüz iletişim etkilidir: Duyguları dolaysız ve daha etkili ifade edebilir.
 Sözsüz iletişim duyguları ifade edebilir: Düşünceler sözlü iletişimle, duygular

ise sözsüz iletişimle daha iyi ifade edilebilir. Yorgunluğun ve kızgınlığın
yüzümüzdeki ifadesi bu türden bir iletişimdir.

 Sözsüz iletişim çift anlamlıdır: Sinirli bir insanın yüz ifadesi, ses tonu ve bedeni
kızgınlığı yansıtırken, sözleri bu kızgınlığı saklamaya çalışabilir.

 Sözsüz iletişim belirsizdir: Eğlenceli bir ortamdan sonra sessizliğe bürünme gibi.

1.4.2.2. Göz Kontağı

Göz kontağı, iki kişi arasında iletişimi geliştirmenin en etkili yoludur. Gözler,
konuşmanın anlamını oldukça etkilemektedir. Gözlerin farklı kullanımlarına göre, konuşma
da farklı anlamlar taşıyabilmektedir.

Uzun süren dik bakışlar, hakimiyet kurma ve etkilemeyi; gülen göz ise, iyi niyeti
temsil eder. Gözleri sık sık kaçırma ise, karşıdakini üstün görme ve ilgisizliği gösterir. Göz
bebeklerinin büyümesi, kişinin konuya ilgisinin arttığını; küçülmesi ise, ona karşı nefret ve
kızgınlık duyduğunu gösterir.

Göz temasında dikkat edilmesi gereken nokta, bazı kişilerin çok az veya kısa süreli
göz kontağı kurabilmesidir. Kişinin böyle bir özelliği fark edildiğinde, göz temasını mümkün
olduğunca kısa kesmek gerekir. Bu tür kişilerle ısrarlı göz teması, kişiyi rahatsız edebilir.
Göz temasını önemsemeyen biri olması durumunda bile kısa molalar vermek gerekir; çünkü
sürekli göz teması rahatsızlık yaratır. Yaşanılan kültür de göz temasının belirleyicisidir.
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Bazı bölgelerimizde babanın yüzüne bakılarak konuşulması, saygısızlık olarak
algılanmaktadır.

1.4.2.3. Beden Dili

Sözsüz iletişim, en ilkel toplumsal davranış olarak tanımlanan beden dilinin ortak
ifadesidir. Görünüş, davranış, dokunma gibi sözsüz iletilerin yer ve zamanı en iyi kullanma
süreci içerisinde önemli bir yeri vardır.

Beden dili, evrensel ve ortaktır. Evrensellikten, bütün dünyadaki insanların bu dili
kullanması kastedilmektedir. Görüntümüzde en çok dikkat çeken şeyler; genel duruş, baş,
göz ve yüzdür. İnsanlar, mesajları kontrol etmeyi öğrenmelidir. Bu konuda vazgeçilmez ilke,
beden hareketlerinin doğal olmasıdır. Bunları sıralayacak olursak;

 Yüz, jest, mimik ve baş hareketleri
 El, kol, bacak hareketleri ve beden duruşu
 Mesafe – Yöneliş
 Oturuş düzeni dış görünüş
 İlk izlenim kalıcıdır,
 İlk izlenim son izlenimdir, ilk izlenimin oluşturulmasında görünümün oluşması

önemlidir.

Resim 1.6: İletişimde el, kol ve beden duruşu önemlidir.

“Güzel Bir Görünüş, Sessiz Bir Tavsiye Mektubudur”
Publius SYRUS



17

UYGULAMA FAALİYETİ

GÜL YAPRAĞI

Uzakdoğu’da bir Budist tapınağı, bilgeliğin gizlerini aramaya gelenleri kabul
ediyordu. Burada geçerli olan incelik, anlatmak istediklerini konuşmadan anlatabilmekti. Bir
gün, tapınağın kapısına bir yabancı geldi. Yabancı, kapıda öylece durdu ve bekledi. Burada
sezgisel buluşmaya inanılıyordu. O yüzden kapıda herhangi bir tokmak, çan veya zil yoktu.
Bir süre sonra kapı açıldı, içerideki budist, kapıda duran yabancıya baktı. Bir selamlaşmadan
sonra “sözsüz konuşmaları” başladı. Gelen yabancı, tapınağa girmek ve burada kalmak
istiyordu. Budist, bir süre kayboldu; sonra elinde ağzına kadar su dolu bir kapla döndü ve bu
kabı yabancıya uzattı. Bu, “Yeni bir konuğu kabul edemeyecek kadar doluyuz.” demekti.
Yabancı, tapınağın bahçesine döndü, aldığı bir gül yaprağını kabın içindeki suyun içine
bıraktı. Gül yaprağı, suyun üstünde yüzüyordu ve taşmamıştı. İçerideki budist saygıyla eğildi
ve kapıyı açarak yabancıyı içeriye aldı. Suyu taşırmayan bir gül yaprağına, her zaman yer
vardı.

Size göre yukarıdaki parçada geçen sözsüz iletişimin etkisi ne olmuştur?

İşlem Basamakları Öneriler

 İnsanlarda olumlu ilişki kurma
aşamalarını yazınız.

 Olumlu ve olumsuz iletişim hakkında
doğaçlama örnekler veriniz.

 Sınıfta arkadaşınız bir konuyu anlatırken
onun beden dilini nasıl kullandığını ve
nasıl göz kontağı kurduğunu
gözlemleyiniz.

 Olumlu ilişki kurmada şunlara dikkat
ediniz:


 Karşıdaki ile göz teması kurunuz.
 Gülümseyiniz ve yumuşak bir yüz

ifadesine sahip olunuz.
 Kollarınızı kavuşturmayınız.
 Konuştuğunuz kişiye dönük

olunuz.
 Size söylenen şeyi bilseniz bile

dinleyiniz.
 İlk izlenim önemli olduğu için

kendinize özen gösteriniz.

 Olumlu
örnekler………………….................

 Olumsuz
örnekler…………………………..

 Arkadaşım……………………………

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Televizyon izlerken televizyonun
sesini kapatınız ve insanların beden
hareketleriyle neler anlattıklarını
gözlemleyiniz.

 Daha önce yaşamış olduğunuz bir
olumlu bir de olumsuz olayı sınıfta
arkadaşlarınıza anlatınız.

 Kendinizi ayna karşısında çeşitli
duyguları yansıtırken gözlemleyiniz.

 Durumumuz duygularımızı belirler.

 İzlediğiniz filmdeki olumlu ifadeleri not
ederek onları sınıftaki arkadaşlarınızla
paylaşınız.

 İzlediğiniz filmdeki olumsuz ifadeleri
not ederek onları sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

 Bedenimize istediğimiz her şeyi
öğretebiliriz. “Heyecanımı nasıl kontrol
edeceğim?” ve “Sinirlerime nasıl hakim
olacağım?” gibi soruları kendimize
sorabiliriz.

 Öfkeli, ciddi, güvenli olmak gibi
duygularımızı deneyerek öğrenebiliriz.

 Omuzlarınızı bırakınız, boynunuzu
bükünüz, suratınızı asınız, hüzünleniniz.

 Başınızı dik tutunuz, göğsünüzü şişiriniz,
omuzlarınızı kaldırınız, kollarınızı
açınız, mutlu olunuz. Yumruklarınızı
karşınızdaki birine vuracakmış gibi
sıkınız, kaslarınızı geriniz ve nefes
alışınızı hızlandırınız.
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1.5. İletişimde Görünüş ve Davranışın Önemi

Öz imaj, insanların sizi nasıl gördüğü ya da görmek istediği değil, sizin kendinizi nasıl
gördüğünüzdür. Öz imaj, öz güvenin belirtisidir. Pozitif bir öz imaj ise, çok değerlidir.
Sağlıklı ve kendine sahip olan insan; sevildiğini, istendiğini ve değerli olduğunu düşünür.
Negatif bir imaj ise, iletişimde engeldir. Öyle bir imaj değişebilir, geliştirilebilir. Sağlıklı bir
bakışa sahip olunabilir. Fiziksel görünümünüz, giysileriniz, saçınız, yürüyüşünüz,
gülümsemeniz, göz ifadeniz, sesiniz, el sıkışınız ve tavırlarınız sayesinde taşınan imajdır.
Sesinizin tonlamalarına dikkat etmeniz gerekir. İnsanın dış görünüşü, o günkü iş
performansını yakından etkiler. Ayrıca dış görünüş verimliliği artırma ve azaltma etkilerine
de sahiptir. O gün günümüzü nasıl geçirmek istiyorsak, ona göre giyinip gitmeliyiz. Güzel
sözün de, tıpkı giyimde olduğu gibi, iletişimde rolü büyüktür. “Günaydın... Bugün güzel bir
gün olacak .” gibi sözlerle ve selamlaşmayla başlayan gün, daha verimli olacaktır.

1.6. İş Hayatında İletişim

“Ne kadar bilirsen bil, anlattıkların karşındakinin anlayabildiği kadardır”
Hz. Mevlana

Yazmak için çalışan herkes, iş iletişimiyle ilgilidir. 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 alış
verişinden 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 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 iletişim
kurulduğunda, bazı kazanımlar 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.
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 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 (Kırmızı, 2004:25).

1.6.1. Çalışan-Amir İlişkileri ve İletişim

Resim 1.7: Çalışan amir ilişkisinde iletişim

Her kurumun hiyerarşik yapısında farklılıklar vardır. Yönetimin temel öğesi, insandır.
Bir yöneten, bir de yönetilen unsuru vardır. Burada, iki ya da daha fazla insanın bir amaca
ulaşmak için biraraya gelmelerinden bahsedilmektedir. Yönetim de, bir amaca ulaşmak için
yapılan işler, yürütülen faaliyetler ve gösterilen çabalardan oluşur. Çalışanların
kaynaşmasında ve ast-üst ilişkilerinde; olumlu, hoşgörülü ve işletme ile bütünleşmenin
önemini hissettiren bir yaklaşım, başarılı olur. Yöneticinin geleceğe yönelik planları,
önceden açıklanmalı, onlarla tartışılmalı, ondan sonra kararlaştırılmalıdır. Yöneticiler,
liderlik vasıflarını göstermeli; çalışanlarına rehber, örnek olmalı; bir ödül veya ceza verirken
hak ve menfaat dağıtırken adil ve eşit olmalıdır. Ön yargılı davranıp siyasi ve ideolojik ayrım
yapmamalıdır. Hemşehrilik, akrabalık gibi ayrımlara yönelmemelidir. Çünkü yönetici
“emretme” ve “yönetme” anlamındadır. Ast-üst ilişkilerinde, astın ihtiyaçlarının bilinmesi
gereklidir. Astlar; görevlerinin devamlılığı, terfi, ücret artışı, sorumluluk, prestij ve iş
hayatında elde edilen sosyal doyumlar bakımından üstlerine. bağlıdırlar. Astlar, üst’lerle
ilişkilerinde çalışma disiplinine uymalıdırlar.
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 Liderlik

Lider; zihinde yaratılan ilk adımla, planla, amaçla ve anlamla ilgilenir. Yönetmen ise;
bu ilk adımın, planın, amacın, anlatımın en iyi şekilde davranışa nasıl yansıyacağı üzerinde
durur. Liderlik; bir grubu etkileyebilme, örgüt amaçlarını dile getirip çalışanları bu amaca
ikna etme ve motivasyon sezilerini yükseltme görevini üstlenen kişinin yüklendiği roldür.
Lider; çalışanlarının ihtiyaçlarını saptar, çalışanları motive edecek yöntemleri seçer ve
uygulamaya koyar; yönlendirme becerilerini ve konumunu kullanır. Lider; kime ne iş ve
görev verileceğini, temel grup amaçlarını belirler. Lider; güçlü kişiliklerinde, kişiler arası
üstün iletişim, yönlendirme, fikir verme ve temsil becerilerini barındırırken; yönetici,
genellikle idari, teknik ve sözel becerilere sahiptir. Ayrıca, liderler, yeni fikirler ortaya atmak
ve diğer çalışanları bu fikirleri gerçekleştirmeye ikna etmek için yeterli kişisel güce sahip
olduklarından, bulundukları topluluklarda değişimlerin önderidirler.

