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 Sosyal Girişim Geliştirmede Kadınlar (2018-2020) (proje numarası: 2018-1-UK01-KA204-048060) 
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Erasmus + Stratejik Ortaklık projesidir. sosyal girişim için bilgi, yönlendirme ve danışmanlığa erişmek için. 
Sosyal Girişimler, aslında dayanışmaya dayalı kapsayıcı siyaset geliştirmenin en yenilikçi yollarından birini 
temsil ediyor ve WISED projesinin SE'de basit bir erişime sahip olmak için bilgi ve özel beceriler sunmak 
istemesinin ana nedeni budur.
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Son yıllarda kadınların işgücü piyasasına büyük ölçüde katılımı ve girişimcilik faaliyetlerinde daha 
aktif rol almaları ülkeler için büyük önem taşımaktadır. İşgücü piyasasında kullanılmayan potansiyelin 
harekete geçirilmesi ve yeni iş alanı yaratılması, kadınların BİT araçlarını kullanarak sosyal 
girişimlere katılımını teşvik ederek elde edilebilir; hem akademik çevrede hem de iş dünyasında bu 
ifade edilmektedir. Özellikle dezavantajlı kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki potansiyellerini 
harekete geçirecek gücün farkına varmaları gerekiyor.

Avrupa Komisyonu'nun Sosyal İşler ve Kapsayıcılık portalında yayınlandığı üzere, "Sosyal girişimler, 
kapsayıcı büyüme için önemli bir itici güçtür ve Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan bir rapora 
göre, mevcut ekonomik ve çevresel zorluklarla mücadelede kilit bir rol oynamaktadır. aslında 
dayanışmaya dayalı kapsayıcı siyaset geliştirmenin en yenilikçi yollarından biri ve WISED projesinin 
yerel, göçmen, dezavantajlı, işsiz kadınlara Sosyla Girişim’de basit bir erişime sahip olmak için bilgi 
ve özel beceriler sunmak istemesinin ana nedeni budur
 
Genel olarak "Sosyal girişim" terimi, iş gücünü, onları tanımlamak için kullanılabilecek tek bir terim 
olmaksızın sosyal ve çevresel değişimi gerçekleştirmek için kullanan kuruluşların yaygın olarak kabul 
edilmesinden kaynaklanmıştır. Bu terim 1990'larda daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı ve 
o zamandan beri sosyal girişim ve sosyal girişimciliğin ne olduğu ve sosyal girişim etiketinin 
kendisinin gerçekten olmayan, ancak hevesli işletmeler tarafından ''ele geçirilip geçirilemeyeceği'' 
tartışılıyor. öyleymiş gibi davranmak.
 
Sosyal girişim ve sosyal girişimcilik, birbirinin yerine kullanılma eğiliminde olan terimlerdir. O'Broin 
(2012), sosyal girişimin ekonomik ve sosyal dayanışmaya ve daha demokratikleşmiş bir topluma 
dayanan ekonomik kalkınmaya geniş bir yaklaşım olarak düşünülebileceğini belirtirken, sosyal 
girişimciliğin daha yakın zamanda yönetimin pazarlanması ve daha önce ulusal, bölgesel veya yerel 
yönetimler tarafından finanse edilen ve sunulan kamu hizmetleri olarak kabul edilen hizmetlerin 
sunulması.

Bir sosyal girişim, insan ve çevresel refahtaki gelişmeleri en üst düzeye çıkarmak için ticari stratejiler 
uygulayan bir kuruluştur - bu, harici hissedarlar için kârın yanı sıra sosyal etkiyi de maksimize etmeyi 
içerebilir. Sosyal girişimler, kar amaçlı veya kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak yapılandırılabilir 
ve bir kooperatif, ortak kuruluş, ihmal edilen bir kuruluş, sosyal işletme şeklini alabilir (işletmenin 
hangi ülkede var olduğuna ve mevcut yasal biçimlere bağlı olarak) , bir fayda kurumu, bir topluluk 
çıkar şirketi veya bir hayır kurumu. Sosyal girişimleri farklı kılan şey, sosyal misyonlarının herhangi 
bir potansiyel kâr kadar başarılarının anahtarı olmasıdır. 
 
Yedi modül tasarlandı ve geliştirildi kadınları sosyal ve ekonomik yaşamlarında desteklemek için.

Sosyal Girişimde İletişim
Sosyal Girişimler Boyutu
Sosyal ve Yurttaşlık Yeterlilikleri 
Sosyal girişim ve Girişimcilik 
Sosyal farkındalık ve Dayanışma
Etik Değerler ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Medya Dünyasında Sosyal Girişimcilik

Giriş



 

Modül 1

 İletişim Sosyal İşletmeler 
BÖLÜM 1. Sosyal İşletme Bağlamında İletişim
BÖLÜM 2. Sosyal Girişim Yaklaşımı 
BÖLÜM 3. Beden, Görsel ve Sosyal Medya İletişimi



Sosyal bağlar 

ve iletişim

Kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki iletişim mekanizmalarını anlamak, bir 
sosyal girişimin başarısı için bir araç olarak iletişimi derinleştirmek üzere 
yapılandırılan kurs modülümüzün temelini oluşturur.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki iletişim mekanizmalarını anlamak, bir 
sosyal girişimin başarısı için bir araç olarak iletişimi derinleştirmek üzere 
yapılandırılan kurs modülümüzün temelini oluşturur. Modül içerikleri, linkler, 
videolar, alıştırmalar ve oyunlar, sosyal girişimler içerisinde iletişim konusunu 
derinleştirmek isteyen herkes için faydalı olacağına inandığımız, katılımcı ve 
yaratıcı toplantılarda kullanılmak üzere bir başlangıç   noktası oluşturmayı 
amaçlamaktadır.

Sosyal bağlar, önemi fazlasıyla kanıtlanmış ve sosyal hayatın her yönü için 
temel olan iletişim sayesinde mümkündür. İletişim, etkileşim, yaşama ve 
çalışma şeklimizi değiştiren yeni teknolojiler, dijitalleşme ve ağ oluşturma ile 
giderek daha fazla sular altında kalıyoruz. Kar amacı gütmeyen kuruluş ile 
iletişim arasındaki ilişki nedir?

İletişimin tanımından başlayarak, kurs modülümüzde iletişimle ilgili diğer 
temel terimlere odaklanma bulacaksınız: ve ilgili belgelerin bir seçkisi: filmler 
ve videolar, şarkılar, önerilen okumalar.

Modül, birbiriyle yakından bağlantılı üç bölüm halinde yapılandırılmıştır: ilki 
tamamen Sosyal Girişim bağlamında İletişim üzerine odaklanmıştır; ikincisi, 
Sosyal Girişim yaklaşımına odaklanmıştır; üçüncüsü Beden, Görsel ve 
Sosyal Medya İletişimi

Modül 1

 İletişim Sosyal İşletmeler

Finansal kaynaklar gibi iletişimin de temel olduğuna dair güçlü bir inanç 
kar amacı gütmeyen kuruluşların iyi performansı çalışmalarımızın ve size 

sunduğumuz modülün temeli.



Odak Araştırmak TestSörf

Her bölüm dört bölümden oluşmaktadır:

Not: Bu belgelerde birçok piktogram vardır. Bunlar The Noun proje web sitesindendir: dünyanın her yerinden grafik 

tasarımcılar tarafından oluşturulan ve yüklenen sembolleri toplayan ve kataloglayan bir web sitesi. Kurucular, siteyi öncelikle 

tasarımcılar ve mimarlar için yararlı olarak tasarladılar, ancak kullanıcı yelpazesi, bazen görsel bir dili tercih eden farklı türden 

engelli insanları içeriyor.

Egzersizlerin 

çoğunu kendiniz 

yapabilirsiniz: 

simge size 

rehberlik 

edecektir.

  

Bazı alıştırmaları 

grup halinde 

yapmalısınız: 

simge size 

rehberlik 

edecektir.

 

İlk bölüm, bölümün 

anahtar kelimelerinin 

bir analizi ve açıklayıcı 

bir kısa metin ile 

konuya odaklanmanızı 

sağlar. İkinci bölüm, 

derinlemesine 

keşfedilecek ve 

üzerinde tartışılacak 

öneriler, fikirler, 

makaleler toplayan 

konuyu araştırmayı 

temsil eder.

Üçüncü bölüm, 

internette gezinmeye 

odaklanan konuyu 

keşfetmek için videolar, 

referanslar, yazılı 

belgeler, karikatürler vb.Dördüncü bölüm, 

kendinizi test 

edebileceğiniz ve 

öğrendiklerinizi 

yansıtabileceğiniz bir 

test bölümüdür.

Modülün sonunda, modülün konuları hakkında ünlü ve 

daha az ünlü alıntılardan bir seçki bulacaksınız. Daha ileri 

gitmek için bir meydan okuma.



Bölüm 1 İletişim öğeleri

İlhamlar

Bölüm 2:

 Bir iletişim Sosyal İşletme 

bağlamında İletişim 

Bölüm 3: 

Beden, Görsel ve 

Sosyal Medya 

İletişimi

Intro

Odak Araştırmak Sörf

Modül yapısı

Egzersiz 
Uygulama



Bölüm 1 İletişim elementleri
Bölüm anahtar kelimelerinin anlamını ve kökenini anlayın

• Bölüm anahtar kelimelerinin anlamını ve kökenini anlama

• İletişim mekanizmasını anlama

•  İletişim engellerini anlama

• Güven, empati ve dinleme üzerine düşünme

• Basmakalıpları ve önyargıları iletişim engelleri olarak düşünme

• Ayrımcılık faktörlerini derinleştirin

G
O

A
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Ünite 1 - İletişim kavramına giriş sayfa 9 
This is your brain on communication sayfa 11 
Sörf sayfası 12

Ünite 2 - Farklı iletişim türleri sayfa 13
Nonverbal communication sayfa 15
Sörf sayfası 16

Ünite 3 - Etkili iletişimin temellerini öğrenin sayfa 17
The mistakes not to be made when we communicate sayfa 19
Sörf sayfası 20

Ünite 4 - İletişim engelleri sayfa 21
The walls in the world page 23
Sörf sayfası 24

Ünite 5 - Dezavantajlı gruplar için iletişim sayfa 25
Long Walk to Freedom sayfa 27
Sörf sayfası 28

Alıştırma - Alıştırma sayfası 29 
İlhamlar sayfa 35
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Bölüm 1 - Ünite 1 - İletişim kavramına giriş

Sıklıkla bir kişiden diğerine iletilen bir 

mesaj olduğu söylenen iletişim, daha 

doğru bir şekilde anlamın ortak inşası 

(veya birlikte inşası) olarak görülmelidir 

(Galanes & Leeds-Hurwitz, 2009). 

Kaynak: Unesco (sayfa 12)

İletişimin önemine odaklanın

İ ş
Anahtar kelime:
 iletişim
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İletişim, birinin başka birine bilgi göndermesini mümkün kılan süreçtir. Etkili ve eksiksiz olması 
için her bir iletişim aşağıdaki unsurları içermelidir. Öğelerden sadece biri bile eksik olduğunda, 
iletişim kusurlu olabilir veya tamamen gerçekleşmeyebilir.

1. Kaynak

 bilgi paylaşmaya çalışan kişi (veya şey). Bir kaynak için gerekli olan tek nitelik, bir bilgi kaynağı ve bu 

bilgiyi bir kanal aracılığıyla bir alıcıya iletme yeteneğidir.

2.  Mesaj

Mesaj, kelimelerle (konuşma veya yazıyla) ve / veya diğer işaretler ve sembollerle iletilen bilgidir.

