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Öğrenme Hedefleri

Modül 8'e Hoş Geldiniz: İletişim becerileri

ACT POSITIVE Modül 8'in temel amacı, sözlü ve sözlü olmayan iletişimi anlamak ve etkin bir şekilde kullanmak için

gereken bilgi ve becerileri sağlamaktır. Dahası , kişinin istihdam edilebilirliğini geliştirmesi için gerekli iletişim becerilerine

özel olarak odaklanılır.

Bu modül ile öğreciler şunları yapabilecektir:

✓İletişim faaliyetlerinde kendini yansıtma ve değerlendirme;

✓Hedeflenen bilgileri sözcüklerle (sözlü ve yazılı olarak) iletme;

✓Hedeflenen bilgileri sözel olmayan şekilde iletme;

✓Sözlü ve sözsüz olarak iletilen hedeflenen bilgileri alma

Modül 8 ayrıca Yunanca, İtalyanca, Fransızca ve Türkçe olarak her ülkenin yerel bağlamına uyarlanmış ve yerelleştirilmiş,

her dile uygun olarak sunulmaktadır.





Ünite 1

Etkili iletişime giriş





Konu 1: İletişim nedir 

İletişim, (en az) bir gönderen, bir ileti ve bir alıcı içeren eylemdir. İletişim yoluyla, katılımcılar bilgi, fikir, his ve duyguları

paylaşırlar. İletişim, bilginin iletilmesinden daha fazlasıdır ve aslında çok daha karmaşık bir konudur.



Konu 1: İletişim nedir 

İletişimin ögeleri:

Gönderici: İletişim sürecinin esas kaynağıdır. İletişim sürecini başlatarak aktarmak isteyen fikir, duygu ve niyetleri oluşturan

kişidir.

Kodlama:Bilginin bir mesaja çevrilmesiyle ilgilidir. Sözlü veya sözsüz yöntemlerle yapılabilir. Kodlamanın başarısı,

göndericinin bilgisine, yetkinliklerine, becerilerine, fikirlerine, düşüncelerine veya geçmişine bağlıdır.

İleti: Sürecin ana gövdesi olduğu için mesaj olmadan iletişim eksik kabul edilir. İletilecek olan bilgidir. Mesaj yazılı, sözlü,

sembolik veya sözsüz olabilir. Örneğin, bir mesaj yazıyorsanız, fikrinizi kelimelere çevirirsiniz.

İletişim kanalı: Mesajın gönderilme şeklidir. İletişimin verimli olabilmesi için en uygun kanalın seçilmesi gerekmektedir. Bir

iletişim kanalı kısa mesajlar, e-postalar, telefon görüşmeleri, yüz yüze konuşmalar, mektuplar, raporlar ve diğerleri olabilir.



Konu 1: İletişim nedir 

İletişimin ögeleri

Alıcı: İleti alıcı tarafından alınmalıdır. Bu adım, iletiyi okuyarak, hissederek veya duyarak gerçekleştirilir. Alıcı mesajı en verimli

şekilde kavramaya çalışır. Çözme seviyesi bilgiye, becerilere, düşüncelere ve hatta gönderenle olan ilişkiye bağlıdır.

Kod çözme: Alıcının mesajın içeriğiini anlama şeklidir. Alıcı kodu çözemezse, mesaj başarısız olur. Etkili bir iletişimin

gerçekleşebilmesi için mesajın gönderici ve alıcın için aynı anlamı taşıması gerekir.

Dönüt: Bu, iletişim sürecinin son kısmıdır ve alıcının göndericiye geri gönderdiği mesajla ilgilidir. Bu şekilde alıcı, göndericiye

mesajının alındığından ve yorumlandığından emin olur. Örneğin, gönderici, alıcıdan, amaçlandığı gibi alındığını doğrulamak

için mesajı geri göndermesini isteyebilir.



İletişim Çeşitleri

➢ Sözlü İletişim

Yüz yüze konuşmaları, telefon görüşmelerini, radyo veya televizyonu içerir.