Yönetim, başarı merdivenlerinin tırmanılmasındaki verimliliktir. Merdivenin
doğru duvara dayalı olup olmadığını liderlik belirler.

Stephen R. COVEY

Lider misiniz, yoksa yönetici mi?

Yönetici ve lideri birbirinden ayırt etmemize yarayacak özellikler nelerdir?

Yönetici Lider

Uyum sağlar. Uyum sağlayacak bir ekip kurar.

Motive edici konuşur ve davranır. Liderin varlığı, motive kaynağıdır.

Çatışma olduğunda engeller. Çatışma çıkmayacak bir sistem kurar.

Yol açar ve yolu temizler. Yeni bir yol bulur ve yol gösterir.

Herkesi susturabilir. Konuştuğunda herkes susabilir.

Statükoyu korur. Yeni bir sistem bulur.

Stratejiyi belirler. Yepyeni stratejiler yaratır.

Bozuk olan bölümü düzeltir. Genleri düzeltir.

Konuşur. Konuşturur.

“Dinleyin” der. Dinler ve hazla dinletir.

Bugünü düzenler. Geleceği yaratır.

Başa gelenlerle uğraşır. Başa geleceklerle ilgilenir.

Davranışları düzenler. Düşüncelere yön verir.

İletişim kanalları kurup işletir. Sezgi gücü ile hükmeder.

Daha ekonomik malzemeyi alacak yer arar. Yepyeni bir enerji kaynağı bulur.

Aklına geleni söyler. Dinleyicilerin aklına göre söyler.

Tablo 1.2: (Thompson, 2003:26)
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 Yetki

En yalın ifade ile, başkalarına iş gördürme, örgütsel amaçları başarmak için belirli
görevleri, faaliyetleri yaptırma, astları harekete geçirme ve karar verme hakkıdır. Yönetici;
örgütten, amaçlarını gerçekleştirebilmek için örgüt içinde gerekli işlerin yapılmasını
astlardan isteme hakkına sahiptir. Ancak bu şekilde yöneticilik görevini yapabilir.

Yetkiler üç çeşittir:

 Komuta yetkisi (hat yetkisi ya da komuta yetkisi): Üstlerin astlarına emir
vermesi, onların yaptığı işleri kontrol etmesi ve gerektiğinde onlardan
hesap sorabilmesidir.

 Kurmay yetki: Uzmanlaşmış olan kişinin, gurubun ya da danışma
organlarının sahip olduğu yetkidir. Bu yetkiye sahip olan kişiler, bazı
bölümlerin işletilmesinden sorumlu değillerdir. Bunlar sadece komuta
yetkisine sahip olan kişi ya da gruplara yardımcı olurlar

 Fonksiyonel yetki: Bir bölüm yetkilisinin kendi alanına girenler üzerinde
taşıdığı yetkidir.

 Disiplin

Örgüt için yararlı olan davranış biçimlerinin alışkanlık haline gelmesine ve
uygulanmasına “Disiplin” denir. İyi bir disiplin için her kural ve koşul, herkese
uygulanmalıdır. Kurallar; amaç, çıkar ve ihtiyaçlara uygun olmalıdır. Disiplin kelimesi,
uygulamada ceza verme ile eş anlamlı kullanılır. Halbuki, ceza kavramı, disiplinin küçük bir
bölümünü oluşturur. Disiplin, çalışanın inanarak ve arzu ederek işyeri kurallarına ve
düzenine uygun davranışını sağlayan güçtür. İyi bir disiplin; insanların düzenli, devamlı
hareket etmelerini, tavır ve davranışlarının düzelmesini; iş kalite ve miktarının artmasını,
insanların yönetimlerinin kolay olmasını; iş görme arzu ve morallerinin yerinde olmasını
sağlar.

 Yetki Devri

Yönetici, bazen, özellikle işletmenin büyük ve faaliyetlerinin çok geniş ve karmaşık
olması durumunda, yetkilerinin bir kısmını başkalarına devredebilir ki, buna “Yetki Devri”
denir. Yetki devri, belirli görevlerin yapılması ve kararların alınması için geçici veya sürekli
olarak başkalarına yetki tanınmasını ifade eder. Yetki aktarmasına; güç paylaşımı veya
katılımcı yönetim de denir. Bir başka ifadeyle, çalışanların kendi kendini yönetmeyi
öğretmesidir.

Yetki sahibi olan astlar, daha çok çalışır ve daha başarılı olurlar. Bu, onları işe motive
eder; çünkü yetki sahibi olan ast, kendisini güçlü hisseder, yöneticiyle daha çok işbirliği
yapar ve görevlerini daha iyi yerine getirir. Yetkisiz ast ise, kendisini güçsüz hisseder;
yetkisi olan asta göre etkisiz, pasif ve verimsizdir.
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 Statü

Kişinin toplumda işgal ettiği yer, mevkiidir. Örneğin; ailede anne baba , otobüste
yolcu, otelde konuk gibi. Bireyler bulunduğu statünün gerektirdiği rolleri oynarlar. Statü
durağandır, toplumsal roller ise dinamiktir. Statü belirli bir noktayı işaret eder; ancak aynı
statüye sahip olsa bile herkesin oynadığı roller değişiklik gösterir. Örneğin, otelde konuk
olmak bir statüyü işaret eder. Ancak her konuk farklı özellikler gösterir; yani konuk rolünü
herkes farklı şekilde oynar.

Kültürel farklılıklar ve zamana göre statünün role dönüşmesi de farklılıklar gösterir.
Elli yıl önce oynanan anne rolleri ile günümüzde oynanan anne rolleri farklıdır.

Günlük yaşamda statü ile prestij kavramları zaman zaman birbirinin yerine kullanılır.
Oysa ikisi farklı anlamlar taşımaktadır.

Prestij bireyin toplumdaki saygınlık düzeyini ifade eder.Bireyin bulunduğu statü ile
prestiji orantılı olmayabilir. Örneğin bir şirketin genel müdürü toplumda saygınlığı olan biri
olmayabilir, prestij sahibi olmayabilir, oysa fabrikada işçi olarak çalışan biri çevresinde sözü
dinlenen saygın biri olabilir.

Birey bulunduğu statüye uygun rolleri oynamalıdır.

 Kontrol (Denetim)

Yöneticinin, astlarının üzerindeki denetim yetkisidir. İşletme fonksiyonlarının ne
ölçüde başarıldığını araştırır ve verimlilik konusunda yapılacakları saptar. Etkili bir denetim
yapılmadan, başarı durumu anlaşılamaz. Denetim en yalın ifade ile olması gereken ile olanın
karşılaştırılması ve aradaki olumsuz ve istenmeyen farkların belirlenerek düzeltici
önlemlerin alınması, arzulanan amaçlara ve üretim seviyesine ulaşılıp ulaşılamadığını veya
ne ölçüde ulaşıldığını araştırmaktır. Denetimde standartlaşmayı sağlamak, israftan sakınmak,
devredilen yetkinin kontrolünü yapmak, başarıyı ve üretimi değerlendirmek amaçlanır.

 Çalışanların Eğitimi

Personel eğitimi; çalışanların bir işi yapmak amacıyla bilgi ve becerilerinin
artırılmasına, geliştirilmesine yönelik uygulamalardır. İş yerinde çalışanların eğitimine önem
veren yönetici, çok isabetli bir davranış içerisindedir. Çalışanların eğitimi için yapılan
harcamalar, asla boşa gitmez; iş yerine fazlasıyla geri döner. Bir yönetici; çalışanların
verimini artırmak, üretimi kaliteli hale getirmek için çalışanları belirli aralıklarla eğitimden
geçirmelidir. Çünkü çalışanlar eğitildiğinde, iş yerine gerekli katkıyı; bilinçli, eğitimli ve
daha güvenli olarak yaparlar. Ayrıca, iyi yönetici; kendisi de teknolojik gelişmeleri takip
etmekte, kendisini geliştirmektedir. Yöneticinin çalışanlara örnek olması önemlidir.

İş yerindeki çalışanlarının eğitimine önem vermeyen yönetici, hiçbir faaliyette
bulunamaz, personelin ve işletmenin gelişimini de sağlayamaz.

Yönetici; gelişmeleri ne kadar yakından takip ederse, bunu çalışanlarına yansıtırsa,
okul, iş yeri vb. yerler; gelişerek, verimliliğe ve iş kalitesine o derece kolay ulaşacaklardır.
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 Teşvik Tedbirleri (Motivasyon)

Motivasyon, insanların belirli bir amacı gerçekleştirmek için davranışa geçmeleridir.
Motivasyon, yönlendirici güçtür. Kişisel ihtiyaçlar, istekler ve dürtülerden kaynaklanır,
kişiye bir davranışta bulunma isteği verir, amaca veya ödüle yöneliktir. Amaçlar, davranışı
kontrol etmez; sadece onu etkiler, kişiyi, ihtiyacını tatmin için uyarır. Manevi motivasyon,
kişilerin kendilerini grup amaçlarına katkıda bulunmaya, sorumluluk paylaşmaya
yüreklendirmedir. Bu, çalışanın yaptığı iş ile ilgili kararlarda etkili olması demektir.
Çalışanın katılımı; içinde bulunduğu grupla olabileceği gibi, tüm organizasyonun yönetimine
katılma biçiminde de olabilir. Maddi ve manevi teşvik tedbirlerini sayacak olursak:

 Ücret, pirim ve ödüller
 Sosyal kolaylıklar, ekonomik yararlar (servis öğle yemekleri, çay-kahve

servisi vb.)
 Takdir, övgü ve yapıcı eleştiri (yazılı ve sözlü olarak kutlama)
 Terfi ve kariyer geliştirme olanakları (yeni unvan ve maaş artışı)
 Sosyal saygınlık sağlamak (“aranan kişi” olma isteği, başarılı, etkili olma)
 İş güvencesi ve iş güvenliğini temin etme
 Çalışma düzeni sağlama ve moral verme
 Eğitme ve yetiştirme (kurs, seminer vb)
 Yetki verme
 Açık yönetim politikası uygulama (çalışanlarla konuları paylaşma)
 Sosyal işlere ve sosyal etkinliklere önem vermek gibi.
 Yönetici, çalışanın ihtiyaçlarına göre bunları çeşitlendirebilir.