3. Kodlama

Kodlama, mesajı (bilgi, fikir ve düşünceler) alıcının onu anlayabilmesini sağlamak amacıyla 
temsili bir tasarımda bir araya getirme işlemidir. İletişim yalnızca hem kaynağın hem de 
alıcının aynı bilgiyi anlamasıyla sonuçlandığında kurulur.

4. Kanal 

Mesaj, bir iletişim kanalı aracılığıyla bir noktadan diğerine gider. Ses, radyo, televizyon, 
internet, kitap, dergi vb. İletişim kanallarıdır.

5. Kod çözme 

Kod çözme, mesajın kodunun çözüldüğü süreçtir. 

6. Alıcı 

Alıcı, gönderenin mesajı ilettiği kişi veya alıcı nesnedir. 

7. Geribildirim

Alıcının gönderenin mesajına tepkisi veya tepkisi.

8. Bağlam

Bağlam, mesajın teslim edildiği ortamdır.

Bölüm 1 - Ünite 1 - İletişim kavramına giriş

ş

İletişim unsurlarına odaklanın

Anahtar Kelime:
mesaj
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«Bir deneyde, insanları fMRI 

tarayıcısına getirdik ve gerçek 

hayat hikayelerini anlatırken veya 

dinlerken beyinlerini taradık. 

Beynin kulaktan gelen sesleri 

işleyen bölümü olan işitsel 

kortekslerinde farklı dinleyiciler 

arasındaki sinirsel tepkilerin 

benzerliğini karşılaştırarak 

başladık. Deney başlamadan 

önce beş dinleyicimiz dinlenirken 

ve hikaye anlatıcısının 

başlamasını beklerken yanıtlara 

baktığımızda, yanıtların 

birbirlerinden çok farklı olduğunu 

ve senkronize olmadığını gördük 

(sağdaki ek baloncuğa bakın). 

Ancak hikaye başlar başlamaz 

inanılmaz bir şeyin gerçekleştiğini 

gördük. Birdenbire, tüm 

deneklerdeki sinirsel tepkilerin 

birbirine kilitlenmeye başladığını 

ve benzer şekilde yukarı aşağı 

gittiğini gördük. " Deney hakkında 

daha fazlasını okuyun

Sinirbilimci Uri Hasson, insan iletişiminin temelini araştırıyor ve 
laboratuvarından yaptığı deneyler, beynimizin farklı dillerde bile 
benzer faaliyet gösterdiğini veya aynı fikri veya hikayeyi 
duyduğumuzda "hizalandığını" ortaya koyuyor. Bu şaşırtıcı nöral 
mekanizma, beyin kalıplarını aktarmamızı, anıları ve bilgileri 
paylaşmamızı sağlar. Hasson, "İletişim kurabiliyoruz çünkü 
anlam sunan ortak bir kodumuz var," diyor.

Bu iletişimdeki beynin



Nasıl etkili iletişim kurarsınız?

Nina işyerinde iletişimin önemini tartışıyor ve iş 
dünyasında başarılı olmak için verimli bir şekilde 
nasıl iletişim kurulacağını bilmenin gerekliliğinin 
altını çiziyor.

Bu gönderi, TED'in 
"Nasıl Daha İyi Bir 
İnsan Olunur" serisinin 
bir parçasıdır ve her biri 
TED topluluğundaki 
insanlardan bir parça 
yararlı tavsiye içerir.

Etkili iletişim kurma yeteneği, tartışmasız en 
önemli yaşam becerisidir. Mesajınızın açık ve 
öz olmasını sağlamak, başkalarının bakış 
açınızı anlamasına yardımcı olmak için uzun 
bir yol kat edecektir. İletişim becerilerinizi 
geliştirmek, başkalarına da ihtiyaçlarını ve 
endişelerini ifade etmeleri için rehberlik 
etmenize neden olacaktır.

WISED - SOSYAL İŞLETME GELİŞİMİNDE KADIN

ğ ğ ğ ş

Aynı soru 

Farklı cevap

https://www.ted.com/talks/nina_legath_the_power_of_communication
https://ideas.ted.com/7-ways-to-be-a-better-communicator-by-tweaking-your-body-language/
https://ideas.ted.com/7-ways-to-be-a-better-communicator-by-tweaking-your-body-language/
https://ideas.ted.com/7-ways-to-be-a-better-communicator-by-tweaking-your-body-language/
https://ideas.ted.com/7-ways-to-be-a-better-communicator-by-tweaking-your-body-language/
https://ideas.ted.com/how-to-explain-anything-to-anyone-4-steps-to-clearer-communication/
https://ideas.ted.com/how-to-explain-anything-to-anyone-4-steps-to-clearer-communication/
https://ideas.ted.com/how-to-explain-anything-to-anyone-4-steps-to-clearer-communication/
https://ideas.ted.com/how-to-explain-anything-to-anyone-4-steps-to-clearer-communication/
https://ideas.ted.com/how-to-explain-anything-to-anyone-4-steps-to-clearer-communication/
https://study.com/academy/lesson/what-is-the-communication-process-definition-steps.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-the-communication-process-definition-steps.html
https://medium.com/increase-my-efficiency/how-to-communicate-effectively-and-efficiently-4b5f41553b81
https://medium.com/increase-my-efficiency/how-to-communicate-effectively-and-efficiently-4b5f41553b81


İletişim, bir bireyin ortak fikirleri, görüşleri, düşünceleri ve diğer bilgi parçalarını toplumun diğer üyelerine 

iletebildiği bir süreçtir. Farklı iletişim türleri vardır ve bu farklı iletişim türlerinden bazıları şunlardır:

Resmi iletişim

 Bu, organizasyon içindeki farklı resmi kanallar aracılığıyla gerçekleşen iletişim türüdür. Resmi 
iletişim hem yazılı hem de sözlü olarak gerçekleşebilir. Ayrıca iki farklı tür resmi iletişim vardır. 
Ve bu türler dikey iletişim ve yatay iletişimdir. Adından da anlaşılacağı gibi, dikey iletişim, 
kuruluş içinde yukarı veya aşağı veya tersi yönde akan iletişim türüdür. Aynı şekilde, yatay veya 
yanal konuşma çeşitli bölümler aracılığıyla gerçekleşir.

Gayri resmi iletişim 

Bu tür bir iletişim, resmi bir yapı olmadan gerçekleşen tüm iletişim türlerini içerir. Bu tür iletişimi 
"asma" yapısı olarak adlandıran birçok uzman var. Bu tür bir konuşma genellikle çarpıtılır ve hızlı bir 
şekilde gerçekleşir.

Bölüm 1 - Ünite 2 - Farklı iletişim türleri

Sıklıkla bir kişiden diğerine 

iletilen bir mesaj olduğu söylenen 

iletişim, daha uygun bir şekilde 

anlamın ortak inşası (veya birlikte 

inşası) olarak görülmelidir 

(Galanes & Leeds-Hurwitz, 

2009). Kaynak: Unesco (sayfa 

12)İletişim mekanizmasına odaklanın

ş

Anahtar Kelime:
iletişim

İ İŞİ İ İ İ



Paralanguage ve sözel olmayan dil karmaşık 

konulardır: aşağıda bazı temel konuların temel 

bir özeti verilmiştir. Paralanguage aşağıdaki ana 

alanlara ayrılabilir.

 Ritim: konuşma hızımız ekstra anlam katar. 

Örneğin hızlı bir konuşma bir dereceye kadar 

heyecanı gösterebilirken, yavaş konuşma can 

sıkıntısını veya yorgunluğu gösterebilir.

 Ton: konuşulan dil, tonlamanın ilgili bir rol 

oynadığı bir müzik türü olarak görülebilir. Hızın 

yanı sıra, ton da mesaja çok çeşitli anlamlar 

katar. 

Ses yüksekliği: Bazı insanlar doğal olarak 

diğerlerinden daha yüksek sesle veya daha 

yumuşak konuşur, ancak ses düzeyindeki 

farklılıklar bilinçli olarak mesajı zenginleştirmek 

için kullanılabilir veya kelimelerle açığa çıkmayan 

psikolojik tutumların bir belirtisi olabilir. 

Duraklar ve sessizlik: duraklamalar ve sessizlik 

bile paralanguage'in bir parçasıdır; molalar size 

az önce söylenenler üzerinde düşünmeniz, 

bekleme durumu yaratmanız vb. için zaman verir. 

Yetenekle kullanılırsa mesajlarımızı 

tamamlayabilir ve büyük ölçüde geliştirebilirler.

ş

Sözel: kelimelerle ilgili, bunlarla ilgili veya 

bunlardan oluşan: yazılıdan ziyade sözlü: bir 

fiille ilgili veya fiilden oluşturulmuş Kaynak: 

Merriam Webster Learner'sParalanguage: bir ifadenin fonemlerine eşlik 

eden veya bunları değiştiren ve anlamı 

iletebilen isteğe bağlı ses efektleri Kaynak: 

Merriam Webster

Sözsüz: kelime içermeyen veya 

kullanmayan: konuşamama 

Kaynak: Merriam Webster Learner’s

Anahtar 
Kelimeler:

ş

Bölüm 1 - Ünite 2 - Farklı iletişim türleri

İ İŞİ İ İ İ

http://www.learnersdictionary.com/definition/nonverbal


Uzmanlara göre, iletişimimizin önemli bir kısmı sözlü değil. Her gün 
duruşlar, yüz ifadeleri, bakışlar, jestler ve ses tonu dahil binlerce sözel 
olmayan sinyale ve davranışa yanıt veriyoruz. Tokalaşmalarımızdan saç 
stilimize, sözlü olmayan ayrıntılar kim olduğumuzu ortaya çıkarır ve diğer 
insanlarla ilişki kurma şeklimizi etkiler.

Sözsüz iletişim ve davranış üzerine bilimsel araştırmalar, Charles Darwin'in 
İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi'nin 1872 tarihli yayınıyla başladı. 
O zamandan beri, sözsüz iletişim ve davranışın türleri, etkileri ve ifadeleri 
üzerine bol miktarda araştırma yapıldı. Bu sinyaller çoğu zaman bilinçli 
olarak farkında olmayacak kadar incelikli olsa da, araştırmalar birkaç farklı 
sözlü olmayan iletişim türü tespit etti.

Sözlü Olmayan İletişim, iletişim kurmak için yüz ifadeleri, jestler, vücut 
hareketleri, duruş ve ses tonunun kullanılmasıdır.

Sözsüz İletişim



Nasıl iletişim kurarım?
Aynı soru

Farklı cevap

The most important language 

you will ever learn.

Dil nedir? Daha fazlasını 

keşfetmek için TED'den bir 

konuşma.

Bruno Munari’nin çalışmasından ilham alan 

sessiz bir video döngüsü: Supplemento al 

dizionario italiano - İtalyanca sözlüğe ek.

BBC Learning English'den, 

gerçekleri ifade etmek veya 

sorular sormak için 

tonlamayı kullanmayı 

öğrenmek için bir video.

Vücut sanatı mı 

yoksa organize suç 

bağlantılarının gururlu 

bir göstergesi mi? 

Japonya'da tam vücut 

dövmesi, şüpheli 

kökenlerden sanat 

biçimine yükseliyor. 

Watch the video.

Kadınları etkilemeyi amaçlayan 

bir animal dance ilgili bir 

National Geographic videosu.
"Arkadaşlar" tarafından anlatıldığı şekliyle Sözsüz İşaretlerin Önemi Çevrimiçi ortamda meydana 

gelen sürekli yanlış iletişim, sözel olmayan ipuçlarının yokluğunun doğrudan bir sonucudur ve bir 

bilgisayar ekranında tercüme edilememektedir. "Arkadaşlar", bu sözsüz ipuçlarının mesajların 

yorumlanmasında ne kadar önemli olabileceğinin mükemmel bir örneğidir. Ayrıca, "Arkadaşlar", yüz 

yüze iletişimin doğru iletişimi sağlamada dijital iletişime göre çok daha iyi bir alternatif olduğunu 

gösteriyor.