➢ Sözsüz İletişim

Bu kategoride beden dili, giyinme veya hareket etme şeklimiz, jestler ve hatta nasıl koktuğumuz sınıflandırılır.

Duygularımızı, düşüncelerimizi ve tutumumuzu konuşmadan ifade etmenin pek çok yolu vardır. Örneğin sesi tonu, el

işaretleri veya jestleri.

➢ Yazılı İletişim

Kitaplar, dergiler, gazeteler, e-postalar, sosyal medya, internet ve diğer medyayı içerir. İnternetden önce, yalnızca yazarlar

ve yayıncılar yazılı olarak ifade edilme fırsatına sahipti. Artık herkesin fikirlerini yayınlaması kolaylaştı ve yazılı iletişimin

değeri azalmıştır.



Bir grupta iletişim neden önemlidir?

• Üyeler farklı konularda bilgilendirilebildiği için bilgi kaynağıdır.

• Bireyin tutumlarını değiştirmek. İyi bilgilendirilmiş bir birey, daha az bilgili olandan daha iyi bir tutuma sahip olacaktır. Bu

nedenle, fikirleri paylaşmak, çeşitli endişeler hakkında kapsamlı bir bakış açısına sahip olmaya yardımcı olur.

• İletişim sosyalleşmeye yardımcı olur. İletişim olmadan kimsenin hayatta kalamayacağı söylenir.

• Bireyler arasında saldırgan davranışlardan kaçınmak için üyelerin davranışlarını çeşitli şekillerde kontrol ederek sürecin

kontrol edilmesine yardımcı olur.



Konu 2: Etkili bir iletişimin ana unsurları

Etkili iletişim, gönderici ve alıcının mesajdan aynı anlamı alması eylemi olarak kabul edilir. Bu şekilde mesaj başarıyla iletilir,

alınır ve anlaşılır. Aynı zamanda sözel olmayan iletişimi ve alıcının ve sizin duygularınızı anlama becerisini, etkin dinleme ve

iddialı konuşma becerisini içerir. Etkili bir iletişimin anlamını daha fazla keşfetmek için lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.

https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps

https://www.youtube.com/watch?v=I6IAhXM-vps


Dinleme

İletişim dinlemeyi

gerektirir. İnsanlar duyulduğunu

hissettiklerinde kendilerini değerli

hissederler. Az konuşmanın en

büyük yararı çok öğrenmemizdir.

Ne zaman başkalarını dinlesek,

çoğu zaman yeni bir şeyi

özümseme ve öğrenme şansımız

olur.

Sözsüz İletişim

Bir mesaj sadece kelimelerle

iletilmez.Vücut dili önemli bir

iletişim aracıdır. Sözleri iletmeye

yardımcı olur. Ses tonunu, el

hareketlerini veya göz temasını

içerir. Beden dilinin sinyalleri,

diğer kişinin duyguları hakkında

bir fikir verir.

Etkili bir iletişimin özellikleri

Açık ve Öz Olun

Hangi iletişim kanalı olursa olsun,

mümkün olduğunca az kelime

kullanmalısınız. Çok kelime

kullanmak, dinleyicinin odağını

kaybetmesi veya ne istediğinizden

emin olamama riskini içerir.

Kendinize güvenin

Korkarsanız ve neden

bahsettiğinizden emin

olamazsanız, bu dinleyiciler için

etkili bir iletişim olmaz. Güven,

tüm etkili iletişimin temelini

oluşturur. Kendinizden emin

görünüyorsanız, diğer insanlar

söylediğinizi yapacağınıza

inanacaktır.



Cana yakın olun

Yüz yüze iletişimde, diğer kişiye

kişisel bir soru sorarsanız, onu

dürüst ve açık iletişim kurmaya

teşvik edeceksiniz.

Empati kurun

Başka birinin duygularını anlama

ve paylaşma yeteneği ile ilgilidir.

Görüşlerine katılmasanız bile etkili

bir iletişim için onların görüşlerine

saygı duymak gerekir.

Etkili bir iletişimin özellikleri

Her zaman açık görüşlü 

olun

Ulaşılması zor olsa bile, etkili bir

iletişimci esnek olmalı ve her

konuya yaklaşımında açık fikirli

olmalıdır. Bu şekilde dürüst ve

verimli iletişim sağlanır.