Davranışın değişmesine üç duygu yol açar: KORKU, GÖREV, SEVGİ. Korkudan
dolayı motive olunduğunda bu mecburiyetten yapılır; görevden dolayı motive olunduğunda
bu yapılması gerektiği için yapılır, sevgiden dolayı motive olunduğunda istendiği için
yapılır.

1.6.2. Çalışanların Birbirleriyle İlişkileri ve İletişimleri

Çalışanlar birbirinin ihtiyaçlarından haberleri olmadığı zaman işbirliği mümkün
olmaz. Bireylerin, çalıştıkları örgütün etkili bir üyesi olabilmesinde ortak bilgi sağlamasında,
kişisel ve örgütsel koşulları anlamada, örgütün amaçlarına ulaşılabilmesinde, toplu
etkinlikleri desteklemede, tartışmalı ortak ilgi alanlarını bulmada, aydın bir kişilik
oluşturmada ve beceri geliştirmede iletişimin büyük bir rolü vardır.

Çalışanlar arasında olumlu iletişim bireylerin ancak doğru sözlü ve güvenilir
olmasıyla kurulabilir. Yönetici, çalışanları arasındaki ilişkileri düzenlemede sosyal
aktiviteler düzenlemeli ve amaçlar koymalıdır. Bireyler arası iletişim ve ilişkinin çalışma
hayatı açısından en önemli yararı; etkin bir iletişim sağlayarak çalışma barışı, iş tatminini ve
eş güdümünü sağlamasıdır. Genellikle aynı seviyedeki insanlar birbiriyle daha rahat iletişim
kurarlar. Ast- üst ilişkileri genellikle aynı konumdakilerin iletişimine göre daha resmidir.
Yönetici çalışanlarına ruhsal, duygusal, düşünsel öneri ve çalışma özgürlüğü tanıyarak
onların yaratıcılığından en üst düzeyde yararlanabilir. Örgütteki yeri ve yaptığı işin önemi ne
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olursa olsun ayrım gözetmeksizin eşit, insancıl davranma, saygılı olma ve güven duyma iş
tatminini sağlar. Bundan da asıl amaç iş mutluluğunu sağlamaktır.

 Dayanışma

Çalışanların bulundukları ortamda birbirlerinin bilgi, donanım ve tecrübesinden
yararlanmaları iş verimini artırır. Aralarındaki iletişimi ve paylaşımı kuvvetlendirir. Bu da
aralarındaki dayanışma ruhunu canlı tutar. Olumsuz iletişim halinde ise bireyler birbirlerine
yardımda bulunmaz, strese girerler. Bu da iş mutluluğunu ve işyerinde verimi engeller.

 İşe Ve Çevreye Uyum

Ekip çalışmasına uyum gösterme, iletişim kurma, çalışma barışının sağlanmasında, iş
tatmininde, örgütsel verimlilikte, etkinliklerde çalışanın çalıştığı gruba ve çevreye uyumu
bireyin başarılı olmasını sağlar. Bireysel olarak grubun davranışlarını benimsemese bile
orada kurallara uyum bireyi rahatlatır.

 Rekabet

Bilgi birikimi bireylerin işleri konusunda geniş veri ve bilgi birikimine sahip olmaları
demektir. Bilgiye sahip olmak bireyler arası güç kaynağıdır. Donanımlı birey, diğer
arkadaşlarından daha etkin ve daha başarılı olacaktır. Bireyler arasındaki rekabet örgütsel
canlılığın, verimin artması için gereklidir.

 Ortak Amaç

Çalışanlar, örgütteki tüm öğelerin örgütsel amaçlar doğrultusunda etkileşimde
bulunarak örgütün bütünlüğünü, amacını gerçekleştirirler.

1.6.3. Sosyal Çevre Ve Kişilerle İletişim

Sosyal hayatta insanların üyesi olduğu pek çok grup vardır. Bunlar: aile, akraba, okul,
iş vb. Amaç, nitelik ve genişlik bakımından birbirinden farklı olan bütün topluluklara “sosyal
grup veya sosyal çevre” denmektedir. Sosyal çevre birbiri ile ilişkide bulunan,
davranışlarında birbirlerinin varlıklarını hesaba katan insanlardan oluşur. Sosyal grubun
ortak amaç, hedefler, belli bir duygusal ortam ve kendine özgü sosyal bir yapısı vardır. Grup
üyeleri sosyal yapıya göre sosyal rolleri oynarlar. Sürekli ve çeşitli kuralları vardır. Kişiler
arası iletişimde sözlü ve sözsüz iletişim yöntemleri kullanılır. Gündelik yaşamda kişisel
iletişim kanallarının açık ve gelişmiş olması bireylerin başarı ve mutluluğu için ön koşuldur.
Birey sosyal çevresiyle, milliyet, din, politik düşünce, spor, bilgi, eğitim vb. konuları
paylaşır. Kişiler bulunduğu çevrenin ön yargılarını bakış açısını taşıyabilir. Kişiler arası
iletişim iş ortamında da başarı, gelişme ve üretim için önemlidir.
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1.6.4. İletişim Engelleri

Genellikle alıcıyla kaynak arasındaki psikolojik uyumun sağlanmasından ve bu
uyumun geliştirilmesi için gerekli olan geri beslemenin yanlış değerlendirilmesinden
oluşmaktadır. Genel iletişim engellerini şöyle sayabiliriz.

Fiziksel ve ortamdan kaynaklanan engeller: Mesajın gönderilmesi ve alınmasını
engelleyen (dış) faktörlerden kaynaklanan engellerdir. Örneğin; telefon görüşmelerinde
beden dilini iletememenin sıkıntısı yaşanır. Fiziksel uzaklık örgütsel iletişime de engeldir.
Örgütler büyüdükçe iletişim zorlaşır. Fakat bugün teknolojik bilgi sayesinde bu azalmıştır.
Ayrıca iletişim ortamındaki sıcaklık, soğukluk, havanın nemli olması, kötü ışık düzeni ve
gürültü fiziksel birer engeldir.

İletişimin kişisel (psiko-sosyal) engelleri: Kaynak ve alıcının eksikliklerinden
kaynaklanan engellerdir. Mesajın, onu gönderen ve alanın psikolojisinden etkilenmemesi
mümkün değildir. Yargılar, kültürel etkenler, bilgi düzeyleri, duygusal ortam, alışkanlıklar,
zevkler ve tutkuların birbirinden farklı olması durumunda iletişimde bir çok kişisel engel
ortaya çıkmaktadır. Kişisel farklılıkların başında algılama gelmektedir. Dil ve anlatım
güçlükleri, dinleme ve algılama yetersizliği, statü farklılıkları, cinsiyet ve kültürel farlılıklar,
hatalı tanımlamalar gibi etkenler kişisel engellerdir. Genel olarak konuşmacı ve dinleyiciden
kaynaklanır:

Konuşmacıdan kaynaklı engeller Dinleyiciden kaynaklı engeller

Amacı bilinmeyen ve iyi hazırlanmamış
konuşma

Dikkatsiz ve yanlış dinleme

Eksik bilgi, yanlış anlam ve eksik mesaj Bilgi ve düşünce eksikliği

Alıcıya uygun olmayan konuşma (dil,hız) Önyargılı dinleme

Bozuk ses, monoton sunuş, anlam ve duygu
eksikliği

Geri bildirim yapmama

Ön yargılar, dinleyiciyi küçümseme Yetersiz algılama, yanlış yorumlama

İnandırıcılığı olmayan gönderici Düşünme ve konsantrasyon eksikliği

Eksik beden dili ve uygun olmayan giyim,
görünüm

Soru sormama

Tablo 1.3: (Kırmızı, 2004:32)

“İletişimin ilk adımı kendini tanımaktan geçer”

İletişimin kanal engelleri: Bunlar, fiziksel, teknolojik nitelikte olabileceği gibi sosyo-
psikoljik nitelikte de olabilir. Fiziksel olanı gürültüyü ve departmanlar arasındaki
anlaşmazlıkları verebiliriz. Sosyo-psikolojik olanlar bireye bağlıdır. Fiziksel olana göre
ortadan kaldırması daha zordur.

İletişimin teknik engelleri: İletişim sürecinde şifreleme, mesajı iletme, kullanılan
kanal, deşifre problemleri ve geri besleme gibi teknik problemlerdir.
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Anlamsal engeller (yanılsama): Temelde dilden ve anlatım güçlüğünden, yani dilin
etkili kullanılmamasından kaynaklanır. Buna, “yanılsama” da denir. Simgelerin farklı
kullanılmasından kaynaklanır. Coğrafi bölgelerimizde, böyle anlam farklılıkları vardır.
Gezmek fiili Karadeniz’de “Okula gezme mi geziyorsun?” şeklinde sorulur ve burada
“Okula mı gidiyorsun?” anlamına gelmektedir. Normalde ise, gezmek fiili dolaşmak
anlamındadır.

Zaman baskısı: Zamanın kısıtlı olması, anlatımda sorun yaratır. Aynı zamanda tam
zamanında randevu yerinde olmak, kişiye verilen önemi gösterir.

Mesajdan kaynaklanan engeller: Mesajdan kaynaklı engeller, eksik mesaj verme
durumudur. Mesajın alıcıya uyarlanamaması, kanalın yanlış seçilmesi, ön yargı, güvensizlik,
farklı dilin kullanılması, sosyal konum farlılıkları, jargon (mesleki terim) kullanımı gibi
çeşitleri sayılabilir.

İşletişim engellerini açma yolları: İletişimin kişisel ve çevresel engellerini aşmak,
algı, dil farklılıkları gürültü engelini, güvensizliği ortadan kaldırmak, geri bildirim ve sade
bir dil kullanmak bu engeli kaldırır.

Empatik iletişim: Bir kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara onun
bakış açısıyla, duygu ve düşünceleriyle bakması, anlaması, hissetmesi ve bunu ona
iletmesine empati denir. Kişi, olaylara, karşısındakinin gözüyle bakabilmelidir.

Etkin iletişim: Mesajın tam olarak algılanması ve gerekli tepkinin verilmesidir. Etkin
iletişimde kaynak ve alıcı, aynı sembolleri kullanırlar.

İkna edici yaklaşım: İnsanları ikna etmek; inandırıcılığa, güvenilirliğe, inanç, tutum ve
davranışa bağlıdır.
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ETKİNLİK

 Sosyal çevre ile kurduğumuz günlük
iletişime örnekler veriniz.

 Aşağıdaki iletişim engelleri hangi
gruba girer?

 Şikayetten vazgeç
 Böyle davranmamalısın
 Üniversite yaşamı senin için

sahip olabileceğin en güzel
deneyimdir.

 Sen zaten tembelsin.

 Okulda ailenizde ve sosyal çevrenizde
varolan iletişim engelleri örneklerini
gözlemleyip not ediniz. Bunları sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşıp tartışınız.

 Sınıfta iletişim engelleri beden dili ile
ilgili doğaçlamalar sergileyiniz.

 İzlediğiniz bir tiyatro oyunundaki
anlatıcı ve dinleyiciden kaynaklı
örnekleri sınıfla paylaşınız.

 Örneğin, “günaydın”, “iyi akşamlar” vb.
selamlaşmalar kullanırız.

Siz…………………………………………...
………………………………………………

 Yandaki iletişim engellerini açıklayınız.
Örneğin, tutumdan (emredici yönlendirici
tutum)

……………………………………
……………………………………
……………………………………..
………………………………………………
……………………………………..