ğ ğ ğ ş

Ünlü film ve çizgi 

filmlerde Sözlü ve 

Sözsüz İletişim

İ İŞİ İ İ İ

https://youtu.be/pqDQ96ZHzUM
https://youtu.be/pqDQ96ZHzUM
https://youtu.be/m_KLq3CD0kU
https://youtu.be/Mgdulmn7ETw
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Intercultural dialogue is, 

Bölüm 1 - Ünite 3 - Etkili iletişimin temellerini öğrenin

  Etkili iletişime odaklanın

Etkili ve 

Verimli İletişim

Anahtar 
Kelime:

Etkili mi yoksa etkili mi? Hızlı ve 

düzenli bir şekilde çalışan bir 

şeyi veya birini tanımlamak için 

verimli kullanırız Size istediğiniz 

sonuçları veren bir şeyi 

tanımlamak için etkili 

kullanıyoruz

İ İŞİ İ İ İ



3) EMPATİ: Diğer insanlarla, duygularını ve 
ruh hallerini sanki kendileriymiş gibi 
hissedebilme noktasına kadar derinden 
bağlantı kurma becerisidir. Empatik olmak, 
belirli bir durumu veya daha genel olarak 
etrafındaki dünyayı nasıl gördüğünü ve 
deneyimlediğini anlamak için kendinizi 
muhatabınızın yerine koymak anlamına 
gelir. 

4) SORULAR: Doğru şekilde sorulan 
sorular, doğru yöne götürür ve 
muhataplarımızla derin bir bağ kurmamızı 
sağlar. Sorular muhataplarımızı ilgi odağına 
alır ve değerli bilgiler elde etmemizi sağlar.

 

5) GERİ BİLDİRİM: İlişkisel alanda, geri 
bildirim (veya geri bildirim), genel iletişim 
kalitesini iyileştirmek için muhatabın bir 
tutumunu / davranışını onaylama, 
değiştirme veya güçlendirme işlevini yerine 
getirir. Bu nedenle, gözlemleme ve dinleme 
eylemine ek olarak, söylediklerimizin 
muhataplarımız tarafından doğru bir şekilde 
alınıp alınmadığını kontrol etmek için geri 
bildirim toplayabiliriz. Sonuçta, etkili 
iletişimin sonucu, diğerinin anladığı şeydir.

ş ğ

ğ

ş ş

ş

ş

İletişim sürecine odaklanın

İletişim & Empati

Anahtar 
Kelime:
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1) AKTİF DİNLEME: Aktif dinleme, hem 
işyerinde hem de özel alanda daha iyi, daha 
sağlam ve kalıcı ilişkiler kurmanıza olanak 
sağlar; Başkalarının deneyimlerinden değerli 
bilgiler alarak insani ve kültürel düzeyde zengin 
olabilirsiniz. Aktif dinleme ile, yalnızca 
kelimelerle ifade edilenin ötesine geçerek, 
başkalarına karşı diğerlerinden daha empati 
kuracaksınız. İlişkisel bir bağlamda aktif 
dinlemeyi kullananlar, alınan mesajların 
anlamını tam olarak anlamaya istekli ve yanlış 
anlamaları azaltmak için kararlı olan, bireysel 
değişime ve büyümeye açık kişilerdir.

2) İDDİA ETME: Kişinin görüşlerini diğerlerine 
tam saygı göstererek ifade etmesi, her sosyal 
alanda kendini onaylaması insan davranışının 
bir özelliğidir. Kişiler arası bağların olumlu 
gelişimi için temel bir ilişkisel beceridir, çünkü 
saygı, pozitiflik ve işbirliğini kazandıran 
silahlardır.

Bölüm 1 - Ünite 3 - Etkili iletişimin temellerini öğrenin

İ İŞİ İ İ İ
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İletişim kurarken yapmamamız 

gereken hatalar



Dinlemem empatik mi?
Aynı soru

farklı cevap
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https://youtu.be/boERvA0EU00
http://www.beyondintractability.org/essay/empathic-listening
https://youtu.be/Yb-9Iv-tfgQ
https://youtu.be/i4o2e7l9Nns


Engellere ve çözümlere odaklanın

What are the 
communication 

barriers?

Bariyer: Bir yerden diğerine hareketi 

engelleyen veya engelleyen bir şey 

(örneğin bir çit veya doğal engel): bir 

şeyi zorlaştıran veya imkansız kılan bir 

yasa, kural, sorun vb: insanların her 

birini anlamasını zorlaştıran bir şey 

diğer. Kaynak: Merriam-Webster’ın 

Öğrenci Sözlüğü
Etkili ve iyi iletişim için iletişim sürecindeki her adım gereklidir. Engellenen adımlar engel olur. 

Aşağıdaki durumları düşünün:

• Gönderen bariyer. Yenilikçi bir fikre sahip yeni bir yönetici, eleştiri korkusundan dolayı müfettişin 

başkanlık ettiği bir toplantıda konuşmaz.

• Kodlama engeli. İtalyanca konuşan bir personel, çalışma koşulları ile ilgili bir şikayeti anlamak için 

İngilizce konuşan bir yönetici bulamaz. 

• Orta bariyer. Çok üzgün bir personel, duygularını yüz yüze iletmek yerine, lidere duygusal olarak 

yüklü bir mektup gönderir. 

• Kod çözme engeli. Yaşlı bir müdür, genç bir bölüm başkanının öğretmenden "aralıklı" olarak 

bahsettiğinde ne demek istediğinden emin değildir. 

• Alıcı bariyeri. Yıllık bütçenin hazırlanmasıyla meşgul olan bir okul yöneticisi, bir personelden 

konuşmayı dikkatle dinlemediği için bir açıklamayı tekrar etmesini ister. 

• Geri bildirim engeli. Bir toplantı sırasında, okul yöneticilerinin soru sormamaları, müfettişin gerçek 

bir anlayış olup olmadığını merak etmesine neden olur.

Anahtar 
Kelime:

İletişim karmaşık ve teslim alma süreci 

olduğu için, döngünün herhangi bir 

yerindeki arızalar anlayış aktarımını 

engelleyebilir.

Bölüm 1 - Ünite 4 - İletişim engelleri

İ İŞİ İ İ İ



Steriyotip, belirli bir grup insan hakkında genel bir inanç veya düşüncedir: girişimciler 

hırslıdır, kamu görevlileri mizahsızdır, kadınlar uzun saçlara sahiptir ve etek giyerler. 

Basmakalıpların temel işlevi gerçeği basitleştirmektir. Stereotipler genellikle ya bir tür 

kişisel deneyime ya da erken çocukluk sosyalleşmesi sırasında bizi çevreleyen 

yetişkinlerden evde, okulda ya da kitle iletişim araçları aracılığıyla edindiğimiz ve daha 

sonra genelleşen izlenimlere dayanır. 

Önyargı, genellikle olumsuz olan bir yargıdır, başka bir kişi veya diğer insanlar hakkında 

onları gerçekten bilmeden veririz. Tıpkı klişeler gibi, önyargılar da sosyalleşme 

sürecimizin bir parçası olarak öğrenilir. Basmakalıp bir önyargı ile önyargı arasındaki bir 

fark, bir birey veya belirli bir durum hakkında yeterli bilgi bulunduğunda, 

basmakalıplarımızı ortadan kaldırmamızdır. Önyargı, daha çok herhangi bir gerçeklik 

parçasını algıladığımız bir perde gibi çalışır: bu nedenle, önyargılar gerçeklik algımızı 

değiştirdiğinden, bilgi tek başına önyargıdan kurtulmak için yeterli değildir. Bu nedenle 

önyargıların üstesinden gelmek çok zordur; gerçeklerle çelişirse, önyargıyı 

sorgulamaktansa gerçekleri inkar etmeyi tercih ederiz

ş

Anahtar kelimeler: 

Önyargı: Irk, cinsiyet, din vb. Nedeniyle 

bir kişi veya gruba karşı haksız bir 

hoşlanmama hissi. Özellikle makul veya 

mantıklı olmadığı zaman bir kişi veya bir 

şey için hoşlanma veya hoşlanmama 

hissidir. Merriam-Webster’ın Öğrenci 

Sözlüğü

Stereotip: belirli bir özelliğe sahip tüm insanların 

veya şeylerin aynı olduğuna haksız bir şekilde 

inanmak.

Bölüm 1 - Ünite 4 - İletişim engelleri
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Dünyadaki duvarlar: 
birçoğu dünyanın yüzeyinde, çoğu insanlık tarihinde, 

insanları dışarıda tutmak veya içeride tutmakBerlin Duvarı'nın yıkılışının otuzuncu yıldönümü olan 9 Kasım 2019'da bu 
Duvar şehri neredeyse otuz yıl boyunca ikiye böldü. Bununla birlikte, iki 
bölgeyi ayırmak veya bir nüfusu bölmek için inşa edilen son ayrım değildi; 
İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda, aslında dünyada bu amaçlarla dikilen 
engellerin sayısı önemli ölçüde artmıştır. 2014'te, Kanada'nın Montreal 
kentindeki Quebec Üniversitesi'ndeki stratejik ve diplomatik çalışmalar 
merkezi, dünyadaki tüm sınır engellerini bir harita üzerinde araştırdı ve 
işaretledi. Araştırmacılar, dikenli tel, tuğla ve beton gibi çeşitli malzemelerin 
Amerika'dan Asya'ya farklı kıtalara dağılmış 70'den fazla ülkeye ulaşan 
engelleri değerlendirdiler. 1945 ile 1991 yılları arasında 19 yaşındaydı ve 
Soğuk Savaş'ın bitiminden hemen sonra 12'ye düştü. Bununla birlikte, bu 
eğilim son 20 yılda tersine döndü ve toplam duvar sayısı üç katına çıktı. 
Bazıları yirminci yüzyıla kadar uzanırken, diğerleri hala planlama 
aşamasındadır. Bununla birlikte, işlevlerinin ve inşa edilme amaçlarının 
tarihte nasıl değiştiği açıktır. Geçmişte bölgeleri istilalardan ve dış 
tehlikelerden korumaya hizmet ettilerse, yirminci yüzyılda istikrarsız sınırların 
tanımının temelini oluşturdular. Bugün hedeflerden biri göçün kontrolü ve 
caydırıcılığıdır.

Çalışmayı koordine eden Elisabeth Vallet, 2015 
yılından bu yana Avrupa'da sadece bin kilometre 
duvar inşa edildiğini hatırlıyor; bu, Berlin Duvarı'nın 
altı katından fazla uzunluğa eşdeğer ve dünyadaki 
bariyerlerin üçte birinin tasarlandı. komşu 
devletlerin sakinlerini bir ülkenin dışında tutmak. 
Asya, otuz altı civarında en yüksek duvar sayısına 
sahiptir, ancak dünyanın en büyük kıtası olduğu 
dikkate alınmalıdır (en önemli duvarlar arasında, 
İsrail ile İsrail arasındaki bariyer olan Makao, Hong 
Kong ve Çin arasındaki duvarlar vardır. Batı Şeria, 
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ve 
Hindistan ile Pakistan arasındaki duvarlar). 
Avrupa, Amerika ve Afrika'yı geride bırakarak ikinci 
sırada yer alır ve Ceuta ve Melilla'yı Fas'tan Afrika 
ile Afrika arasında ayıran bariyerlerle birlikte, esas 
olarak doğu bölgesinde (Macaristan, Sırbistan ve 
Hırvatistan arasındaki sınırlar gibi) bulunan 
yaklaşık on altı duvarı barındırır. Avrupa. (Kaynak)



Engelleri nasıl aşarım?
Aynı soru

Farklı cevap

Bu bölümde, beğendiğimiz ve size önerdiğimiz bir dizi film, kısa video, 

şarkı vb.