Dönütler verin ve alın

Geri bildirim almak, iletmek

istediğiniz mesajın istenilen

şekilde alınıp alınmadığını

bilmenize yardımcı olur. Geri

bildirimleri dikkatle dinlemek ve

olumlu davranmak

motivasyonunuzu artıracaktır.



Konu 3: Sözlü ve sözsüz iletişim

Sözlü iletişim

Sözsüz iletişim

Sözcükler kullanılarak bir mesajın iletilmesidir. Hem yazılı hem de sözlü iletişimi içerir. Resmi

ve gayri resmi olabilir ve belgelendiği için her zaman etkilidir. Yazılı iletişim örnekleri mektuplar,

e-postalar, mesajlaşmadır. Sözlü iletişim örnekleri yüz yüze konuşmalar, radyo, konuşmalardır.

Bir mesajı iletmek için sözcükleri kullanmadan beden dilini kullanarak gerçekleşen iletişimdir.

Sözsüz iletişim gayri resmidir. Sözlü iletişim bile sözsüz iletişimi içerir ve sözlü iletişim kadar

güçlü ve anlamlı olabilir. Sözsüz iletişimin mesajınızı bozabileceği de doğrudur. Sözsüz iletişim

örnekleri, baş sallama, parmakla vurma, kolları göğsün üzerinde çaprazlanma vb...





Etkili sözsüz iletişim için ipuçları:

❖İletişim kurduğunuz kişiye dikkat edin. Sözel olmayan ipuçlarına odaklanmalısınız. Göz temasını ve rahat duruşu

koruyun.

❖Diğerlerinin duygularını açığa çıkarabileceği için ses tonuna odaklanın. Örneğin, bir kişinin kızgın olup olmadığını size

gösterebilir veya onun düşüncelerinde niyetin nasıl olduğunu anlayabilirsiniz.

❖İpuçlarını anlamadıysanız sormaktan çekinmeyin. Kafa karışıklığınızı netleştirecektir.

❖Sözsüz iletişimin mesajınızı iletmek için etkili bir yol olup olmayacağına karar vermek için mesajın alıcısının kim olduğunu

düşünmelisiniz. Ayrıca sözel olmayan ipuçlarının mesajınızı doğru iletip iletmeyeceğini de düşünmelisiniz.



Konu 4: Sözlü ve yazılı iletişimi ayırt etme 

Hem yazılı hem de sözlü iletişim, ana iletişim biçimleridir. Sözlü iletişim ağızdan kelimelerle, yazılı iletişim ise sembollerin

çizilmesi/yazılması yoluyla yapılır. Her iki iletişim türünde de, iletilmesi gereken mesaja bağlı olarak her birini uygun veya

uygunsuz kılan avantaj ve dezavantajlar vardır.

Bu iki iletişim türünü farklı gösteren başlıca unsurlar şunlardır:

• Yazılı iletişimin daima kayıtları olduğu için sözlü iletişime göre daha kalıcıdır

• Yazılı iletişimin geri bildiriminin verilmesi zaman alır, ancak sözlü iletişiminki hemen verilir.

• Sözlü iletişim, katı olan yazılı iletişimin aksine çok esnektir.

• Hazırlığın uygun olmadığı sözlü iletişimin aksine yazılı iletişim, iletilen mesajı hazırlamak için daha fazla zaman alır.

• Sözlü iletişim yazılı iletişim kadar güvenilir değildir.



Ünite 2

İletişim becerilerinin tanımlanması





Konu 1: Yazılı iletişim

Yazılı iletişim becerileri, bir yazılı mesajı iletmek için kullandığınız ve 5 temel öğeden oluşan becerilerdir:

Berraklık

Okuyucunun ne söylediğinizi anlaması için açık bir metne sahip olması önemlidir. Açıklık, basit bir dil kullanılarak ve belirli

bilgiler verilerek yapılabilir.