Örnekleriniz:

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………...

…………………………………………..

…………………………………………..
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1.6.5. Sağlıklı İletişimin Temel Koşulları

Tüm olumlu ve iyi değerleri kapsar. Bunlar:

 Saygı: İnsanları olduğu gibi kabul etmektir.

 Güven: Güvenilir olmak için dürüst ve doğru olmak gerekir.

 Açıklık: “Katılım sağlayan” iletişimdir. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda,
yargılama ve tenkit edilme olmadan, duygu ve düşüncelerin özgürce ifade
edildiği ortamdır.

 Doğallık: Gösterişten uzak, gerçekçi ve olduğu gibi davranmaktır.

 Özel olma: İletişim tamamen kişilere ve durumlara özeldir.

 Doğrudan olmak: Mesajını imalı, örtülü, soyut olmayan doğru sözcüklerle,
doğru zamanda doğru kişiye aktarılmasıdır.

 Empati: Bireyin kendini karşıdaki kişinin yerine koyarak sosyal bilince
ulaşmasıdır.

 Olumlu dil: Resmi olmayan, samimi, paylaşımcı, ön yargısız bir dil, iletişimi
olumlu yönde etkiler.

 Bilgiye dayalı ve yaratıcı: Bilgiye, deneyime ulaştıkça, yaratıcılık gelişmektedir.
Bu da etkili iletişimde önemli bir etkendir.

 Davranışa dönüştürme: Bildiklerimizi uygulayıp davranışa dönüştürmek, olumlu
iletişimi sağlar.(Kırmızı, 2004:40)

Sağlıklı iletişim için bireyin; kendini, tutum ve davranışlarını bilmesi gerekir. Kendisi
ile iletişim kuran kişi, sosyalleşmenin temelinin bu olduğunu bilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Ast üst iletişimine dayanan kısa bir diyalog hazırlayınız. Diyalogu bir arkadaşınızla
karşılıklı canlandırınız. Canlandırmanızda iletişim tekniklerini doğru kullanmaya dikkat
ediniz. Aynı diyalogu iletişim engellerini kullanarak tekrar canlandırınız.
Canlandırmalarınızın görüntülerini kaydedip arkadaşlarınızla izleyiniz. İki uygulama
arasındaki farkları ve size hissettirdiklerini tartışınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Konuya uygun bir diyalog oluşturunuz.

 Yazdığınız diyalogu bir arkadaşınızla
karşılıklı canlandırınız.

 Canlandırmanızı kaydetmesi için bir
arkadaşınızdan yardım isteyin.

 Canlandırmanızda iletişim tekniklerini
doğru kullanmaya dikkat ediniz.

 Canlandırmanın sonunda hissettiklerinizi
not edin

 Aynı diyaloğu iletişim engellerini
kullanarak aynı arkadaşınızla yeniden
uygulayın.

 Canlandırmanın sonunda hissettiklerinizi
not edin.

 Kaydettiğiniz görüntüleri
arkadaşlarınızla izleyin ve görüntüler
üzerinde tartışın.

 Her iki konuşmanın yarattığı duyguları
tartışın.

 Doğru iletişim kurallarını tekrarlayın.

 Hazırlıklarınızı zamanında yapın.

 Çalışmanın her aşamasında
yaptıklarınızı kontrol edin.

 Tartışma kurallarını göz önünde
bulundurun.

 Eleştiriye açık olun.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı
çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır“ seçeneklerinden uygun
olan kutucuğu işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Konuya uygun bir diyalog oluşturdunuz mu?

2. Yazdığınız diyalogu bir arkadaşınızla canlandırdınız mı?

3. Canlandırmanızı kaydettiniz mi?

4. Canlandırmanızda iletişim tekniklerini doğru kullanmaya dikkat
ettiniz mi?

5. Canlandırmanın sonunda hissettiklerinizi not ettiniz mi?

6. Aynı diyaloğu iletişim engellerini kullanarak aynı arkadaşınızla
yeniden uyguladınız mı?

7. Canlandırmanın sonunda hissettiklerinizi not ettiniz mi?

8. Kaydettiğiniz görüntüleri arkadaşlarınızla izleyip ve görüntüler
üzerinde tartıştınız mı?

9. Her iki konuşmanın yarattığı duyguları tartıştınız mı?

10. Doğru iletişim kurallarını tekrar vurguladınız mı?

11. Hazırlıklarınızı zamanında yaptınız mı?

12. Çalışmanın her aşamasında yaptıklarınızı kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızda hayır seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tümü evet ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. İletişimin temel bileşenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Gönderici (kaynak)
B) Mesaj
C) Alıcı
D) Yazan

2. Bir duygu, düşünce ya da fikri olan ve bunları paylaşma durumunda olan grup veya
kişi tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanal
B) Gönderici (kaynak)
C) Alıcı
D) Mesaj

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türleri arasında sayılamaz?
A) Birey iletişimi
B) Grup iletişimi
C) Genel iletişim
D) Sosyal iletişim

4. Aktif dinlemenin öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Fiziki unsurlar
B) Düşünme unsuru
C) Dinleme-dikkat ilişkisi
D) Önyargı unsuru

5. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engeli değildir?
A) Fiziksel ortamdan kaynaklanan engeller
B) Psiko-sosyal (kişisel) engeller
C) Fiziki görünüşten kaynaklı engeller
D) Anlamsal engeller(yanılsama)

6. Aşağıdakilerden hangisi “iletişim engellerini aşma yollarından değildir?
A) Doğal olmayan
B) Algı farklılığı
C) Dil farklılığı
D) Güvensizliği kaldırma

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Bireyin kendini başkasının yerine koyarak yaptığı iletişime ne denir?
A) Etkin iletişim
B) İkna edici yaklaşım
C) Empatik yaklaşım
D) Çevresel engeli

8. Sağlıklı iletişim temel koşulları arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Genel olma
B) Kapalı olma
C) Güvenli olma
D) Dolaylı olma

9. Çalışanlara aşağıdakilerden hangisi teşvik amacıyla verilmez?
A) Denetim
B) Sosyal kolaylık
C) Taktir övgü
D) Yetki vermek

10. Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişime özgü etkendir?
A) İnsanlar neyi, neden yaptıklarını bilmezler.
B) Kaynaklar doğru zamanda, doğru yerdedir.
C) İnsanlar fikirlerin açıklamazlar.
D) İnsanlar, diğerlerinin söylediklerini yanlış anlarlar.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Beden dili tekniklerini öğrenerek uygulayıp hem animasyon gösterilerinde hem de
günlük yaşamınızda kullanabileceksiniz.

 Eğlence hizmetlerinde beden dilini kullanmanın önemini araştırıp bilgi
toplayınız.

 Elde ettiğiniz bilgileri rapor haline getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. BEDEN DİLİ

2.1. Tanımı

İnsanoğlu konuşarak anlaşmayı geliştirinceye kadar çok uzun bir süreç geçmiştir. Bu
süreç içerisinde beden dilini kullanarak anlaşmaya çalışmıştır. Beden dili insanların ilk
anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur. Beden dili aracılığı ile insanlar duygularını, düşüncelerini,
ihtiyaçlarını başka insanlarla paylaşmışlardır.

Günümüzde insanların birbirleriyle anlaştıkları en önemli araç dildir. Beden dili,
konuşan bir kişinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. İnsanların kendilerini daha
rahat ifade etmelerini sağlamaktadır. İnsanlar farkında olmadan günlük yaşamda beden dilini
sıklıkla kullanırlar.

Beden dilini çok kullanmamıza rağmen bilimsel olarak 1970’li yıllardan itibaren
araştırmalara konu olmuştur. Profesör Ray Birdwhistell “İnsan iletişiminin çok büyük bir
bölümünün hareket, duruş, konum ve mesafelerle gerçekleştiğini” belirtmiştir.

1970’li yıllarda prim sistemiyle pazarlamacılık çok yaygındı. Beden dili pazarlamanın
yüz yüze yapıldığı anlarda çok kullanılmıştır ve son derece başarılı olmuştur. Daha sonraki
yıllarda psikoloji, sosyoloji, antropoloji, zooloji, eğitim, pazarlama ve satış gibi bilim dalları
bu konu ile ilgili araştırmalar yapmışlardır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2. Beden Dilini Kullanma Teknikleri

2.2.1. Yüz ifadeleri mimikler

 Can Sıkıntısı İfade Eden Hareketler

Elin çeneye ve yüzün bir tarafına dayandırılması can sıkıntısını ifade eder. Bu hareket
daha çok dinleyiciler tarafından yapılır. Konuşmanın veya ortamın sıkıcı olduğunu belirtir.
Kişinin can sıkıntısı elin başı ne kadar desteklediği ile anlaşılır. Sadece yanak tutuluyorsa
sıkıntının yeni başladığının ifadesidir (Resim 2.1). Eğer el başı tamamen destekliyorsa can
sıkıntısının çok aşırı olduğunu gösterir (Resim 2.2). Can sıkıntısının olduğu yerde ilgisizlik
de olur. Konuşma veya animasyon gösterisi yapıyorsanız sık sık dinleyici veya izleyicileri
kontrol etmeniz gerekir. Eğer dinleyiciler açısında can sıkıcı bir ortam varsa dikkatlerini
konuya veya olaya çekmek gerekir. Aksi takdirde can sıkıntısı ilginin tamamen dağılmasına
hatta dinleyicilerin uyuklamasına sebep olabilir.

Kişilerin parmaklarıyla masayı tıklatması, ayaklarıyla yere vurmaları da can sıkıntısı
işareti olarak yorumlanır. Bu işaret aynı zamanda kişinin sabırsızlığını da gösterir. Bu tavır
içindeki dinleyiciler konuşmacıya konuşmalarını bitirmesi gerektiği mesajı verirler.
Dinleyicilerin parmak veya ayak vuruşlarının hızı, konunun veya olayın ne kadar sıkıcı
olduğunu gösterir. Eğer konuşmacı iseniz dinleyicilere birkaç soru sorarak ilgilerini
çekebilirsiniz. Konuşmaya bir süre ara verebilirsiniz. Animasyon gösterisi yapıyorsanız
izleyicilerin ilgisini çekecek hareketler yapabilirsiniz. Ses tonunuzu alçaltıp yükselterek ilgi
çekebilirsiniz.

Resim 2.1: Can sıkıntısının ilk anı Resim 2.2: Can sıkıntısının arttığı an

 Değerlendirme İfade Eden Hareketler

İşaret parmağı yukarıya doğru ve el kapalı bir şekilde yanağa yapışıksa dinleyicinin
konuşmacıyı değerlendirdiğini gösterir. Değerlendirme konuşmacıyı ilgiyle dinleme şeklinde
olabileceği gibi olumsuz da olabilir.
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Kişi elini yanağına yapışık şekilde dinliyorsa bu ilgiyle dinlediğini gösterir. Eli ile başı
destekleyecek şekilde dinliyorsa bu ilgiden daha çok zorunluluktan (nezaketten) dinlediğini
gösterir. Bu olumsuz ilgi durumu aynı zamanda konuşmanın, konuşmacının, gösterinin veya
konunun sıkıcı olduğunu gösterir(Resim 2.3).