ş

.

Güçlü ol ve parla Cinsiyet stereotiplerini anlatan ticari bir reklam. Kısa video, kadınların 
istihdam durumunun bazı yönlerini araştırıyor. Tabii ki şirketin amacı satmaktır ve birincil 
amacı istihdam ayrımcılığına karşı mücadele etmek değildir, ancak kesinlikle cinsiyet 
klişelerine dikkat çeken ve ilginç yansımalara ilham veren bir reklamdır.

Madrid, España'da bir eşcinsel çifte 

karşı ayrımcılığa yönelik tepkiler: 

sözlü ve sözlü olmayan iletişimin bir 

karışımı.

The reactions toward discrimination to a 

gay couple

I struggled to say these words: : ayrımcılığı 

anlatan ve bazen iletişimin uzun ve zorlu 

bir deneme olduğu gerçeği üzerinde 

düşünmemize yardımcı olan TED 

tarafından hazırlanan bir video.

 Is beautiful a confusing word?Kesinlikle aynı 

kelimenin nasıl farklı anlamlara sahip 

olabileceğini anlamamıza yardımcı olabilecek 

bir kelimedir.

İ İŞİ İ İ İ

https://youtu.be/i9ia9oN8twk
https://youtu.be/_F7mAhCGCRc
https://youtu.be/_F7mAhCGCRc
https://youtu.be/sVoc7iIo5Tg
https://youtu.be/v-31rTG2dhU


Kültür, bir kişinin davranışını anlamak için çok 

önemlidir. Bireyden bireye, bölgeden bölgeye, 

ülkeden ülkeye değişir ve belirli bir topluluğun 

değerler kompleksinden oluşur. Herhangi biriyle, 

özellikle dezavantajlı insanlarla, aidiyetlerine 

bakılmaksızın dayanışma içinde hissedenler ile 

diğer yandan, duyguların bu şekilde 

evrenselleştirilmesini aşağı yukarı dolaylı olarak 

reddedenler arasındaki seçim, özünde sosyolojik 

olmak üzere birçok faktörden kaynaklanmaktadır. 

Aitlik, referans grupları, ideolojiler, konumlar, 

sosyal rollerin tümü, zıt yönlere iten değişken, 

heterojen hale gelir. Özdeşleşme olarak 

tanımladığımız süreçler, Benliğin benzer 

kısımlarını çevreleyen dünyayla ve dolayısıyla 

insanlarla ve ayrıca canlandırılmış olsun ya da 

olmasın diğer varlıklarla özdeşleştirme ilkel 

eğilimiyle bağlantılı muhtemelen temel süreçlerdir. 

Bu özdeşleşme yoğunlaşırsa, empati olarak 

belirttiğimiz fenomene, yani başkalarının sahip 

olduğuna inandığımız aynı duyguları 

deneyimlemeye sahip oluruz. Bu süreci 

tanımlamak için genellikle popüler anlayış, 

dindarlık, katılım terimleri kullanılır.

Şimdi ayrımcı fenomende, bu süreç 

evrensellik açısından engelleniyor ve aile, 

yerel, ırksal vb. Gibi daha küçük alanlarla 

sınırlı.

Bölüm 1 - Ünite 5 - Dezavantajlı gruplar için iletişim

Dezavantajlar ve 
iletişim

Anahtar Kelimeler:
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Kültüre ve ayrımcılığa odaklanın

İ İŞİ İ İ İ



İ ğ

ğ

ş ğ

ş

ş

ş

ş ğ

ğ ğ

ğ ğ ş ğ

ş

ğ ş

ş

ğ

ş

ğ

ğ ğ

ğ

Bölüm 1 - Ünite 5 - Dezavantajlı gruplar için iletişim

Ayrımcılık: 
kafa karıştırıcı bir kelime?

Anahtar Kelimeler:
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  Ayrımcılığa odaklanın 

Kar amacı gütmeyen kuruluşların iletişimi her 

zaman sosyal bir iletişim olmalı ve bu nedenle 

dezavantajlı insanlara da dikkat ederek eşitlik 

ve kapsayıcılık, dayanışma ve eşitlik 

değerlerinden ilham alan fikirleri teşvik 

etmelidir.

İ İŞİ İ İ İ



Hiç kimse ten rengi, geçmişi veya dini nedeniyle 
başka bir insandan nefret ederek doğmaz. İnsanlar 
nefret etmeyi öğrenmelidir ve eğer nefret etmeyi 
öğrenebilirlerse, onlara sevgi öğretilebilir, çünkü aşk 
insan kalbine tersinden daha doğal gelir.

Long Walk to Freedom 
Nelson Mandela

Özgürlüğe Uzun Yürüyüş (1995), Güney Afrika'da 

apartheid karşıtı hareketin lideri ve apartheid rejiminin 

düşüşünden sonra Güney Afrika'nın ilk başkanı olan 

Nelson Mandela tarafından yazılmış bir otobiyografik 

eserdir. Kitap, Mandela'nın Transkei'deki çocukluğundan 

serbest bırakılmasını takip eden döneme kadar olan 

hayatını izliyor. Materyallerin çoğu, Robben Adası'ndaki 

27 yıllık hapishanede ve Güney Afrika'daki diğer 

hapishanelerde Mandela tarafından hazırlandı.

http://www.nelsonmandelamuseum.org.za/about-us/about-the-nelson-mandela-museum


 Ayrımcılıkla nasıl başa 
çıkıyoruz? 

Aynı soru

Farklı cevap

In this section, a collection of movies, short videos, songs etc…we liked and 
recommend to you.

Can prejudice ever be a good 
thing? Genellikle önyargı ve 
önyargının cehaletten 
kaynaklandığını düşünürüz. 
Ancak psikolog Paul Bloom'un 
göstermeye çalıştığı gibi, önyargı 
genellikle doğal, mantıklı ... hatta 
ahlaki

10 ways to teach your 
children to not be prejudiced

How to fight prejudice through 
policy conversations

ş ğ

ğ ş ğ ş
ş

Communication for isolated and 
marginalized groups: blending the old 
and the new. 

İ ş
ş ğ ş ğ

Great Films About Disability That You Need To See

ğ ğ
ğ .
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https://www.ted.com/talks/paul_bloom_can_prejudice_ever_be_a_good_thing
https://www.ted.com/talks/paul_bloom_can_prejudice_ever_be_a_good_thing
https://www.allprodad.com/10-ways-to-teach-your-children-to-not-be-prejudiced/
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İşte iletişimin temel unsurları Bölümün ilk Odağında 

bulduğunuz gibi. 

Listelenen öğeleri piktogramlarla işlemeye çalışın.

1.Kaynak 

2. Mesaj

3. Kodlama

4. Kanal

5. Kod çözme

6. Alıcı 

7. Geribildirim

8. Bağlam

Bölüm         1        Egzersiz
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İletişim: nedir bu?



Sana 
Güveniyorum
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Filmi izlerken, bizi beceriksiz gösteren bazı 
tekrarlayan hareketleri fark edeceğiz. Gerçek 
bir izleyici kitlesi tarafından uyandırılan 
duygunun bu jestleri saplantılı bir şekilde 
tekrarlamaya ve gerilim ve güvensizliği 
gösteren aşırı duruşlara yol açabileceğini göz 
önünde bulundurarak, etkili iletişime fiziksel 
yaklaşımımızı düzeltmeye çalışmalıyız.
Bu basit ve keyifli egzersizlerin sonunda, 
bedenle iletişim kurma şeklimizin iyi bir 
farkındalığa sahip olduğumuzu söyleyebiliriz 
ve potansiyelimizi daha iyi sonuçlandırmak için 
çalışmaya devam etmeli, etkili bir şekilde 
iletişim kurmak için kesinlikle çok fazla 
malzemeye sahip olacağız.

Kukla

ş

Bu alıştırmanın amacı, kukla, güven uyandıran rahat bir fiziksel tutum 
oluşturarak, belirli bir argümanın önemli kavramlarına ve anahtar pasajlarına 
odaklanmamıza yardımcı olarak, sözlü iletişim sırasında hareketlerimizi 
geliştirmektir.
Üçüncü etkili iletişim egzersizimiz için bir video kameraya ihtiyacımız var.
Aşina olduğumuz bir pasaj veya konu seçeriz. Gerekirse onu bir süre 
inceleyelim, gereksiz olduğunu düşündüğümüz unsurları ortadan kaldırarak  
"kendi işimiz yapalım". Sesin tonlarını ve anlatımın zamanlamasını 
ayarladıktan sonra, vücudumuzun iletişim kurduğu şeye odaklanalım.

Bölüm         1        Egzersiz



Yeni insanlarla tanışın, zaman ve projeleri başkalarıyla paylaşın, bir 
ekipte çalışın ve bu  kişilerarası iyi ilişkiler sürdürmek ve geliştirmek 
için çeşitli beceriler içerir. Projeleri sınıf arkadaşlarımızla, işimizle 
veya ailemizle paylaşmak zorunda kaldığımız zaman nasıl olur?

Çiftlere ayrılırız: her çiftin emrinde bir kağıt ve bir kalem vardır. 
İkincisi her ikisi tarafından aynı anda meydan okuma olmalıdır. Çiftin 
her iki ortağı da birbirleriyle konuşmadan bir kişi çizmek zorunda 
kalacak: bir erkek ya da bir kadın çizecek, uzun boylu ya da kısa bir 
kişi olacak, ne özellikleri olacak?
Komuta konusundaki tavrımız kendisinden farklı olanla yüzleşip hoş 
karşılanabilir mi? Rotayı yönlendirmeyi mi yoksa yönlendirilmeyi mi 
tercih ediyoruz? Projenin ne kadarının bize ait olduğunu 
düşünüyoruz?

İki elli tasarım

ş
Bölüm         1        Egzersiz



ş ş
İ İ

ş

ş ş
ş

ş ğ
ş

ş ş

Evim

ş
Bölüm         1        Egzersiz



İletişim konuşan ağızdan değil, dinleyen kulaktan başlar. (Anonim)

Dünya nüfusunun yarısı söyleyecek bir şeyi olan ama söyleyemeyen 
insanlardan oluşuyor. Diğer yarısı ise söyleyecek bir şeyi olmayan 
ve konuşmaya devam eden insanlardan.
(Robert Frost)

İletişim patlaması var: herkes iletişim kurduğunu söylüyor.
(Altan)

Dünyadaki tüm medyaya sahip olabiliriz, ama hiçbir şey, kesinlikle 
hiçbir şey, insan bakışının yerini dolduramaz.(Paulo Coelho)

İletişim, mesaja ek olarak, bir ruh takviyesi de geçtiğinde 
oluşur.(Henri Bergson)

Söyleyecek bir şeyimin olmamasının önemi: bu, sınırsız sayıda 
iletinin gönderilmesine neden olur.
(Guido Ceronetti)

İçimdeki hayatın sesi, senin hayatıniçindeki kulağa ulaşamaz; Ancak 
yine de konuşalım: yalnız hissetmemek için.(Khalil Gibran)

Başkalarını yargılama eğilimi, iletişim ve anlayışın önündeki en 
büyük engeldir.
(Carl Rogers)

  WISED – İlham verici sözler



Bölüm 2

SOSYAL İşletmeLER BAĞLAMINDA 

İletİşİm
• Bölüm anahtar kelimelerinin anlamını ve kökenini anlama

• Kampanyanın hedeflerini nasıl belirleyeceklerini anlama

• Hedefinizi belirlemeyi öğrenme

• Kar ve kar amacı gütmeyen odaklı arasındaki farkı anlama

• Durumunuza bir strateji uyarlama
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İletişim uygulamaları, organizasyonun gelişimine uygun bir yatırımı temsil etmeli, 

tam tersine, iletişimde iletişim kurmamak kaynak kıtlığına, gönüllülere, medya 

araçlarına ve dolayısıyla tanınma ve çekicilik eksikliğine yol açmalıdır.