Kısalık(Özlülük)

Bilgi hızlı ve verimli bir şekilde verilmelidir. Mesajınızı iletmek için sadece gerekli detayları veya aşırı karmaşık cümle

yapılarını vermelisiniz.

Tonlama

Yazınızın 'sesi' ile ilgilidir. Örneğin, iş yazarlığı profesyonellik tonu gerektirir. Veya olumsuz haberler iletmek istiyorsanız,

okuyucunun kendini dışlanmış hissetmesine neden olabilecek suçlamalardan veya dilden kaçınmalısınız.



Aktif ses

Aktif ses kullanın. Aktif ses daha erişilebilir, okuyucunun daha iyi akmasına ve yazı üzerinde daha iyi ilerlemesine yardımcı

olur. Yazının her türünde kullanılabilse de genellikle profesyonel iletişimde bulunur.

Dilbilgisi ve noktalama işaretleri

Yazının ne kadar resmi olduğu dilbilgisine ve noktalama işaretlerine bağlıdır. Bunlar, mesajdan doğru bilgiyi almak için gayri

resmi yazılarda da önemlidir. Yanlış virgül, makale, cümle vs. kullanımı ile okuduklarınızın anlamını anlamak zor olacaktır.



Konu 2: Sözlü iletişim

Sözlü iletişim becerileri, sözlü bir mesaj iletmek için kullandığınız aşağıdaki becerilerdir:

Bunu yapabilmek için

karşınızdaki kişiye çok

özenli bir şekilde dikkat

etmelisiniz. Sıkılmak ve

sohbete odağını

kaybetmek iyi değil. Birinin

az önce söylediklerine

içtenlikle yanıt vermek,

dinlemek zorunda

olduğunuz anlamına gelir..

Anlayamadığınız kısımların

açıklanmamasını isteyin.

Bu şekilde diyalog anlamlı

olacaktır.

Beden dili, sözlü iletişimin

ayrılmaz bir parçasıdır ve

diğer kişinin tartışma

konusunun ne kadar

anlaşılır olduğu veya

iletişimin ne kadar zevkli

olduğu gibi duygularını

yansıtır.

Mesajı hemen iletmek ve

önemli bilgilere

odaklanmak önemlidir.

Açıklama istemek

Sözel olmayan ipuçlarını

tanımak ve bunlara yanıt

vermek

Açık ve öz konuşmak

Dinlemeyi istemek



Konu 3: Mülakat becerileri

Mülakat becerileri, başarılı bir görüşme için sahip olmanız gereken becerilere atıfta bulunur. İş görüşmeleri iki yönlü bir

iletişim süreci olmalıdır. Sadece işverenleri değerlendirmek için kullanılacak bir araç değil, aynı zamanda işi

değerlendirmek için bir fırsattır.



Görüşme sırasında başarılı olmak için sahip olabileceğiniz bazı beceriler vardır.

✓İlk İzlenim

İlk izlenimler arasında sıcak bir gülümseme, sıcak bir el sıkışma, iyi bir duruş, doğrudan ve sürekli göz teması kurma,

kendinizi güvenle tanıtma ve el sıkışırken her zaman göz teması kurma sayılabilir. İlk izlenimler yalnızca ilk otuz saniye

içindir, ancak başarının anahtarı olabilir.

✓Beden Dil

Soruları cevaplarken hevesinizi göstermek için bazı el hareketleri gibi sözel olmayan ipuçlarını kullanmaktan korkmayın.

Görüşmeyi yapan kişinin gözlerinin içine bakın ve iyi bir duruş sergileyin, asla eğilmeyin.

✓Cevap vermeden önce dinle

Cevap vermeden önce soruyu anladığınızdan emin olun. Açıklama istemekten çekinmeyin. Cevap vermeden önce

zaman ayırın, işverenler cevaplarını düşünenleri takdir eder.



Görüşme sırasında başarılı olmak için sahip olabileceğiniz bazı beceriler vardır.

✓Dürüst olun

Ayrıntılar isteneceğinden, yaptığınız şeyler hakkında yalan söylemekten kaçının.