İşaret parmağının dik olarak yanaktan yukarıya bakması ve başparmak ile çeneyi
tutması hareketi, dinleyicinin konuşmacıyla veya konu ile ilgili olumsuz veya eleştirel
düşüncelerinin var olduğunu gösterir(Resim 2.4). Olumsuz durum devam ediyorsa işaret
parmağı ile göz ovuşturma sıkça rastlanan bir harekettir. Olumsuz durumun devam etmesi
kişinin tavrını da olumsuz etkileyecektir. Konuşmacının derhal bir şeyler yapması gerekir.
Konuşmasını bitirebilir. Konuşmasına ara verebilir. Dinleyicileri konunun içine çekebilir.

Çene okşama da bir değerlendirme hareketidir. Bu değerlendirme karar verme
aşamasıdır. Genellikle bir şeyler satın alırken sıklıkla kullandığımız bir harekettir

Gözlüklü bir kişinin gözlüğünün sapını ağzına götürmesi de karar verme hareketidir.
Gözlük olmasa bile insanlar o an ellerinde bir kalem bile olsa ağızlarına götürürler. Bazı
insanlar da elini ağzına götürürler. Bütün bu hareketler insanların o anki kararsızlıklarını
gösterir.

Resim 2.3: Olumsuz düşünceleri var. Resim 2.4: Değerlendirme, karar verme

“Bir çocukla konuşurken mutlaka göz seviyesine kadar eğilin.”
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Resim 2.5: Değerlendirme, karar verme Resim 2.6: Değerlendirme, karar verme

 Göz İşaretleri

İletişim için gerçek bir temel ancak karşımızdaki kişiyle göz göze geldiğimizde
atılabilir. Bazı insanlarla konuşurken kendimizi çok rahat hissederken başka insanlarla
rahatsız olabiliriz. Hatta bazı insanları güvensiz buluruz. Bu aslında bize baktıkları veya
konuşurken bakışlarıyla verdikleri ile ilişkilidir

Göz göze gelmenin süresi de bazı davranışların göstergesi olabilir. Sizinle konuşan
kişi dürüst değilse veya sizden bir şeyler gizliyorsa bakış süresi bizim bakış süremizin üçte
birinden daha az oranda karşılaşacaktır.

Bakışlarınızın süresi toplam zamanın üçte ikisinden daha uzun süreli ise bunun anlamı
şunlar olabilir:

Sizi ilginç ve çekici buluyor veya size karşı saldırgan tavırlı olabilir.

Göz bebeklerini büzüştürerek size bakıyorsa sözel olmayan meydan okuma var
demektir.

 İş Bakışı

İş tartışmaları yaparken karşınızdakinin alnında bir üçgen olduğunu hayal edin.
Bakışlarınızı bu bölgeye yönelterek ciddi bir ortam yaratınız. Karşınızdaki sizin iş yapmak
konusunda ciddi olduğunuzu anlar. Bakışlarınızın göz seviyesinin altına düşmemesine dikkat
ediniz.

 Sosyal Bakış

Bakışınız göz seviyesinin altına düştüğünde sosyal bir ortam oluşur. Sosyal bakış ile
ilgili yapılan deneylerde insanların genellikle gözler ve ağız arasında bir üçgen
oluşturduğunu göstermiştir
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 Mahrem Bakış

Bakış, gözlere ve çenenin altından kişinin vücudunun diğer bölgelerine doğrudur.
Yakın karşılaşmalarda gözler ve göğüs arasındaki üçgen; uzak karşılaşmalarda ise gözlerle
apış arasındaki üçgendir.

 Yan Bakış

Yan bakış ilgi veya saldırganlık davranışlarını ifade eder. Hafif kalkmış kaşlar ve
gülümsemeyle birlikteyse ilgi anlamına gelip flört etme isteği işaretidir.Aşağıya dönük kaşlar
ve çatık alın şüpheli, saldırgan veya eleştirel bir tavır anlamını taşır

“Birisiyle konuşurken göz teması kurun. Aksi takdirde karşınızdakini
önemsemediğiniz düşünülür.”

2.2.2. El ve Kol Hareketleri

İnsanların iletişimde kullandıkları temel davranışların çoğu dünyanın her yerinde
aynıdır. İnsanlar mutluyken (Resim 2.7) gülümserler, üzgün veya kızgın (Resim 2.8) iken
kaşlarını çatarlar. Kafayı öne doğru sallama “evet” veya onaylama anlamına gelir. Kafayı iki
yana sallama “hayır” veya reddetme anlamını taşır. Omuz silkme hareketi de karşınızdakinin
sizin bahsettiğinizden haberi olmadığını veya sizi anlamadığını belirtmekte kullanılır.(Allen
Pease, Beden Dili, Sayfa 13–14).

“En Güzel Beden Dili Gülümsemektir”

Resim 2.7:Gülümseyen mutlu Resim 2.8:Üzgün ve kızgın

El kol hareketleri çok şey anlatır. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre sözel
olmayan iletişimin daha sezgisel ve daha önemli olduğunu ortaya koymuştur. Konuşan bir
insanın el kol hareketleri dinleyicinin onu daha iyi anlamasına yardımcı olur.
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Doçent Dr. Jana Iverson “Bütün çocukların konuşmaya başlamadan önce el kol
hareketleri yaptığını ve bu hareketlerin sözcüklere destek olduğunu belirtmiştir. Iverson’a
göre el kol hareketleri insanların kendilerini eksiksiz ve net bir biçimde ifade etmelerine
olanak tanımaktadır. El kol hareketleri düşüncelerimizin hayali olan yönlerimizi iletmemize
yardımcı olmaktadır.”

 Elleri Ovuşturmak

Elleri ovuşturmak insanların herhangi bir durum karşısında olumlu beklentilerini ifade
eder. Sözel olmayan fakat beklentiyi etkili anlatan bir beden dilidir. Örneğin, uzun süre balık
tutamayan bir kişinin oltanın titremesiyle kişinin büyük bir balığın oltaya takıldığı
beklentisiyle ellerini ovuşturması gibi.

Kişinin ellerini ovuşturma biçimi ve hızı farklı ifadeler taşıyabilir. Örneğin
pazarlamacının herhangi bir ürün pazarlarken ellerini ovuşturması insanlar üzerinde olumlu
bir izlenim bırakmaz.

Pazarlamacının ürünü yüksek fiyatla sattığı izlenimi verir. Öte yandan alıcının ellerini
ovuşturarak “Neler satıyorsun bir görelim” demesi alıcının iyi bir ürün görmeyi umduğunu
ifade eder. Bu alıcının ürünü satın alma olasılığı yüksektir. Soğuk bir kış günü ellerini
ovuşturan kişi ise üşüdüğü için bu hareketi yapmaktadır.

Resim 2.9: Elleri ovuşturmak

 Başparmağın Parmaklara Sürtülmesi

Başparmağın işaret parmağına sürtülmesi genellikle birisinden para bekleme hareketi
olarak kullanılır. Örneğin bir arkadaşımıza “Param bitti. Bana biraz para verir misin?”
dediğimiz sırada bu işarette yapılır. Sözlü isteğimizi beden dilimizi de kullanarak
tamamlamış oluruz.

 Kenetlenmiş Eller

Elleri kenetliyken gülümseyen insanlar genel olarak mutlu görünürler. Bu hareket
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kişinin kendine olan güvenini ifade ediyorsa da aslında olumsuz bir yaklaşımı dizginlemeye
çalıştığını gösterir(Resim 2.10– Resim 2.11).

Elleri sıkıca kenetlenmiş ve hayal kırıklığına uğramış görünen kişiler genel olarak
mutsuz gözükürler. Bu hareket, kişinin olumsuz bir yaklaşımı dizginlemeye çalıştığını, hayal
kırıklığına uğradığını ve saldırgan durumunu göstermektedir.

Resim 2.10: Eller Yukarıda Kenetli

Olumsuz hareketler ve saldırgan yaklaşımın ortadan kalkması için karşımızdaki kişiyi
sakinleştirerek olumlu telkinde bulunmalıyız. Eğer ellerini çözerek avuçlarını vücudunun ön
tarafından açık olacak şekilde açarsa saldırgan yaklaşımı ortadan kalkmış olur.

Resim 2.11: Eller Orta Konumda Kenetli

 Ellerin Çatı Şeklinde Birleştirilmesi

Ellerin yukarıda tutularak çatı oluşturulması genel olarak kişinin kendine olan
güvenini ifade eder. Yöneticiler, astlarına talimat veya tavsiyelerde bulunanlar bu hareketi
kullanırlar(Resim 2.12).

Ellerin aşağıda tutularak çatı oluşturulması ise genel olarak kişinin dinleyici olduğu
durumlarda kullanılır. Bu harekette kişinin kendine olan güvenini ifade eder. Çatı hareketi
olumlu bir işaret olsa da karşımızdaki kişi tarafından yanlış yorumlanabilir.



41

“Gülerken göbeği oynamayan adamdan kork.”
Çin Atasözü

Resim 2.12: Ellerin yukarıda çatı oluşturması

 Ellerin Arkadan Bağlanması

Ellerin arkada bilekte tutulması genel olarak kişinin kendini üstün görmesi, kendisine
olan güveni ifade etmektedir (Resim 2.13). Genellikle üst düzey askeri personel, polisler,
otorite sahipleri, müdürler vb. kişiler tarafından kullanılır.

Elin tutuşu yukarı doğru çıktıkça o kişinin kızgınlığını göstermektedir Kişinin kızgın
olması aynı zamanda sinirli olduğunu da gösterir. Böyle bir durumda kişi kendisini kontrol
etmeli ve o hareketten vazgeçip normale dönmelidir.

Resim 2.13: Üstünlük,
kendine güven

Resim 2.14: Elle bileği tutma Resim 2.15: Üst kolu tutma
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 Ellerin Açık Şekilde Öne Açılması

Tarih boyunca açık avuç, gerçek, dürüstlük, sadakat ve teslimiyetle bağdaştırılmıştır
(Allen Pease, Beden Dili) Örneğin, mahkemelerde yemin edilirken elin havada ve açık bir
şekilde tutulması öteden beri uygulanan bir harekettir.

Kişinin iki eli öne doğru açıksa bu hareket o kişinin anlatacaklarında veya
yaptıklarında dürüst olabileceğini anlatıyor olabilir(Resim 2.16). Bir çocuk yalan
söylediğinde elleriyle oynar veya gizlemeye çalışır. Ellerin açık olması veya gizlenmesi
gündelik hayatta farkında olmadan yaptığımız hareketlerdir. Fakat bir kişinin açık ve dürüst
olup olmadığını el hareketlerinden anlayabiliriz. Elleri açık olduğu halde insanların yalan
söyleyip söylemediğini anlamak bazen zordur. Böyle durumlarda yalan söyleyen bir kişinin
dürüstlükle ilgili diğer hareketleri eksik kalacaktır. Örneğin, avucumuz açıkken çelişkili
davranışlar göstermek samimi olmadığımızı ortaya koyar.

Avucun aşağıya doğru bakması ise genel olarak otoriteyi veya emretmeyi ifade eder.
Her iki avucun aşağı bakacak şekilde yukarı kaldırılıp indirilmesi ise karşımızdakini sakin
olmaya davet etmektir.