Bunun yerine, bazı temel beceriler, iletişim kurma isteği ve yeterli bir yatırımın 

yardımıyla desteklenen iyi bir iletişim stratejisi organizasyonun büyümesini teşvik 

edebilir, çünkü iletişim stratejik açıdan önemli bir unsurdur, başarıya yönelik bir 

şirket için ve fon ve insanları çekmek için her yola ihtiyaç duyarsınız, promosyona 

yatırım yapmak için pazarlama araçları ve kaynaklarına ihtiyacınız vardır.

Sosyal iletişimin temel özelliği değer içeriğidir, iletişim ise farklı türdedir, onu 

tanıtan konunun türüne bağlı olarak, benzer mesajları iletir:

• Vatandaşlara hizmet sunan kamu kuruluşlarının kamu hizmeti iletişimini 

desteklemesi, iletişimin sosyal bir boyut kazandırması;

• Kamu bilincini artırmayı amaçlayan iletişim, üçüncü sektörün organizasyonlarına 

göre farklı, yürütülen faaliyetler ve takip edilen amaçlar için birbirinden farklı, 

ancak aynı dayanışma hedefleri ile;

• Bireyin giderek daha fazla yer almaya çalıştığı sosyal iletişim.

(Sourse Francesco Pira)

Bir yatırım olarak sosyal iletişime odaklanın

Sosyal iletişimden 

bahsedelim.

Section 2 - Unit 1 - Social communication 

İ İŞİ İ İ İ

http://www.francescopira.it/pubblicazioni-scientifiche.php?c=63


İletişim, iki veya daha fazla kişi arasında bilgi, görüş, istek, duygu vb. karşılıklı bilgi 
alışverişidir, bilginin artırılmasına olanak sağlar. 

Bu sosyal ve tevkici, ama sosyal merkeziyetçilik sadece yirminci yüzyıl çalışma nesnesi 
haline gelmiştir.

 Eskiden, iletişim marjinal olarak kabul ediliyordu, ama bugün, bilgi alışverişi şirketlerinde, 
iletişim çok önemli bir alaka kazanmıştır ve tüm ilişkilerin temelinde bulunur.

Sosyal alandaki iletişim, her şeyden önce, varlıkların (hem kar hem de kar amacı 
gütmeyen) kamuya karşı sorumluluklarını temsil eder ve her şeyden önce etik bir değer 
iletmelidir.  

Bu nedenle iletişim her zaman sosyal bir olgu olmalıdır. Sonuçta "iletişim kurmak" Latince 
"communis«den  geliyor "birlikte", "paylaşılan" anlamına gelir. Bu anlamda, paylaşım 
iletişimin toplumsal değerini temsil eder. Ama kar amacı gütmeyen şirketler ve iletişim de 
hangi zaman? Çeşitli tanımlar bulurken, sosyal iletişimin tek bir tanımı yoktur ve "sosyal" 
özelliklerini anlamak zordur. Çok geniş bir kavram içerir ve araştırma yolumuzdan sapmayı 
önlemek için, sosyal iletişimin sosyal girişimin iletişim faaliyetine yansıyan bir yönüne 
odaklanacağız.

İletişim genellikle bir kişiden 

diğerine iletilen bir mesaj olduğu 

söylenir, daha yeterli ortak inşa 

edilmiş anlam (Galanes & 

Leeds-Hurwitz, 2009) olarak 

görülmelidir.  Kaynak: Unesco 

(sayfa 12)
Karşılıklı bilgi alışverişine odaklanın

SE için Sosyal 

Küre

Anahtar kelime: iletişimBölüm 2 - Ünite 1 - Sosyal iletişim
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Etkili iletişimin gerçekleşebilmesi için, hem ihraççı hem de alıcı 
tarafından bilinen ve paylaşılan bir kod olması gerekir: bu eksikse, 
yazışma mümkün değildir. Sık sık, bir iletinin, metinsel veya görsel 
olarak, bir yayıncıdan alıcıya aldığı bu yolu basitleştirmek ve mümkün 
olduğunca anlaşılmama olasılığını sınırlamak için, iletişimsel 
stratagem'lerden yararlanır, semboller kullanır, kategorileri veya 
stereotipleri kullanırız.

Gordon Willard Allport, sosyal psikoloji uzmanı, semboloji (stereo tipleme) 
özünü her bakımdan bize bilgiye daha fazla ve daha hızlı erişim sunan 
bilişsel bir kısayol temsil olarak "minimum çaba yasası" tanımlayan yakalar. 
Kod somut bir örnek olarak bir İtalyan’ı tanımlamak için basit ve paylaşılan, 
en klasik pizza, makarna ve mandolin İsviçre için tipik dakiklik 
gibi ünlü klişelere başvurabilirsiniz,, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport


Sosyal iletişimle nasıl bir 
ilişkimiz var?

aynı soru

farklı cevap

Bu bölümde sevdiğimiz  film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon tavsiye 
edeceğiz

Aktivist ve bağış yapan Dan Pallotta, bozulmuş 
ilişkimizi hayır kurumlarına yönlendiren çifte 
standardı çağırıyor. Analist, çok fazla kar amacı 
gütmeyen kuruluşun ne kadar az harcadıkları için 
ödüllendirildiklerini söylüyor-- yaptıkları şey için 
değil. Tutumluluk ile ahlakı eşitlemek yerine, büyük 
hedefleri ve büyük başarıları için hayır kurumlarını 
ödüllendirmeye başlamamızı ister (bu büyük 
masraflarla birlikte gelse bile).

İletişim el kitabı ve Engelliler: 
Araştırma ve Uygulama

Karsızlar (kar etmeyenler) coca 
cola'dan ne öğrenebiliriz? Melinda 
Gates kışkırtıcı bir konu açtı.: Kar 
amacı gütmeyen kuruluşlar, küresel 
pazarlamacılar ve distribütörler ağı 
her uzak köyün buz gibi bir kola 
istemesini ve elde edebilmesini 
sağlayan Coca-Cola gibi mega 
şirketlerden ne öğrenebilir?

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için 12 
İletişim stratejileri
Kar amacı gütmeyen işletmeler için, 
topluma katılım, konularda farkındalık 
yaratma ve bağış toplama gibi bu on iki 
iletişim hedefi gibi hedefler 
belirliyorsunuz.
Ve her gün e-posta, sosyal medya, baskı 
pazarlama, PR ve daha fazlası gibi taktik 
iletişim kanalları yönetirsiniz. Ama ortada 
ne var? Bu taktiksel çalışmayı daha 
büyük hedeflere bağlayan nedir? Cevap 
İletişim veya Pazarlama Stratejileri 
olduğudur.
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Herhangi bir şirket, kuruluş, dernek, sosyal girişim ya da iletişim stratejisi daha 
geniş bir örgütsel planı yansıtmalıdır. Bu nedenle, bir iletişim projesine 
başlamadan önce, yatkın olan konu, söz konusu kuruluşun genel vizyonunu ve 
ana amaç ve hedeflerini incelemelidir. Amaç, iletişimin organizasyonun 
organizasyon hedeflerine ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceğini anlamaktır. 
Daha büyük bir plana dahil edilebilmek için iletişim hedeflerinin açık olması 
önemlidir. Bu şekilde ek bir bileşen olarak değil, örgütün genel misyonunu 
gerçekleştirmek için operasyonel veya siyasi hedefler olarak temel bir şey 
olarak kabul edilecektir.

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

İletişim stratejisine odaklanın

İletişim ve 

organizasyonun 

hedefleri

Bölüm 2 - Ünite 2 - Kurumun İletişim Hedeflerini Belirleme 

Biz iletişim, yani, bir metodoloji ve küçük veya büyük kuruluşların çalışmaları için 
teknikten bahsediyoruz. Buna kar amacı gütmeyen dünyada hareket eden aktörlerin 
amaç ve inisiyatiflerinin bütünü olan "sosyal"i de ekliyoruz. Yakın zamana kadar, kar 
amacı gütmeyen dünya, kârdan yalnızca referans değerleri, faaliyet türü, şirket 
büyüklüğü ile değil, aynı zamanda iletişim dünyasının şüpheyle ve kâr ayrıcalığı olarak 
görülmesi nedeniyle ayrılıyordu.

Yakın zamana kadar, agresif pazarlama yaklaşımları ve daha kapsamlı reklamcılık, 
kârın ayrıcalıklarıydı. Yeni medyanın mevcudiyeti ve kâr amacı gütmeyenlerin 
ekonomik rekabet mantığında bile ne yaptığını söyleme ihtiyacı ile kar ve kar amacı 
gütmeyen arasındaki ayrım gittikçe azaldığına göre, bir yandan sosyal iletişim kurmak 
diğer yandan bir fırsata ihtiyaç var.
Kamu idareleri, kamu yararına hizmetlerin kar amacı gütmeyenlere münhasıran tahsis 
edilmesini azalttığı ve bazı durumlarda ortadan kaldırdığı için oyun tamamen değişti.
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Kar amacı gütmeyen bir şirket, rakiplerini sadece 
diğer kar amacı gütmeyen şirketler arasında 
değil, aynı zamanda kar şirketleri arasında da 
vardır, çünkü rekabet bazen çok benzer olan 
hizmetler ve ürünlerle ilgilidir. Tek bir şirket, 
oldukça basit, çok rekabetçi bir sektörde kendine 
yer bulmalı ve bu da açıkçası iletişimden 
kaynaklanır. Kar amacı gütmeyen herhangi bir 
şirketin, hizmetlerini, ürünlerini, tekliflerini pazara 
sunması için hikayesini uygun bir şekilde 
anlatması gerekir. İlk adım, iş hedeflerinizi ve 
dolayısıyla iletişim ihtiyaçlarınızı analiz etmektir. 
Kuruluş, iletişim faaliyetinin faaliyetlerinin 
planlanmasıyla el ele gittiğini anlamalıdır.
Sorulması gereken sorular şunlardır: Hangi iş 
hedeflerine ulaşmak istiyorum? Ben bu belirli 
iletişim araçlarını kullanıyorum, başkalarını değil, 
bu etkinliğin performansını kontrol ediyorum.

Kar: Mal ve hizmet üretme ve 

satma maliyetleri ödendikten 

sonra ticarette veya işletmede 

kazanılan para

Kâr Amacı Gütmeyen: En önemli 

hedefi kar etmeyi içermeyen bir 

kuruluşKar amacı gütmeyen rakiplere odaklanın

Kar odaklı ve kar 

amacı gütmeyen 

odaklı

Anahtar kelimeler:

Bölüm 2 - Ünite 2 - Kuruluşun İletişim Hedeflerini Belirleme 
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Aşağıdaki örnek, bunun bir kuruluş için uygulamada nasıl 
çalışabileceğini gösterir. Organizasyonun stratejik hedeflerinin her biri, 
operasyonların ve iletişimin hedeflere ulaşmaya nasıl katkıda 
bulunabileceğini gösterebilir.