✓İşleri profesyonel düzeyde tutun

Belki görüşmenin sonunda kendinizi rahat ve tanıdık hissetmeye başlayacaksınız. Mülakatı profesyonel düzeyde

tutmaya çalışın ve baştan çıkmayın.

✓Kısa yanıtlar verin

Gereksiz bilgi olmadan size sordukları noktaya cevap vermeye çalışın.

✓ Gülmseyin

Gülümsemeniz özgüveninizin bir teşrimidir, bu yüzden sık sık yapmaya çalışın.



Mülakat becerilerinizi geliştirebilirsiniz ve deneyimin bunda belirleyici bir rolü vardır. Lütfen mülakat becerileri hakkında

daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu izleyin.

https://www.youtube.com/watch?v=HG68Ymazo18

https://www.youtube.com/watch?v=HG68Ymazo18




Konu 4: Kültürler arası iletişim

Kültürler arası iletişim, farklı kültürel geçmişe, çalışma tarzına, yaşa, uyruğa, etnik kökene, ırka, cinsiyete, cinsel

yönelime vb. sahip bireyler arasındaki iletişim sürecidir.Farklı kültürlere ait insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları

veya ortak bir hedefe ulaşmak için farklı araçlara güvenmeleri ile ilgidir.

Günümüzde internet üzerinden dünyanın farklı bölgelerine bağlanmak daha kolaydır. İnsanlar her zaman farklı kültürel

ortamlarla etkileşime girerler, bu yüzden onlara saygı duymalıdırlar. Ek olarak, giderek daha fazla iş çok kültürlü ekip

üyelerine sahip olma eğilimindedir. Farklı sosyal geçmişe, kültüre ve yaşam tarzına sahip insanlarla tanışmak,

yabancılarla bir ilişki kurmanıza ve ardından onlara saygı duymanıza yardımcı olabilir.



Kültürlerarası Alışverişlerde İletişimsizlik Kaynakları

Benzerlikler varsayımı

İnsanlar farklı olanlara olumsuz bakma eğilimindedir. Her zaman hareket ve davranış biçimleriyle yargılarlar.

Dil farklılıkları

Bazı kelimelerin farklı anlamlar taşıması nedeniyle bazen iletişim zordur. Başkalarının ne dediğini anlayamamak yanlış

anlamalara yol açabilir.

Ön yargılar ve kalıp yargılar

Ön yargılar ve kalıp yargılar, bir grubun üyelerinin belirli özelliklere veya davranışlara sahip olduğu algısı nedeniyle

yanlış beklenti ve tutumlara yol açar. Bu doğru da olabilir yanlış da olabilir. Bir başkası hakkında önyargılı bir görüş,

önyargıya ve ayrımcılığa yol açabilir. Birini tanışmadan önce yargılamamak tercih edilir.



Kültürler Arası Değişimlerde İletişimsizlik Kaynakları

Yüksek kaygı

Çoğu zaman farklı yaşam tarzına, sosyal geçmişe, yaşa vb. sahip biriyle karşılaşıldığında , nasıl davranılacağı , nasıl

hareket edileceği ve neyin uygun olacağını bilememekten kaynaklanmaktadır. .

Sözsüz Yanlış Yorumlama

Görünüşümüz, davranış şeklimiz, beden dilimiz, jestlerimiz de bir iletişim yoludur. Bütün bunlar bazen istediğimiz bir şeyi

iletir. Örneğin , baş sallamak "EVET" için kullandığımız harekettir. Diğer kültürlerde, başı sallamak "HAYIR" olarak kabul

edilebilir. Dolayısıyla, basir bir yanlış iletişim kurulmuş olur.

Değerlendirme eğilimi

Çoğumuz diğer davranışları, eylemleri veya tutumları kendi davranışlarımıza göre değerlendirme eğilimindeyiz. Her

bireyin duygularını ifade etmek, hareket etmek ve genel olarak iletişim kurmak için benzersiz bir yolu olduğunu kabul

etmeliyiz.