Avuç yumruk şeklinde kapalı ve işaret parmağı ileriye doğru açık ise karşınızdaki
kişiyi tehdit ettiğinizi gösterir(Resim 2.19). Bir konuşmacının dinleyicilerin karşısında bu
hareketi yapması son derece rahatsız edici bir davranıştır. Bu hareket olumsuz bir hava verir.

Resim 2.16 Resim 2.17

Resim 2.18 Resim 2.19
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 El Sıkışma

El sıkışma insanların günlük hayatta en çok yaptıkları beden hareketlerindendir.
Birbirleriyle önceden tanışan insanlar için merhaba, hoş geldin anlamına gelir. İlk tanışmada
el sıkışmak hemcinsler için sorun teşkil etmeyebilir. Fakat karşı cins söz konusu olunca
geleneğimize göre bir bayan elini uzatmayınca erkek elini uzatmaz.

Erkek veya bayan fark etmeksizin herhangi bir insanın elini sıkacaksak
karşımızdakinin gerçekten bunu isteyip istemediğine dikkat etmeliyiz.

Ev sahibi konumundaki kişiler gelen konuklarına elini uzatıp “hoş geldiniz” der. Ev
sahibi konumundaki kişiler konuklarının elini sıkmazlarsa istenmediklerini düşünebilirler.

El sıkışma esnasında avucun aşağı veya yukarı bakması da farklı tavırları ifade eder.
Eğer elinizi avucunuz aşağıya bakacak şekilde uzatırsanız bu tavır karşınızdaki kişiye
hükmettiğinizi ifade eder. (Resim 2.20–21) Bu tavır karşınızdakini rahatsız eder. Avuç içi
yukarı bakacak şekilde el sıkışmak karşınızdakine açık olduğunuzu ifade eder. Fakat el
sıkışmayı zorlaştırır(Resim 2.22–23)

İdeal el sıkışma iki insanın elini dikey bir şekilde uzatması ve dikey olarak tutması ile
olur. Toplumda “Adam gibi el sıkışma” olarak ifade edilir (Resim 2.24–25). İki elle
karşıdaki kişinin elini sıkmaya politikacı el sıkışı denir. Bu tavırla karşıdakine güvenilir,
dürüst olduğu izlenimi verilmeye çalışılır(Resim 2.26). Genel olarak günlük yaşamda
kullanılmamaktadır.

El sıkma hareketini yapma ortamı yoksa başınızla selam verebilirsiniz.

Resim 2.20: Baskın el uzatma Resim 2.21: Baskın el sıkma
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Resim 2.22:.Açık el uzatma Resim 2.23: Açık el sıkma

“MERHABA, Farsça bir kelimedir. Benden sana zarar gelmez anlamında kullanılır.”

Resim 2.24: Adam gibi el uzatma Resim 2.25: Adam gibi el sıkma

Resim 2.26: Politikacı el sıkışı
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2.2.3. Eli Yüze Götürme Hareketleri

 Eli Ağza Götürme

Genel olarak çocuklarda gözlenen bir harekettir. Çocuklar yalan söyledikleri zaman
farkında olmadan elleriyle ağzını kapatır. Anne babalar çocuğun yalan söylediğini
düşünürler. Çocuklarını azarlarlar. Bu tavır karşısında çocuklar söylenenleri duymak
istemedikleri için elleriyle kulaklarını kapatırlar. Bu beden dili yaş ilerledikçe azalır. Fakat
genellikle insanlar farkında olmadan yanlış yaptıkları davranıştan dolayı elini ağzına götürür.
Yanlış bir davranış yaptığımızda veya yalan söylediğimizde gerçekte olmayan öksürük
bahanesiyle elimizi ağzımıza götürürüz. Bu hareket de yalan söylediğimizin bir
göstergesidir. Konuşan bir kişi elini ağzına götürürse yalan söylediği anlamı çıkabilir.
Dinleyici konumundaki kişiler eliyle ağzını kapatırsa konuşmacının yalan söylediği
düşünülür.

Resim 2.27: Eli ağza götürme

 Burna Dokunma

Burna dokunma, yalan söyleyen bir kişinin gösterdiği farklı bir tepki şeklidir. Eli ağza
götürmenin daha belirsiz şeklidir. Bazı durumlarda insanların elini ağza götürürken son anda
vazgeçip burnuna götürdüğü gözlenmiştir. Bu hareket kısa sürelidir. Bu hareket ile gerçekten
burnu kaşınan kişinin hareketi karıştırılmamalıdır. Burnu gerçekten kaşınan kişi elini daha
sert bir şekilde burnuna sürter. Oysa söylediği yalanı gizlemeye çalışan kişi burnuna hafifçe
dokunur. Ağzı koruma hareketinde olduğu gibi hem konuşmayı yapan hem de dinleyiciler bu
hareketi yapıyorlarsa konuşmacının yalan söylediği düşünülebilir.
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Resim 2.28: Eli burna götürme

 Göz Ovuşturma

Göz ovuşturma hareketini erkekler ve bayanlar farklı yaparlar. Erkekler gözlerini hızlı
ovuştururlar. Eğer yalan söylüyorlarsa bakışlarını kaçırırlar. Genel olarak yere bakarlar.
Bayanlar ise gözün hemen altını hafifçe ovuştururlar. Bakışlarını kaçırırlar ve daha çok
tavana bakarlar.

Resim 2.29: Göz ovuşturma

 Kulak Ovuşturma

Genel olarak kulak memesinin ovuşturulması kulağın arka kısmının başparmakla
ovuşturulması veya kulak içinin işaret parmağıyla karıştırılması şeklinde görülebilir. Bu
hareketi daha çok dinleyici konumundaki kişiler yapar. Konuyu yeteri kadar dinlediklerinin
belirtisidir. Eğer konuşma olanakları varsa konuşma isteklerinin olduğunu ifade eder.
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Resim 2.30: Kulak ovuşturma Resim 2.31: Boyun kaşıma

 Boyun Kaşıma

Genel olarak işaret parmağı ile boynun yan tarafı veya kulak memesinin altını kaşıma
hareketidir. Yazı yazarken sıklıkla yapılır. Bir tür şüphe veya emin olmama işaretidir. “Sana
katıldığımdan emin değilim.” ifadesinin karşılığıdır.

 Yaka Çekiştirme

Parmaklarımızla yakamızı çekiştirmek veya yakanın ön tarafını elimizi çevirerek
genişletmek şeklinde olabilir. Birkaç farklı anlamı vardır. O anki duruma göre yorum
getirilebilir.

 Yalan söyleyip de yalanlarının anlaşılmasından şüphelenen kişiler,

 Birisine kızgın olduğumuzda,

 Sıcak havalarda boynu havalandırmak için de bu hareket yapılabilir.

Resim 2.32: Yaka Çekiştirme Resim 2.33: Yakanın Ön Kısmını Açma
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 Parmaklar Ağızda

Çocuklar yalan söylediklerinde ellerini ağzına götürürler. Fakat yetişkinler daha çok
güvenle ilgili bir sorun olduğunda bu hareketi yaparlar. Böyle bir durumda karşımızdaki
kişiye güven vermek onu rahatlatacaktır.

“Çocuk ne yaşıyorsa onu öğrenir.”
Doğan CÜCELOĞLU

 Kol Kovuşturma Hareketleri

Bazı durumlarda kollarımızı nasıl tutacağımıza karar veremeyiz. İstem dışı kollarımızı
göğsümüze doğru kovuştururuz. Aslında bu kovuşturma hareketinin kendimizi gizlemek,
korumak için yaptığımızın farkında değiliz.

Birisi kendini tedirgin, olumsuz veya savunmada hissettiğinde; kendini tehdit altında
gördüğünde kollarını göğsünde kovuşturma hareketini yapar (Allen Pease, Beden Dili, Sayfa
81).

 Standart Kol Kovuşturma

İki kolun göğüste kovuşturulmasıyla yapılır. Savunma ve olumsuz tavrı gösteren
evrensel bir harekettir. Özellikle toplantılar, sıralar, kafeteryalar, asansörler veya yabancı
olduğumuz ortamlarda sıklıkla bu hareketi yaparız. (Allen Pease, Beden Dili, Sayfa 81).

Siz konuşurken karşınızdaki kol kovuşturmuşsa bu durum o kişinin sizinle aynı fikirde
olmadığını gösterir. Kol kovuşturma hareketi devam ettiği sürece olumsuz tavır sürecektir.

Bu olumsuz tavrı kırmanın basit yolu karşımızdakine bir nesne uzatmaktır. Kollarının
çözülmesi sağlanmış olur.

Başka etkili bir yöntemde karşımızdakine soru sorarak onu konuşturmak, konunun
içine çekmektir.

Resim 2.34: Standart Kol Kovuşturma Resim 2.35: Güçlendirilmiş Kol Kovuşturma



49

 Güçlendirilmiş Kol Kovuşturma

Standart kol kovuştururken yumruklar sıkılı ise kişinin saldırgan ve savunmaya
geçmiş olduğunu gösterir. Kenetlenmiş dişler ve kızarmış yüz ifadesi de bu hareketi
destekleyen bir işarettir(Şekil 35). Böyle durumlarda sözel veya fiziksel bir saldırı
beklenebilir.

 Kol Kavrama Hareketi

Kolları kovuştururken ellerin bilekleri sıkmasıyla oluşan harekettir. Bu kol
kovuşturma hareketi daha çok doktor veya diş hekimlerinde sırasını bekleyen hastalarda,
uçağa ilk defa bekleyecek yolcularda görülür. Olumsuz tavrın dizginlenmeye çalışıldığını
gösterir. (Şekil 36)

Bir kol düz durumda iken diğer kol ile bilekten tutuluyorsa bu hareket o kişinin içinde
bulunduğu gruba yabancı olduğunu gösterir. Kendine güveni az olan insanlarda da bu
harekete rastlanmaktadır (Şekil 37).

İki el inik durumda iken önde birleştirilmiş kol hareketi daha çok bir ödül almak veya
topluluk karşısında konuşma yapmak isteyen insanlarda görülür(Şekil 38).

Resim 2.36: Sağlam Duruş Kol Kavrama

Resim 2.37: Kısmı Kol Kavrama Resim 2.38: Ödül veya Konuşma Sırası Bekleme
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UYGULAMA FAALİYETİ

Beden dilinizi kullanarak bir olayı anlatmaya çalışınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Ses düzenini ayarlayınız.

 Mikrofonu tutunuz.

 Ses ve nefesi düzgün kullanınız.

 Beden dilini kullanınız.

 Mikrofonla konuşma kurallarına uyarak
konuşunuz.

 Ses düzenini önceden düzenleyiniz.

 Mikrofonun dudağa olan mesafesini
ayarlayınız.

 Ses ve nefesi diksiyon kurallarına uygun
kullanınız.

 Düzgün ve akıcı konuşunuz.

 Sempatik olunuz.

 Esprili olunuz.

 Jest ve mimikleri yerine göre kullanınız.

 İzleyicilerle göz teması kurunuz.

 İzleyicilerle olumlu iletişim içinde
olunuz.

 Arkadaşlarınızın tepkilerini gözleyiniz

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Ses düzeni önceden hazırladınız mı?