Amaç 1: Hizmetlerimizi kullanan kişilere en iyi bakım ve 
destek standartlarını sağlamak

Operasyonel veya politika hedefleri 
Personelimizi hizmet 
kullanıcılarımızla etkin bir şekilde 
eğiterek tesisleri temiz ve bakımlı 
tutmak
Hizmet kullanıcılarının eğitim, 
öğretim veya istihdama girmeleri için 
fırsatlar sunmak

İletişim hedefleri
Tüm personelin beklenen bakım 
standartlarını bilmesini ve anlamasını 
sağlamak 
Hizmet kullanıcılarının bekledikleri 
hizmetlerin kalitesini bilmelerini 
sağlamak ve onlardan ne beklendiğini 
bilmek, 
hizmet kullanıcılarının ihtiyaçlarını 
organizasyon içinde iletme fırsatlarına 
sahip olmalarını sağlamak için düzenli 
olarak geri bildirim toplayarak bakım ve 
destek standartlarını koruduğumuzdan 
emin olmak

Amaç 2: Savunmasız insanlar için değerli bir hizmet sağlayıcısı 
olarak toplumda önemli bir rol oynamak

Operasyonel veya politika hedefleri

 Yerel makamlar ve diğer fon ile 
güçlü ilişkiler kurmak 
Hizmet kullanıcılarına hizmet sunmak 
için yerel makamla yapılan 
sözleşmeleri yerine getirmek

Operasyonel veya politika hedefleri

Kilit paydaşlara düzenli bir bilgi akışı 
sağlamak

Organizasyonel başarıları yerel 
medyada düzenli olarak sergilemek

Savunmasız kişiler için hizmetlerin 
mevcudiyetine ilişkin görüşlerin 
yerel medyaya iletilmesi



Bir iletişim stratejisini 
tanıyabilir miyiz?

aynı soru

Bir iletişim stratejisini 

tanıyabilir miyiz?

Bu bölümde sevdiğimiz  film, kısa videolar, şarkılar vb 
bir koleksiyon tavsiye edeceğiz
.

Artist Kate Hartman kendimizle ve dünyayla nasıl 
iletişim kurduğumuzu keşfetmek için giyilebilir 
elektronikler kullanır. Bu ilginç ve düşündürücü 
konuşmada, "Kendinle Konuş Şapkası", "Şişirilebilir 
Kalp", "Buzulu Kucaklayan Takım" ve diğer 
beklenmedik cihazları gösteriyor.

İ ş

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 
için Entegre İletişim Stratejileri.

Sınıfının en iyisi iletişim programları 
ve bunlardan öğrenebileceğiniz 
dersler hakkında bir tartışma için 
Hotwire Sosyal Etki Kuzey Amerika 
Başkanı Aidan Lukomnik'e katılın.
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https://www.ted.com/talks/kate_hartman_the_art_of_wearable_communication?language=it
https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc


Hedef kitle belirleme, kuruluşun sunduğu bir ürün veya 
hizmet için doğru alıcıları belirlemek anlamına gelir. Doğru 
pazarlama stratejilerini uygulayabilmek ve mesajı iletmek için 
kanalları seçebilmek esastır. Doğru alıcılar, yalnızca ürün 
veya hizmetlerin potansiyel alıcıları değil, aynı zamanda 
mevcut kullanıcılar, karar vericiler, etkileyiciler, bireyler, belirli 
veya genel gruplardır.
Kiminle konuşmanız gerektiğini anlamak, ne söyleyeceğinizi 
ve nasıl söyleyeceğinizi seçmenize yardımcı olur.

Hedef kitleye odaklanın

Hedef: ne 

söylemek ve 

nasıl 

söylemek

Bölüm 2 - Ünite 3 - Hedef Kitle Oluşturma

Hedefi yakalamak için iki bölümleme kriterine 
başvurmak mümkündür: sosyo-demografik 
bölümleme ve davranışsal ve psikografik bölümleme.

Sosyo-demografik bölümleme
Bunların hepsini kesmek daha kolay. Cinsiyet, yaş, 
aile durumu, eğitim düzeyi, ikamet yeri ve gelir.

Davranışsal bölümleme ve psikografik bölümleme
Davranışsal bölümleme ve psikografik 
bölümlemeden çıkarılan setler, kişisel ve 
sosyo-demografik profillerinde farklı olan ancak aynı 
satın alma stilini paylaşan kişileri gruplayabilir.

Hedeflenmiş reklamcılık: 

reklam verenin tanıttığı ürün 

veya kişiye bağlı olarak, 

belirli özelliklere sahip 

kitlelere yönelik, çevrimiçi 

dahil olmak üzere bir reklam 

türüdür.

Anahtar kelimeler:
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Bu noktada hangisinin en iyi müşteri veya 
mükemmel kullanıcı olabileceğini ayrıntılı olarak 
anlamak önemlidir.
Analiz edilecek 4 bölüm vardır:
Demografik - Cinsiyet, Yaş, Eğitim Seviyesi vb. Bu 
demografik bilgiler, potansiyel olarak ürünlerinizi 
veya hizmetlerinizi satın almakla ilgilenebilecek kişi 
türünü belirlemenize yardımcı olacaktır.
Coğrafi konumla ilgili veriler, müşterinin menşe yeri 
temelinde en çok aranan ürünler olabilecek, belirli 
bir alanda en çok ilgi uyandıran, bölgede hangi 
hizmetlerin eksik olduğunu vb. Anlamanıza olanak 
tanır.
Psikografik - bilgi daha çok bireysel tüketicinin 
sosyo-ekonomik yönleriyle, kişiliğiyle, sosyal sınıfla, 
yaşam tarzıyla, ilgi alanlarıyla ve değerlerle ilgilidir.
Teknografik - Bilgi, kullanıcı tarafından en çok 
kullanılan cihaz tipiyle ilgilidir: bu nedenle iletişim, 
başka bir ortama değil, bir ortama yönlendirilebilir.
Sosyal bağlamda iletişimde, psikografik 
bölümlemenin, bilişsel, değer veya davranışsal bir 
değişikliği teşvik etme amacına sahip bir faaliyet, 
hizmet veya ürünü teşvik etme amacına ulaşmak 
için belirleyici olduğunu anlamak kolaydır.

Pazar bölümlemesi: 

Normalde mevcut ve 

potansiyel müşterilerden 

oluşan geniş bir tüketici 

veya iş pazarını, bazı ortak 

özelliklere dayalı olarak 

tüketici alt gruplarına 

(segmentler olarak bilinir) 

bölme faaliyetidir.

Tüketicilerin alt gruplarına odaklanın 

En iyi müşteriyi 

veya mükemmel 

kullanıcıyı arayın.

Anahtar kelimeler:
Bölüm 2 - Ünite 3 - Hedef Kitle Oluşturma 
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Verilerle Hikaye Anlatımı: Gör – Göster - Anlat - 
Etkileşim
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Hedefiniz kim?
aynı soru

farklı cevap

Bu bölümde sevdiğimiz  film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon tavsiye 
edeceğiz

Hedef Pazarımı nasıl 
belirleyebilirim? Hedef 
Pazar Analizi Aracını 
kullanın

Hedef pazarınızı tanımlamak, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi 
geliştirme ve adlandırma şeklinizden bunları tanıtmak için 
kullandığınız pazarlama kanallarına kadar pazarlama 
stratejinizin tüm unsurlarının temelini oluşturur.

Pazar Segmentasyonu Nasıl 
Kullanılır: Hedef Pazar Geliştirme
Pazar bölümleme, daha büyük bir 
tüketici pazarının belirli özellikleri 
paylaşan daha küçük tüketici 
gruplarına bölündüğü iş dünyasında 
yaygın olarak kullanılan bir 
kavramdır.

Kim, ne, neden ve nerede? 
Hedef kitle tanımınız
Dijital pazarlama dünyasında 
biraz şuna benzer yaygın bir söz 
vardır: "Herkese satış yapmaya 
çalışırsanız, sonunda kimseye 
satış yapamazsınız."

Hedef Pazar Nasıl Belirlenir ve Müşteri Profili Nasıl Hazırlanır?
Mesajınızı, sunduklarınıza ihtiyaç duyan ve isteyen kişilere iletin! Bu 
kılavuz sizi, sektörünüzdeki belirli hedef pazarları belirlemenize 
yardımcı olan ve pazarlama çabalarınızı daha iyi yönlendirmek için 
müşteri profilleri oluşturmanın bilgi birikimini sağlayan adım adım bir 
süreç boyunca yönlendirir.

İ İŞİ İ İ İ

https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc


Mesaj, alıcıya bir kanal aracılığıyla iletilir.
Farklı iletişim biçimleri içinde tanımlanmıştır:
- araçlar (ör. reklam, halkla ilişkiler vb.)
- genel kanallar veya medya (günlük basın, sponsorluk)
- belirli kanallar veya araçlar (belirli bir etkinliğin sponsorluğu)

Sosyal: ticarette veya sonrasında 

kazanılan para

üretim maliyetlerini ödemek ve

mal ve hizmet satmak.

Medya: En önemli hedefi kar etmeyi 

içermeyen bir organizasyon.Kar amacı gütmeyen rakiplere odaklanın

Sosyal 
Medya + 

Ağlar

Anahtar kelimeler:

Kanal seçimi; iletişim stratejisi ve 
aranan konumlandırma ile tutarlı 
olmalı, tek eylemin amacına ulaşmak 
için uygun teknik özelliklere sahip 
olmalı, seçilen hedefe verimli ve etkili 
bir şekilde ulaşabilmelidir.

Her iletişim kanalının kendine özgü 
özellikleri vardır, bu nedenle belirli 
durumlarda belirli hedeflere ulaşmak, 
belirli hedefleri hedeflemek için tercih 
edilmelidir..

Bölüm 2 - Ünite 4 - Birden Fazla Sosyal Medya Ağları Yararlanın
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Facebook ve Instagram muhtemelen sosyal ağların en popüler olanlarıdır, 
ancak daha fazla sayıda kanal aracılığıyla iletişim açmak, halkın erişimini 
genişletmenin harika bir yoludur. Diğer kanallar arasında YouTube, Twitter, 
Linked In, Tik Tok veya Flick bulunur. Kuruluşun hedeflediği kitleye bağlı 
olarak, bugünlerde tek bir ağda aktif olmak yeterli değil.

Birden Fazla Sosyal Medya Ağı'ndan Yararlanmaya 

Odaklanın

İletişim ve 

organizasyonun 

hedefleri

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, misyonlarını yeni potansiyel gönüllülere ve 
bağışçılara yaymak için tüm sosyal medyada faydalı ve ilgili içerik yayınlamaktan 
yararlanabilir. Her organizasyonun hikayelerini nasıl anlattıklarına dair benzersiz bir 
yaklaşımı olacaktır. Kâr amacı gütmeyen bir misyonu iletmenin veya pazarlamanın 
geleneksel yöntemlerine ek olarak, sosyal medyada bir blog oluşturmak, mevcut 
bloglar hakkında yorum yapmak, tartışma gruplarına katılmak ve sitedeki durum 
güncellemelerinin yayınlanması dahil olmak üzere bir dizi yeni olasılık vardır. 
Facebook, Twitter, Google+ ve LinkedIn gibi sosyal ağ siteleri.

Bölüm 2 - Ünite 4 - Birden Fazla Sosyal Medya Ağları Yararlanın 
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WATERisLIFE: 
(suhayattır)#firstworldprob
lems(birincidünyaprobleml
eri)
En iyi kampanyalar bağış 
toplamayı eğlenceli hale 
getirir ve destekçileri ilginç 
bir şekilde meşgul eder
WATERisLIFE, duygu 
yüklü bir videoyu 
desteklemek için zaten 
viral olan 
#firstworldproblems 
etiketini kullandı.

ALS Buz Kovası Mücadelesi
Tüm zamanların en başarılı 
sosyal medya bağış 
toplama projelerinden biri 
olan ALS Buz Kovası 
Yarışması binlerce 
katılımcıya sahipti, ulusal 
basında yer aldı ve ALS 
Derneği için milyonlar 
topladı.

