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Amaç

▪Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim 
konusu hakkında bilgi paylaşımında 
bulunmak.
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İletişimin Tanımı

Toplumsal bir varlık olan insan, başka insanlarla sürekli 
etkileşimde bulunmak ve onlarla anlamlı ilişkiler kurmak 
zorundadır. Her insan, diğer insanlarla olan ilişkilerini 
içinde yetiştiği ve yaşadığı kültür çerçevesinde yürütür. 
İletişim tarzımızı kendi kültürümüz içinde oluştururuz. 
Anne, yönetici, öğretmen veya öğrenci, Hekim, Hemşire, 
Sağlık çalışanı ne olursak olalım kendimizi ifade 
edebilmek, söyleyeceğimizi söyleyebilmek, anlaşılmak, 
kabul görmek en büyük ihtiyacımızdır. Bu ihtiyacımızı 
diğer insanlarla iletişim kurarak gideririz.
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İletişimin Tanımı

İletişim; bilgi duygu ve düşüncelerin paylaşılmasıdır 
ve biz iletişime doğumdan ölüme kadar ihtiyaç 
duyarız.
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İletişimin Tanımı

İletişimde bilgiyi yayma, insanları eğitme, eğlendirme ve 
etkilemekle birlikte asıl amaç bilgi vermektir. İletişim, 
kısa, açık, net, anlaşılır ve direkt olmalıdır.

İletişim ile ilgili farklı tanımlardan birkaçını sıralarsak:

▪ İletişim, insanların duygu, düşünce, inanç, tutum ve 
davranışlarının sözlü, yazılı ve sözsüz olarak 
iletilmesidir.

▪Anlamak ve anlaşılmaktır.

▪ İnsanlar veya gurupların birbirlerini etkilemek için 
ortaya koydukları her türlü bilinçli veya bilinç dışı 
davranış olarak tanımlanır.
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İletişimin Amacı

İletişimde amaç; öncelikle kişinin kendisini tanıması, anlaması ve 
farkına varmasıdır. Kendisini tanıyan kişinin diğer insanlarla 
anlaşma ve uyum sağlaması da kolaylaşır.

İletişimin birden çok amacı vardır. Bunlar;

▪ Bilginin taşınması ve belirsizliği gidermek,

▪ İnsanların duygularını, düşüncelerini, isteklerini karşısındakilere 
aktarmak,

▪ Sağlıklı iletişim ile toplumsal güveni sağlamak,

▪ İnsanın toplumsal rol ve sorumluluklarını yerine getirmek,

▪ İnsanın kendisini ve başkalarını tanımasını sağlamak,

▪ Alıcıda etki ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlamaktır.
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İletişimde açıklık gerekir. Söylenilen şeyin istenildiği gibi 
algılanabilmesi için net bir şekilde söylenmesi gerekir.

“Ankara - İstanbul seferini yapan otobüse yaşlı bir bayan 
biner ve muavine Bolu’ya gelince kendisini haberdar 
etmesini ısrarla belirtir. Muavin mesajı alır fakat bayanı 
haberdar etmesi gerektiğini Bolu’yu geçtikten sonra hatırlar. 
Muavin şoföre gider ve durumu anlatır. Otobüs şoförü Bolu’ 
ya kadar geri gelir. Muavin yaşlı teyzenin yanına giderek onu 
uyandırır. Bolu’ya geldiklerini söyler. Teyze önce muavine 
teşekkür eder, sonra da çantasından ilaçlarını alıp içer ve 
muavinin şaşkın bakışları arasında tekrar uyumak için 
hazırlığını yapar.”



Etkili İletişim

Etkili iletişim kişilerin birbirlerini doğru olarak anlayıp, bunu 
birbirlerine iletmeleri, birbirlerine saygı ile davranmaları, 
anladıkları ve anlaşıldıklarını hissetmeleri ile sağlanır.

Etkili iletişimin amacı; iletmek istenileni karşıdaki kişiye 
amaçlanan biçimde iletebilmek, isteneni elde etmek ve 
beklenen tepkiyi oluşturmaktır.

İyi iletişim kurmak kendinizi rahat hissetmediğiniz ortamlarda 
bile öz güveninizi koruyabilmeniz anlamına gelmektedir. Etkili 
iletişim kurmak ise, insanların sizi ciddiye almaları, 
söylediklerinizi dinlemeleri ve sizinle diyalog içinde olmaları 
demektir.
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Etkili iletişim becerileri

▪ Kendini tanımak
▪ Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek
▪ Karşıdakini etkin ve ilgi ile dinlemek
▪ Empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine 

koyabilmek)
▪ Hoşgörülü ve ön yargısız olmak
▪ Eleştirilere karşı açık olmak
▪ Beden dili, göz kontağı ve ses düzeyini ayarlamak



Algılarımız

Dost başa, 
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Düşman ayağa.
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Bir pencere hikayesi…
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TEŞEKKÜRLER
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Sağlıklı iletişimle, mutlu bir dünya 

çizebilmek umuduyla…