2. Mikrofonun dudağa olan mesafesini ayarladınız mı?

3. Ses ve nefesinizi diksiyon kurallarına uygun kullandınız mı?

4. Düzgün ve akıcı konuştunuz mu?

5. Sempatik olabildiniz mi?

6. Yerine göre espri yapabildiniz mi?

7. Jest ve mimikleri yerine göre kullandınız mı?

8. İzleyicilerle göz teması kurdunuz mu?

9. İzleyicilerle olumlu iletişim içinde olabildiniz mi?

10. İzleyicilerin dikkatini çekebildiniz mi?
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz.
Gerçekleşme düzeyine göre “Evet / Hayır” seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa
işaretleyiniz.

Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yere doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfini
yazınız.

1. ( ) Sözel iletişimi destekleyen, kendimizi daha rahat ifade etmemizi sağlayan beden
dilidir.

2. ( ) İnsan iletişiminin büyük bölümünü hareket, duruş, konum ve mesafelerle
gerçekleştirir.

3. ( ) Elleri sıkıca kenetlenmiş kişi olumlu bir tavır sergiliyor.

4. ( ) Ellerin yukarıda tutularak çatı oluşturması kişinin kendine olan güvenini ifade
eder.

5. ( ) El sıkışma esnasında avucun aşağı veya yukarı bakması farklı tavır ifade etmez.

6. ( ) Açık avuç dürüstlük, sadakat, teslimiyet ifade eder.

7. ( ) Kulak ovuşturmak konuşmacı için rahatsızlık ifade etmez.

8. ( ) Burna dokunma yalan söyleyen kişinin gösterdiği tavırdır.

9. ( ) Çocuklar yalan söylediğinde ellerini ağzına götürmezler.

10. ( ) Boyun kaşıma hareketi emin olmama ve şüphe uyandıran bir harekettir.

11. ( ) Birisine kızgın olduğumuzda, yalanlarımızın anlaşılmasında şüphelendiğimizde
yakamızı çekiştiririz.

12. ( ) Kişilerin parmaklarıyla masayı tıklatması can sıkıntısını ifade etmez.

13. ( ) Can sıkıntısının olduğu yerde ilgisizlik olur.

14. ( ) Çene okşama bir değerlendirme hareketi değildir.

15. ( ) Kol kovuşturma olumsuz bir tavır değildir.

DEĞERLENDİRME

İşaretleme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek
eksiklerinizi tamamlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Eğlence hizmetleri bölümünde konuklarla iletişim tekniklerine uygun olumlu iletişim
kurabileceksiniz.

 Animasyonda iletişimin önemini çeşitli örneklerle açıklayınız.
 Bir konaklama işletmesinde eğlence hizmetleri personelinin tanışma ve

tanıştırılmadaki davranışlarını, diyaloglarını gözlemleyip not ediniz.
 Sınıfa aktiviteler sırasında çekilmiş bir görüntü kaseti getirip animatörün

konuklarla iletişimini izleyiniz.
 Konuklarla iletişim konusunda bir drama çalışması hazırlayınız. İzleyicilerden,

dramadaki olumlu ve olumsuz iletişim örneklerini değerlendirmelerini isteyiniz.
 Sınıfta uygulanan drama görüntülerini kaydediniz. Görüntüleri izleyip olması ve

olmaması gereken diyalogları tespit ederek sınıfta tartışınız.
 Sınıfa bir animatör davet ediniz. Animatöre, konuk tiplerine uygun doğru

iletişimin nasıl kurulacağına ve bunun önemine dair sorular yöneltiniz.

3. ANİMASYONDA İLETİŞİM

3.1. Animasyonda İletişimin Yeri ve Önemi

Eğlence hizmetleri departmanının temeli iletişimi kullanmaya dayanır. İletişim
tekniklerini uygulayan animatörler de işletmenin aynasıdır. Konuklarla olan birebir
ilişkilerinden dolayı işletmenin en etkin ve hareketli faaliyetleriyle ilgilenmektedir.
Animatör, konuk tesise geldikten sonra tüm aşamalarda (karşılamada, yemek ve
kahvaltılarda, etkinliklerde vs.) konuğun yanındadır. Animatör; kişilik olarak kararlı,
sempatik, samimi, güvenilir, pratik, esnek, çözüm üretebilen, kültürlü, etkili ve güzel
konuşan; görünüm olarak şık ,temiz ve bakımlı olmalıdır. Animatör, sergilediği her
davranışla, işletmeyi temsil eder, konuklarla işletme arasında köprü kurar.

Animatör, hitap ettiği grubu iyi tanımalı, sürekli gözlemler yapmalıdır. Konuk tesise
geldiği andan itibaren onunla ilgilenmeli, ona yalnızlık ve yabancılık hissettirmemelidir.
Söze; dostça, içten, güler yüzlü ve pozitif olarak başlamalıdır. Konuk sıcak bir “Merhaba”
karşısında yalnızlık hissetmeyecek, sorunlarını paylaşabileceğini ve dost olabileceğini
düşünecektir. Ancak bunu konuğu sıkmadan, ona rahatsızlık vermeden gerçekleştirmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 3.1: Animasyon Personelinin Konukla İletişimi

Animatörün, aşağıdaki özelliklere sahip olması, iletişim ve başarı yönünden önemlidir.

 Demokratik ve eşitlikçi olmalıdır.
 Sorunlar karşısında çözüm üretici olmalıdır.
 Yeni fikirlere açık olmalıdır.
 Ülke ve dünya gündemini takip etmelidir.
 Konukla din, siyaset gibi hassas konularda tartışmaktan, yorum yapmaktan

kaçınmalıdır.
 İletişime açık olmalıdır.
 İnsan ilişkileri kurallarını uygulamalıdır.
 Farklı kültürleri tanımalı ve konuğa kültürüne uygun davranabilmelidir.
 Aktivitelere davette, ısrarcı olmamalıdır.
 İyi bir dinleyici olmalıdır.
 Dikkatli ve hassas olmalıdır.
 Konukla iletişim kurabilmek için birden fazla yabancı dili konuşabilmelidir.
 Her konuda yapıcı bir tavır sergilemelidir.

3.2. Animasyon Personelinin Diğer Departmanlarla Olan İletişimi

Hizmet sektöründe bölümlerin fonksiyonlarını gerçekleştirmeleri, iyi bir yönetim
düzeninin yanında etkin bir iletişim sisteminin olmasına bağlıdır. Animatörün diğer
bölümlerle doğrudan ilişkisi vardır. Bu nedenle animatör, tesisi, bölümleri ve arkadaşlarını
iyi tanımalıdır. Animatör, konuklarla iletişim kurduğu gibi çalışmalarını sağlıklı
yürütebilmesi için diğer departmanlardaki çalışanlarla da iletişim kurmalıdır.

Animasyon, bir ekip çalışmasıdır. Ekiple diyalog; iyi, yaratıcı ve paylaşımcı olmalıdır.
Ekibin kendi içindeki olumlu iletişimi, diğer departmanlarla olan iletişime de yansıyacaktır.
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Departmanlar arasındaki bu olumlu ilişki, eğlence hizmetlerindeki faaliyetlerin rahat
yürümesini sağlayacağı için başarıyı getirecektir. Olumsuz ilişki ise, tüm çalışanlara ve
planlanan programlara hatta konuk memnuniyetine de bu yönde yansıyacaktır.

3.3. Animasyon Personelinin Üstleriyle Olan İletişimi

Yönetici; yönlendiren, ilkeli, paylaşımcı, disiplinli çalışan ve astlarının
motivasyonunu sağlayan kişidir. Çalışan, kendisine verilen değeri görünce daha başarılı
olacaktır. Animatör; üstleriyle konuşurken saygılı, pozitif ve ön yargısız olmalı; görünüşüne,
giyimine dikkat etmelidir. Problemi kısa ve net olarak anlatmalı ve sonuçta yönetimle ortak
bir çözüm üretebilmelidir.

Ast- üst ilişkisini olumsuz etkileyen unsurlar şunlardır:

 Fikir ayrılıkları
 Olumsuz tavır ve mimikler
 Dil sorunları
 Üstün olumsuz değerlendirmesi
 Yönetimdeki aşırı merkeziyetçilik
 Gelenek, görenek ve ön yargı
 Uygun olmayan kanal, mesaj, araç ve yetersiz iletişim bağlantıları şeklinde

sayabiliriz (Hazar, 2003: 84).

3.4. Animasyon Personelinin Konuklarla İletişimi

Animatör, tesise geldiği andan itibaren konukla ilgilenir. Tatil amacıyla geldiği tesiste
ilk andan itibaren konukla sıcak bir iletişim kurulması onu rahatlatır. Animatör; farklı
kültürleri ve dilleri iyi bilmelidir. Konuğun rahat edebileceği şartları, sağlamalıdır. Konukla
konuşurken göz kontağı kurmaya, ona ismiyle hitap etmeye, eşit davranmaya, tarafsız
olmaya ve konukla özel ilişkiye girmemeye dikkat etmelidir. Animatör iletişime, öncelikle,
“Merhaba”, “Nasılsınız” cümleleriyle başlamalı, nazikçe “ Yanınıza oturabilir miyim?”
diyerek sohbet açmaya çalışmalıdır. Konuk olumsuzsa, zorlamamalı, diğer bir konuğa
geçmelidir. İletişim; konuğun memnuniyeti, gösterilere katılımı, güven duyması ve otelin
başarısı yönünden önemlidir. Animatör, konuğun problemlerinde ona olumlu yaklaşmalıdır.

3.4.1. Karşılamada, Tanışmada ve Tanıştırılmada

Konukları karşılarken tesisin kapısında animatör olmalıdır. Bunlar “Merhaba, hoş
geldiniz. Bizler bu tesisin animatörleriyiz. Gün boyu etkinliklerimiz şunlardır...” şeklinde
açıklamalarla gelen konuğa rehberlik yapmalıdırlar.

Animatör kendini tanıtırken doğal, sıcak, samimi ve seviyeli olmalıdır.

Tanıştırılırken de gruplarla el ve göz kontağı kurulmalı, jest ve mimikleri kullanarak
tanışmalı, tanıdığı konukları diğer konuklarla tanıştırmalıdır. İlk karşılaşmada önemli olan
konuğa güven mesajının verilmesidir.
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3.4.2. Kahvaltı ve Yemeklerde

Öğle ve akşam yemeklerinde, tesisteki animatör sayısı elverdiğince, her masaya bir
animatör oturmalıdır. Animatör, masaya otururken “İyi akşamlar” veya “Günaydın, size
katılabilir miyim?” şeklinde nazikçe izin almalıdır. Animatör kahvaltı ve yemeklerde
konuğun yapısına bağlı olarak konukla oturmayabilir. Özellikle sabahları negatif olan ve
yalnız kalmak isteyen konuğu rahatsız etmemek gerekir. Masada, ortalama, 15-20 dakikadan
fazla kalmamalı, diğer konuklara da eşit sürelerde zaman ayırmalıdır. Animatör, nezaket
kurallarını uygulamalı, yemeği yedikten sonra gerekçe bildirerek kalkmak için izin
istemelidir.

3.4.3. Aktivitelerde (Öncesi Ve Sırasında)

Aktiviteler, konuklara gün içinde önceden bildirilir. Konuk aktiviteye sıcak ve samimi
bir şekilde çağrılmalı, geldiğinde katıldığı için teşekkür edilmelidir. Animatör, konukla
güvene dayalı bir iletişim kurabilmek için ismiyle çağırmalı, aktiviteye katılım için
zorlamamalı ama teşvik edici olmalıdır.