ALS Association web sitesi

Dünya Vahşi Yaşam 
Fonu: 
#endangeredemoji
WWF, destekçileri 
Twitter'da bir resmi 
retweet etmeye teşvik 
etti ve bu da onları 
nesli tükenmekte olan 
emojilerden birini her 
yayınladıklarında 10 
peni (yaklaşık 14 sent) 
bağışlamak üzere 
imzaladı.

WWF web sitesi

Bir Dilek Tut
Make-A-Wish, tüm video dileklerini 
YouTube kanallarında paylaşıyor, tüm 
dileklerini web sitelerinde yayınlıyor 
ve ayrıca içeriği Facebook ve 
Twitter'da paylaşıyor. Bunu yaparken 
Make-A-Wish, markasını dünyanın 
etkileşime girmesi için web'e koydu. 
Sonuçları buradan 
görüntüleyebilirsiniz.



      Sosyal Medyada Nasıl Paylaşım 
Yapılır?

aynı soru

farklı cevap

Bu bölümde sevdiğimiz  film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon tavsiye 
edeceğiz

UNICEF İnsanlarla birden fazla ağ 
üzerinden etkileşim kurarak, bu ilham 
verici görüntüler ve mesajlar farklı 
çevrimiçi topluluklara yayılabilir, böylece 
organizasyonlarına daha fazla dikkat 
çekilebilir ve aynı anda daha fazla takipçi 
ve bağış elde edilebilir.

Alexis Ohanian: Sosyal medyada 
nasıl sıçrama yapılır? Mister Splashy 
Pants dersi, Facebook çağındaki 
mim yapımcıları ve pazarlamacılar 
için bir shoo-in klasiğidir.

Amerikan Kızıl Haçı, geniş bir hedef 
kitleyle bağlantı kurmak için birden 
çok sosyal ağ kullanan, kar amacı 
gütmeyen bir kuruluşun mükemmel 
bir örneğidir. Twitter'da 1,8 
milyondan fazla takipçisi ve 
Facebook'ta yaklaşık 5,3 Milyon 
takipçisi bulunan Amerikan Kızıl 
Haçı, kullanıcılara faydalı bilgiler 
sunarak geniş bir kitleye 
ulaşabiliyor.

En İyi 5 Kâr Amacı Gütmeyen Sosyal 
Medya Kampanyası
Bir misyonun gücü ışıkları açık tutmasa 
da, mesajlarını yaratıcı bir şekilde 
yaymak için adanmış topluluklarından 
yararlanan kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar için başarıya götürür. İşte en 
iyilerinden bazıları.

#MeToo (Just Be Inc.) (Ben de)
2017'nin en başarılı (ve beklenmedik) 
kâr amacı gütmeyen sosyal medya 
kampanyalarından birinde #MeToo, 
cinsel saldırı ve tacize karşı bir çığlık 
attı.

İ İŞİ İ İ İ
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Genellikle bir sosyal girişim, insanların duygusal olarak bağ kurduğu bir problem olan 
bir hikayeden ya da bir deneyimden doğar. Bu hikayeleri herhangi bir başarılı iletişim 
stratejisinin parçası olarak anlatın
Her yaştan ve kültürden insana bir hikaye anlatılabilir. Dünyanın dört bir yanındaki 
insanların yaşamlarında önemli olan bir şeye ilham verebilir, büyük ilgi çekebilir veya 
yanıt verebilir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, hikaye anlatımı yoluyla halkla bağlantı 
kurmak için çalışmalıdır. Çeşitli medya türlerini kullanmak, bir iletişim stratejisini 
geliştirmek ve genişletmek için harika bir yoldur. Hikayenin aynı zamanda halkın 
ilgisini artırması ve onlara da bir şeyler sunması önemlidir. Kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar, hedeflerinin çıkarlarına bağlı olacak bir şey sunmalı, bir mesaja, bir 
deneyime sahip olmalıdır.
Aslında, kar amacı gütmeyen dernekler sosyal medya sayesinde dikkatlerini giderek 
daha fazla kamuoyuna çeviriyor. Bireysel ilişkiler kurarlar, hikayeler paylaşırlar, 
insanların istediği bilgileri verirler. Teknoloji, bu değişimde temel bir rol oynamıştır: 
Bağlı olma ihtiyacımız her zaman daha güçlüdür ve bizi ilgilendiren nedenleri takip 
etmek her zaman daha kolaydır. İnsanları eyleme geçirmeye sevk eden şey, örgütün 
misyonuna olan yakınlığıdır. Bu nedenle değişimi en iyi yorumlayan dernekler, kamu 
idareleri ve şirketler dijital iletişimlerini kökten değiştirdiler.
Günümüzde sosyal ve kar amacı gütmeyen iletişime dahil olanların görevi, 
destekçileriyle diyalog kurmak ve bağışçılara, gönüllülere veya genel olarak 
kullanıcılarla tercih ettikleri şekilde bağlantı kurmaktır.

Hikaye anlatımı: Bazen doğaçlama, 

tiyatro veya süslemelerle hikayeleri 

paylaşmanın sosyal ve kültürel 

aktivitesini tanımlar. Her kültürün, 

eğlence, eğitim, kültürel koruma 

veya ahlaki değerleri aşılama aracı 

olarak paylaşılan kendi hikayeleri 

veya anlatıları vardır. Hikayelerin 

ve hikaye anlatımının önemli 

unsurları olay örgüsü, karakterler 

ve anlatı bakış açısını içerir.

Kendinizi tanıtmaya odaklanın

Organizasyonun 
Hikayesini Anlat

Anahtar 
kelime:

Bölüm 2 - Ünite 5 - Organizasyonun Hikayesini Anlat 

İ İŞİ İ İ İ



Çoğu kişi, derneğe bağış yapıp yapmayacağına veya bir ürün satın alıp 
almayacağına karar vermeden önce, reklam yapmak yerine internet üzerinden bilgi 
almayı tercih ediyor. Birinin onlara bir şey satmasını istemezler, ancak kendi 
başlarına okumayı, sorunları, hizmetleri veya ürünleri hakkında daha fazla bilgi 
edinmeyi tercih ederler. Bu nedenle kar amacı gütmeyen kuruluşlar, izleyicilerinin 
bilgilerini güçlendirmeye, dinlemeye, eğitmeye ve onunla diyalog kurmaya 
alışmalıdır.

Pazar pozisyonuna odaklanın

Açık ve tutarlı 

iletiler

 

Kişinin konumlandırmasına, yani bir üründen bahsederken, pazarda nereye 
yerleştirildiğini anlamak için, aynı zamanda tüketicilerin zihninde de dikkatli olmak 
gerekir. Sosyal bir sorun veya kar amacı gütmeyen bir kuruluş söz konusu 
olduğunda bile durum aynıdır. Açık bir misyona sahip olmak ve eşit derecede net bir 
mesaj iletmek gerekir. Örneğin, halk örgütü yürüttüğü faaliyete bağlayamadığı için 
veya iletişim tutarsız olduğu ve mesajlar karıştırıldığı için hatırlanmayan dernekler 
var.

Konumlandırma, bir 

markanın müşterilerin 

zihninde kapladığı yeri ve 

rakiplerinin ürünlerinden 

nasıl ayrıldığını ifade eder.

Anahtar 
kelime:

Bölüm 2 - Ünite 5 - Organizasyonun Hikayesini Anlat
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Bu yönde giden mükemmel bir örnek, 
ironiye odaklanan marka dönüşümlü 
kurumsal kampanyalarının tanınması 
için sosyal kanallardan, özellikle 
Facebook'tan yararlanabilen Taffo - 
Cenaze Hizmetleri'dir (örneğin, 
sonbahar-kış sunumu) yeni tabut 
hattının toplanması) sosyal ve politik 
sonuçları olan kampanyalar (örneğin, 
"gökkuşağı" ailelerini desteklemek veya 
ölümcül trafik kazalarının önlenmesi 
lehine hayvanların terk edilmesine karşı 
mücadele).
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https://medium.com/iquii/brand-positioning-storytelling-and-strategy-some-case-histories-from-taffo-to-motta-up-to-the-375e777a1156


Net bir mesaj 
tanımlayabilir miyiz?

aynı soru

farklı cevap

Bu bölümde sevdiğimiz  film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon tavsiye 
edeceğiz.
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Şirketiniz İçin 6 Marka 
Konumlandırma Örnekleri 

Pazarlama dünyasında, bir 
şirketin markası tüm 
organizasyonunu 
tanımlayabilir.
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Egzersiz - Alıştırma

             
Section         2



Renkleri, ilişki ve mesajların iletimi için bir metafor olarak 

kullanabiliriz.

Grubu çiftlere ayıralım.

Her biri bir renk seçer (A3 sayfasındaki tüpte sulu boyalar). 

Önceden nemlendirilmiş bir çarşaf üzerinde, ortadaki çarşafı 

birbirine bakacak şekilde çalışıyoruz.

Rengi yaymak için ellerimizi kullanacağız. Sayfada bir yerde, üçte 

birini oluşturan iki renk buluşacak.

Önceden belirlenmiş bir proje, resimler ve şekiller olmadan 

önermek için kurutan ve birleştiren renklerdir: bunları yardımla 

ortaya çıkarmak bize kalmıştır.

fırçanın bu zamanı. Sırayla, görüntüler partnerinize bağış 

yapabileceğiniz bir hikaye önerebilir.

Bölüm         2        Egzersiz
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Hareketler ve Mesajlar

Gruba sessizce hep birlikte hareketler yapmalarını önerin.
Tüm dikkat vücut hareketlerine odaklanmıştır.

1. aşama: liderle: Katılımcı, kendisini arkadaşlarının önüne koyar ve 
grubun taklit etmesi gereken bir dizi vücut hareketini hep birlikte 
gerçekleştirir. Hız yavaş ve grup uyumu yaratmaya çalışıyoruz.

2. aşama: lidersiz: grup bir çembere girer. Başlangıçta katılımcılar 
hareketleri hep birlikte gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Bu durumda 
herkes, grubun geri kalanına bir hareketi takip edebilir veya 
önerebilir.

3. aşama: önceki aşamaların analizi:
Katılımcılar kendilerine soruyor:
İş ilk seferde nasıl yürüdü? Herkes onlar hakkında nasıl hissetti? 
Dikkat nereye yönlendirildi? Daha sonra katılımcılar şu soruyu 
sordular: ikinci etkinlik nasıl işledi? Her birini nasıl hissettiniz? Dikkat 
nereye yönlendirildi?
Ve tekrar: Bir grup uyumu bulmada ne tür zorluklarla karşılaştılar? 
Uyumun iyileştirilmesi için herhangi bir öneri var mı? Önerileri dikkate 
alarak 2. aşamadan tekrar başlayın.
4th stage: final analysis: What are the advantages and 
disadvantages? each of the ways to search for group harmony? It is 
possible to move without leader? What are the conditions necessary 
to be able to decide in a group without leaders? How the attention of 
each one?

ş
Bölüm         2        Egzersiz



Kart parçaları

ş

Bu oyun 3 veya 4 kişilik en az 3 grup oluşturmaktan oluşur. Daha sonra, her 
gruba karışık kartların kesildiği bir zarf verilecektir. Grupların kartlarını 
tamamlayabilmeleri için birbirleriyle takas ve ticaret yapmak için belirli bir 
süresi olacaktır. En eksiksiz kartlara sahip olan grup kazanır.