Kültürler arası iletişimin zorlukları

Her bireyin, temelde ait olduğumuz kültüre bağlı olan bu dünya için farklı bir bakış açısı vardır. Algımızı şekillendirir ve

klişeler, önyargılar, görgü kuralları vb. üretir.Kültürler arası iletişim, insanların üstesinden gelmekte zorlandığı , ietişimi daha

da zorlaştıran tüm bu faktörlerle yüzleşmek zorundadır.



Konu 5: İletişim açıkları ve engelleri- bunları aşmak için stratejiler

Etkili iletişimin önündeki engeller

Anlamsal engeller

Kelimelerin veya diğer sembollerin birden fazla anlamı nedeniyle ortaya çıkan zorluklarla ilgilidir. Anlamsal engellerin ana

nedenleri şunlardır:

• Kötü ifade: Yanlış kelimeleri seçmek , etkisini azaltan kötü ifade edilmiş bir mesajınız olabilir.

• Hatalı çeviri: Mesajın yanlış yorumlanmaması için gönderici ve alıcı aynı düzeyde yetersiz kalmalıdır.

• Açıklığa kavuşturulmamış varsayımlar: Gönderici, alıcının her şeyi bildiğini hissetmemelidir çünkü bu şekilde bazı

şeylerde varsayımlar yaratır.

• Kelimelerin veya sembollerin farklı anlamları: Pek çok farklı anlamı olduğu ve yorumlanması kişinin eğitim ve sosyal

geçmişine bağlı olduğu için alıcıların kafasını karıştırabilecek bazı kelimeler vardır.



Etkili iletişimin önündeki engeller

Psikolojik Engeller

Bireylerin daha sonra görüşlerini, duygularını, tutumlarını ve ayrıca iletişim kurma becerilerini etkileyen psikolojik

durumunu ifade eder. Temel psikolojik engeller türleri şunlardır:

• Duygular: Öfke, kafa karışıklığı, sinirlilik gibi duygular, kişinin tarafsız tavrını etkilediği gibi iletişimi de etkiler.

• Güvensizlik: Güven eksikliği, kişinin temel anlamı göz ardı ederek mesajdan olumsuz anlam çıkarmasına neden olur.

Sonuç olarak, alıcı, göndericinin söylediklerini dinlemediği için anlamsız bir iletişimdir.

• Dikkat eksikliği: Alıcı, mesajı anlayabilmek ve uygun geri bildirimde bulunabilmek için gönderenin söylediklerini

dikkatle dinlemelidir. Bir kişi bir iletişimden sonra bunu yapamazsa psikolojik engeller ortaya çıkar.



Engelleri aşma stratejileri

Sorunsuz ve etkili bir iletişim sağlamak için başa çıkılıp aşılması gereken birçok iletişim engeli vardır.

Aşağıda bunların üstesinden gelmek için bazı ipuçları vardır:

❖ Anlaşılması kolay basit bir dil kullanın

❖ İletişim kurduğunuz kişinin söylediklerinizi anladığından emin olun, aksi takdirde açıklama yapmalısınız

❖ İletişimin gerçekleştirildiği yerin dikkat dağıtıcı olmaması daha iyidir.

❖Bir seferde yalnızca bir şey ile iletişim kurun



Aşağıdaki videoda, etkili iletişimin önündeki çeşitli engellerle birlikte iletişim engelinin anlamını öğreneceksiniz. Bu videonun

sonunda, etkili iletişimin önündeki engelleri aşmanın yollarını bulacaksınız.

https://www.youtube.com/watch?v=NNVZxTkiX1Y

https://www.youtube.com/watch?v=NNVZxTkiX1Y


Aktiviteler



Aktivite 1

İnsanların geçmişte yazılı iletişiminize yanıt vermemesinin olası nedenlerini düşünün. Bunu grupla ve eğitmenle paylaşın ve

daha fazla tartışın. (Long answer text)

Aktivite 2

1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerisidir?

a) Başkasıyla aynı anda konuşmak

b) İnsanların söylediklerini dinlemek

c) Kulaklarını parmaklarınla tıkamak



2. Birisi ile aynı fikirde değilseniz, ne söylersiniz??

a) Yanılıyorsun

b) Katılmıyorum

c) Konuşmayı bırak
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