Aktivite sırasında animatör neyi, nerede, nasıl vereceğini bilmelidir. Konuğa değer
verdiğini gösteren jest, mimik ve samimi davranışlar sergilemelidir. Animatör nezaket
kurallarına dikkat etmeli, katılımcı konuğu ödüllendirmelidir.

Resim 3.2: Animasyon Etkinlikleri Resim 3.3: Aktivite Sırasında

3.4.4. Animasyon Gösterilerinde

Animatör, konukları gösteriye davet ederken nezaket kurallarına dikkat etmeli, gelen
misafire katılımından dolayı teşekkür etmelidir. Gösteride hassas konulara girmemeye,
grubun özelliklerine uygun davranmaya özen göstermelidir. Gösteride konu olarak ülkemizi
tanıtıcı, konukların özel günlerine hitap edici öğeler bulunmalıdır (Cumhuriyet Bayramımızı
kutlamak, yabancıların milli bayramlarını hatırlamak gibi ).

Gösterilerde konukların tepkilerine dikkat etmeli, göz kontağını mutlaka kurmalıdır.
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Program elverdiği sürece gösteriler sırasında da konuklara laf atmalarla, konuğu
rahatsız etmeyecek küçük takılmalarla “senin farkındayım ve önemsiyorum” mesajının
verilmesi konukla iletişimi güçlendirecektir.

Animatör, gösteri sonrasında konuklarla ilgilenmeye devam etmelidir.

3.4.5. Animasyon Masasında (Animation Desk)

Resim 3.4: Animasyon Masası

Burada, konuklarla iletişimde konuğun isteklerinin ne olduğunun tespiti, beklentileri
çok önemlidir. Bunları yerine getirirken iletişim kurallarına dikkat edilerek müşteri
beklentileri ön planda hareket edilmedir.

3.5. Animasyon Personelinin İletişim Konusunda Eğitimi

Animasyon personeline iletişim, insan ilişkileri, konukların kültürel farklılıkları,
yemek, eğlence, müzik gibi alışkanlıkları; görgü kuralları, psikoloji, sahne kullanımı,
moderasyon (mikrofon kullanma tekniği), genel kültür, spor aktiviteleri, etkili konuşma,
aktif dinleme ve kendi kültürümüz hakkında eğitim verilir.

Animatöre dünya gündemini takip etmesi gerektiği, konukla iletişimde nelere dikkat
etmesi gerektiği anlatılır. Animatör; grubu hakkında önceden bilgi alır, gözlemler yapar,
kişilik tahlilleri yaparak konuklarını tanımaya çalışır. Sosyal olmayan konuğa ısrarcı
olmamak gerektiği, içe kapanık; ama sosyal olmak isteyen konuğu toplumla kaynaştırma
yöntemleri animatöre eğitimlerde mutlaka verilmelidir.

3.6. Konuklarla İletişimde Konuk Farklılıklarının Önemi ve Etkisi

Animatör için tüm konuklar eşittir. Her konuğa aynı özeni göstermeli, kişiye özel
davranılmamalıdır. Gelen konukların kültürel özelliklerini ve dillerini iyi bilmelidir. Farklı
kültürlerden gelen konukların farklı özellikleri vardır. Animatör kendi kültürümüzü tanıtıcı
etkinliklerde bulunmalı, konukların yaşam şekillerine göre davranılmalıdır. Fakat kişiye
özgü program, davranış sergilenmemeli, standart davranış biçimleri uygulanmalıdır.
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Animatör ilgilendiği konuk grubunun özelliklerini iyi bilmeli, bu özelliklere göre
bahsetmemesi gereken konuları bilmelidir (din, politika vb).

Animatörün tüm bu anlatılanları yaşama geçirmesi zaman ve deneyimle olacaktır.
Animatörün başarısı tesisin ve ülkenin başarısıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Animatör konuk iletişimi hakkında görüşme soruları hazırlayınız. Farklı işletmelerden
animatörlere soruları uygulayarak görüşme görüntülerini kaydediniz. Görüşme sonuçlarını
rapor haline getiriniz. Kayıtları ve raporunuzu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Konuya uygun olarak sorularınızı
hazırlayınız.

 Görüşme yapacağınız en az üç
animatörden randevu alınız.

 Araç gereçlerinizi hazırlayınız.

 Görüşme için uygun ortamı
seçiniz.

 Görüşmeyi kaydetmesi için bir
arkadaşınızdan yardım isteyiniz.

 Sorularınızı tek tek animatöre
yönelterek cevapları kaydediniz.

 Tüm görüşme sonuçlarından elde
edeceğiniz yanıtları bir araya
getirerek bir rapor hazırlayınız.

 Görüşme kayıtlarınızı
arkadaşlarınızla izleyiniz.

 Görüntüleri iletişim kurallarına
uygunluğu açısından tartışınız.

 Raporunuzu arkadaşlarınızla
tartışınız.

 Görüşmenizi yaparken iletişim kurallarını göz
önünde bulundurunuz.

 Hazırlıklarınızı zamanında yapınız.

 Görüşmeye hazırlıksız gitmeyiniz.

 Yanıtları dikkatle dinleyiniz.

 Görüşme sırasında zamanı verimli kullanınız.

 Görüşmelerinizi animatörün çalışmalarını
aksatmadan gerçekleştiriniz.

 Çalışmalarınızı sınıfa sunmadan önce son kez
kontrol ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre “Evet/Hayır “ seçeneklerinden
uygun olan kutucuğu işaretleyiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Konuya uygun olarak sorularınızı hazırladınız mı?

2. Görüşme yapacağınız en az üç animatörden randevu aldınız mı?

3. Araç gereçlerinizi hazırladınız mı?

4. Görüşme için uygun ortamı seçtiniz mi?

5. Sorularınızı tek tek animatöre yönelterek yanıtları kaydettiniz mi?

6. Tüm görüşme sonuçlarından elde edeceğiniz yanıtları biraraya
getirerek rapor hazırladınız mı?

7. Görüşme kayıtlarınızı arkadaşlarınızla izlediniz mi?

8. Görüntüleri iletişim kurallarına uygunluğu açısından tartıştınız mı?

9. Hazırladığınız raporu arkadaşlarınıza sundunuz mu?

10. Rapor sonuçlarını arkadaşlarınızla tartıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızda hayır seçeneği işaretli ise ilgili faaliyete dönerek tekrar ediniz.
Cevaplarınızın tümü evet ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa, doğru ise D, yanlış ise Y harfi
koyunuz.

1. ( ) Animatör, kişilik olarak kültürlü, sempatik, kararlı, güvenilir olmalıdır.

2. ( ) Animatör sadece özel olarak ilgilendiği kişinin doğum gününü kutlar.

3. ( ) Ast-üst ilişkisini olumsuz etkileyen etmenler arasında olumsuz tavır ve mimikler
vardır.

4. ( ) Animatör kendini tanıtırken doğal, sıcak, samimi ve seviyeli olmalıdır.

5. ( ) Animatör kahvaltılarda mutlaka konukla oturmalıdır.

6. ( ) Aktiviteler konuklara gün içinde mutlaka önceden bildirmelidir.

7. ( ) Animatör gösteriye 65 dakika kala sahne arkasında hazır olmalıdır.

8. ( ) Animasyon masasına “Bilgilendirme Masası” da denir.

9. ( ) Animatörün farklı kültürleri tanıması iletişim için önemli değildir.

10. ( ) Animatör konuğu ismiyle çağırmalı, aktiviteye katılması için zorlamalıdır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

1. İletişim, ........ .... .......... kaynaktan hedefe aktarılmasıdır.

2. İletişimin …… temel öğesi vardır. Bunlar………., ……….., ………, ……….dır.

3. Bir duygu veya düşüncesi olan ve bunları paylaşma durumunda olan ....... . Bu kişi .....
.... veya ………….. olarak nitelenir.

4. 4- Mesaj; ......., ........,ve .......... den oluşur.

5. Kitle iletişimi toplumsal alanda ......... bir iletişimdir.

6. Kötü ve iyi iletişimin .......... ve ………. sonuçları vardır.

7. Animatör, konuk tesise geldiği andan itibaren onunla .......ona yalnızlık ve.....
hissettirmemelidir.

8. İletişim tekniklerini uygulayan ....... de işletmenin aynasıdır.

9. Konukları karşılarken tesisin kapısında....... olmalıdır

10. Liderlik; bir grubu ………, örgüt amaçlarını dile getirip çalışanları bu amaca …….. ve
motivasyon sezilerini yükseltme görevini üstlenen kişinin yüklendiği

Aşağıda verilen ifadelerin başındaki boşluğa, doğru ise D, yanlış ise Y harfi
koyunuz.

11. ( ) İletişim, bir kişiden diğer kişiye veya kişilere “bilgi” veya “anlam” iletim süreci
değildir.

12. ( ) Mesaj (İleti)Paylaşılacak duygu, düşünce, istek ve bilginin söz, yazı veya simgesel
olarak ifadesidir.

13. ( ) Alıcının verdiği cevap (davranış) kaynağın istediği yönde ise, iletişim doğru; eğer
istenilen yönde değilse, yanlış demektir.

14. ( ) Kişiler arası iletişimin önemli yanını, küçük grup iletişimi oluşturmaz.

15. ( ) Aktif Dinleme; Dikkatli suskunluğu, etkin sessizliği ve en az yanıt vermeyi
içermez.

16. ( ) Sözsüz iletişim beden dili, jestler, mimikler, oturuş, duruş gibi çeşitli tavırlarla
kendini ortaya koyar. İnsanlar arası iletişimde, bireyin durumuna ilişkin
değerlendirmeleri taşıyan bu aracılara “sözsüz mesajlar”; bu mesajlarla yapılan anlatım
şekline de “sözsüz iletişim” denmez

17. ( ) Her kurumun hiyerarşik yapısında farklılıklar vardır. Yönetimin temel öğesi,
insandır.

18. ( ) Lider; kime ne iş ve görev verileceğini, temel grup amaçlarını belirler.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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19. ( ) Eğlence hizmetleri departmanının temeli iletişimi kullanmaya dayanır.

20. ( ) Animatör; farklı kültürleri ve dilleri iyi bilmek zorunda değildir. Konuğun rahat
edebileceği şartları, sağlamaz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 C
3 C
4 D
5 C
6 A
7 C
8 C
9 A

10 B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 Y
4 D
5 Y
6 D
7 Y
8 D
9 Y

10 D
11 D
12 Y
13 D
14 Y
15 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 D
5 Y
6 D
7 Y
8 D
9 Y

10 Y

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Bilgi ve Anlamların

2
Dört 1.Gönderici (Kaynak) 2-Mesaj (İleti)

3-Alıcı 4-Kanal

3
Göndericidir. “Kaynak, Gönderici Veya

İletici”

4 Duygu, Düşünce Ve Fikirden

5 Gerçekleşen

6 Olumlu-Olumsuz

7 İlgilenmeli, Yabancılık

8 Animatörler

9 Animatör

10 Etkileyebilme, İkna Etme, Roldür.

11 Y

12 D

13 D

14 Y

15 Y

16 Y

17 D

18 D

19 D

20 Y
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