Oyun çok iyi çalışıyor çünkü etkili iletişim için temel beceriler olan müzakere 
becerilerini ve empatiyi teşvik ediyor. Müzakere becerileri, başarılı sonuçlara 
(veya avantajlı durumlara) sahip olmanıza yardımcı olur. Ayrıca daha az 
olumlu sonuçları daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Empati, olayları başka bir beklentiden görmenize yardımcı olur. Bu, iletişimi 
daha etkili hale getirmenize yardımcı olur. Herkes aynı şekilde iletişim kurmaz, 
bu nedenle diğerinin iletişim tarzını anlayabilmek için uyum sağlayabilmek 
önemlidir.

Bölüm         2        Egzersiz



Bu oyunda ikişer kişilik gruplar oluşturulur. Bir takım üyesinin gözleri 
bağlı ve yalnızca diğer üye tarafından kendisine verilen talimatlara 
dayanarak bir engel yolunu aşıyor.

Gözleri bağlı oyun işe yarıyor çünkü güven yaratıyor ve dinlemeyi 
ve talimatları takip etme yeteneğini geliştiriyor. Ekip üyeleri 
arasındaki güven, etkili iletişim için çok önemlidir. İşbirliğini ve 
başarılı ekip çalışmasını teşvik eder. Öte yandan güven eksikliği 
şüphe yaratır ve anlaşmaları engeller.

Açık talimatlar vermek, özellikle teknik alanda etkili müşteri desteği 
için bir görevdir. Bir müşteri teknik talimatları anlamakta güçlük 
çektiğinde, kendimizi açıklamak için daha fazla kelime kullanmaya 
çalışırız.

Gerçek şu ki, bir teknisyen ne kadar çok kelime kullanırsa, 
müşterinin kafası o kadar karışık olacaktır. Kelimelerin kısalığı ve 
dikkatli kullanımı, daha iyi anlamanın anahtarıdır.

Gözleri bağlı oyun

ş

"Çok fazla bilgi paylaşmak, 
özellikle de Charlie Brown 
öğretmeni gibi uzun ve 
karmaşık cümlelerde 
paylaşırsanız etkinizi 
azaltır."

Bölüm         2        Egzersiz



Müdür ve inşaatçı odanın farklı taraflarında, birbirlerine sırtlarını 
dönüyorlar. Yönetici yapıyı çoktan inşa etti ve kuryeye talimatlar 
vermesi gerekiyor, böylece bunları inşaatçıya iletebilir. Daha sonra, 
oluşturucu yönetmeninkiyle aynı türde bir yapı oluşturmak için 
yönergeleri kullanmak durumunda olacaktır.

Bu oyun hem açıklayıcı ve kurumsal becerileri geliştirir, ama aynı 
zamanda takım çalışmasını da geliştirir. Görevleri takımlara bölmek, 
projelerin verimli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Ama her 
şeyin işe yaraması için işbirliği, etkili iletişim ve güven olmalıdır.  
Tuğla oyunu takım çalışması bu unsurları geliştirmeye yardımcı olur.

Takımınız daha büyük bir grupsa, onu daha küçük gruplara bölebilir 
ve kimin en iyi şekilde tamamlayabileceğini görebilirsiniz. Küçük bir 
gruba sahip olan yönetici, kurye olmadan doğrudan üreticiye talimat 
verebilecektir.

Tuğla oyunu

Section         2        Exercise



Yaptığınız konuşmaların her birinin arkasında her zaman üç 
konuşma vardır: ne pratik ettiğiniz, gerçekte ne yaptığınız ve ne 
yapmak istediğiniz.(Dale Carnegie)

İki kişi sessiz olabilir ama bu aralarındaki iletişimi kesmek için yeterli 
değildir: ‘İletişimsiz kalmayı beceremezsiniz!(Watzlawick, Beavin, 
Jackson)

Okumayı öğrendikten sonra vücut dilinden daha net bir kelime 
yoktur.(Alexander Lowen)

Etkili bir şekilde iletişim kurmak için, dünyayı nasıl algıladığımız 
konusunda hepimizin farklı olduğunu anlamalı ve bu anlayışı 
başkalarıyla iletişimimiz için bir rehber olarak kullanmalıyız.(Anthony 
Robbins)

Benim düşüncem, söylemek istediklerim, söylediklerim, 
söylediklerim, ne anlamak istediğiniz, ne demek istediğiniz, neyi 
anladığınız arasında... iletişim güçlükleri olduğuna dair on olasılık 
vardır. Ama yine de deneyelim ...(Bernard Werber)

Yüksek sesle söyler söylemez her şey biraz farklı oluyor.(Hermann 
Hesse)

İnanılabilmek için, her "gerçeğin ikna edici bir şekilde iletilmesi 
gerekir.(Giorgio Nardone)

 İlham verici sözler
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Sürekli gelişen bir kavram tüketicinin çok kanallı olmasıdır, ve bu da internet desteği 
ve yayılması sayesinde, ve kullanıcının artan yeteneği bir satın alma veya bağış 
desteklemeden önce tüm kanalları incelemek içindir. Aslında, Internet hızlı bir şekilde 
büyük miktarda bilgiye erişmemizi sağlar.
Bu araçlar kendi başlarına kullanılır veya daha büyük projelere entegre edilir ve artık 
basit bilgi vitrinleri rolüne sahip değildir, ancak her bakımdan değişim, paylaşım, 
toplantı yerlerinin rolünü üstlenirler. Ayrıca, onlar da birçok kar amacı gütmeyen 
kuruluş için önemli bağış toplama araçları haline gelmektedir.

İnternet günümüzde büyük bir iletişim aracı, yeni senaryolar açtı ve işletmeler için 
pazarlama eylem ilerletme yeteneğine sahip yeni araçların geliştirilmesi için temel 
oluşturdu. Bugün internet kullanımı, bu en iyi iletişim kanalları, ticari iletişim alanında 
etkileşim ve esneklikle birleştirilerek, daha etkili pazar segmentine imkan veren, 
böylece hedef müşterileri tanımlamak için mesajınızı iletmek anlamına gelir.

Etkileşim: Bilgi bilimi, bilgisayar bilimi, 

insan-bilgisayar etkileşimi, iletişim ve 

endüstriyel tasarım gibi etkileşimle 

ilgili birçok alanda "etkileşim" teriminin 

anlamı üzerinde çok az bir anlaşma 

vardır, ancak tanımların çoğu kullanıcı 

arabirimi aracılığıyla kullanıcılar ve 

bilgisayarlar ve diğer makineler 

arasındaki etkileşimle ilgilidir.

Çok kanallılığa odaklanın

En uygun kanal
Anahtar 
kelime:

Bölüm 3 - Unite 1 – Çok ile  az arasındaki iletişim

İ İŞİ İ İ İ



Pazarlamada iletişim 3 makro kategorisine ayrılır:

Yüz yüze iletişim
Birbirleri ile etkileşim edebilen iki denek arasındaki kişisel ilişkilerin alışılmış şekli. 
İlişki doğrudan ve her iki taraf da aynı fiziksel ve zamansal yerde mevcut, böylece 
birbirlerine fikirlerini ve duygularını ifade edebilirsiniz.

Bir kişinin toplulukla iletişimi
Potansiyel alıcıları belirsiz bir kitleyi, topluluğu hedefleyen. kitle iletişim araçları: 
televizyon, radyo ve basın kullanıcılara tek yönlü bir mesaj iletişim. Bu araçlarla 
çok büyük bir kitleye ulaşmak mümkün ama  iletinin kişiselleştirme derecesi yüz 
yüze iletişimden daha düşüktür.

Ekrandan kişiyle iletişim
Bu teknolojik bir arayüz (bilgisayar, akıllı telefon vb) Internet kullanarak gerçekleşir. 
Bu tipoloji ya bire bir ya da birçok iletişim olabilir. .

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Doğru alıcıları bulmaya odaklanın

Yüzyüze,

Bir veya daha 

fazla

 

Kitle iletişimi: Kitle iletişimi yoluyla 

geniş bir kitleye ulaşan çeşitli medya 

teknolojilerini ifade eder. Bu iletişimin 

gerçekleştiği teknolojiler arasında 

çeşitli çıkışlar bulunmaktadır.

Anahtar Kelime:

Bölüm 3 - Unite 1 – Çok ile  az arasındaki iletişim

İ İŞİ İ İ İ



Monmouthpedia: dünyanın ilk Vikipedi Kasabasına hoş geldiniz

Monmouthpedia fikri Bristol'da bir TEDx konuşmasında, zaman zaman 
bir Vikipedi editörü olan John Cummings'in izleyicilerden İngiltere 
Şubesi'nin "bütün bir kasabayı yapmak" için QR kodlarını kullanmasını 
önermesi ile başladı. Bu meydan okuma, Wikimedia İngiltere şubesi fikri 
desteklediğinde Cummings'e verildi. Daha sonra memleketi Monmouth'a 
taşındı ve burada yerel İl Meclisi de dahil olmak üzere katılmak isteyen 
özel bir destekçi grubunu oluşturdu.

Proje, kasabanın ücretsiz, kasaba çapında wi-fi ağı (Galler'de türünün ilk 
ilk ihlü) kurma taahhüdü de dahil olmak üzere altı aylık bir hazırlık 
almıştır. 19 Mayıs'ta tüm kasaba, Monmouth'u dünyanın ilk Vikipedi Şehri 
ilan eden pankartlarla süslenecek. Monmouthpedia projesi, ziyaretçilerin 
wikipedia makalesine doğrudan kendi dillerinde bağlanan QR kodlarını 
tatmalarına izin vermek için QRpedia'yı kullanır. Monmouth çabaları 
ücretsiz wi-fi sağlamak ve QRpedia uygulamak nedeniyle, kasaba büyük 
olasılıkla bir ziyaretçi Macarca, Hintçe, Endonezya, Galce, ya da QR 
kodları kullanarak çok sayıda diğer Vikipedi dillerinde tur tek yerdir.

Monmouthpedia'nın başarısının çoğu, kasabayı neredeyse kucaklayan 
Vikipedi topluluğunun hayal gücünü yakalama yeteneğinden 
kaynaklanmıştır. Vikipedi gönüllüleri 25'ten fazla dilde yaklaşık 500 yeni 
makalenin yanı sıra tarihi Chartists hareketi gibi konularda videolar 
alalar.

Projede ayrıca 200 işletme, çeşitli üniversiteler ve bölgedeki hemen 
hemen her okul ve toplum grubu da dahil olmak üzere uzun bir ortak 
listesi bulunuyor. Wikipedia daha önce, Derby'de olduğu gibi müzeler ve 
diğer kurumlarla ortaklık kurmuştur, ancak Monmouth'ta her okulda, her 
önemli binada ve yüzlerce mağazada 1.000'den fazla QR kodu 
göreceksiniz. İlçe Meclisi kendisi kendi Vikipedi makale götürür kendi 
resepsiyonda bir QRpedia kodu vardır.



Hangisi doğru kanal?
aynı soru

farklı cevap

Bu bölümde film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdim ve size 
tavsiye ederim.

Pazarlama İletişimi Kanal Stratejisi.
İnternet popüler bir pazarlama iletişim kanalı haline 
gelmeden önce, gazete, dergi, radyo, televizyon, 
doğrudan posta ve eski favori gibi geleneksel 
medya kanalları, Sarı Sayfalar çok kısıtlı 
seçeneklerdi.

NASA TV, çeşitli kanallarında günün 24 saati düzenli olarak planlanmış, önceden 
kaydedilmiş eğitim ve halkla ilişkiler programlarını yayınlar. Ağ ayrıca misyonlar, 
etkinlikler (uzay yürüyüşleri, medya röportajları, eğitim yayınları), basın toplantıları ve 
roket fırlatmaları 24 saat kapsama gibi canlı programlama, bir dizi sağlar.

İşletmeniz için en iyi sosyal medya 
kanallarını nasıl seçebilirsiniz?.
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https://digitalmarketinginstitute.com/blog/how-to-choose-the-best-social-media-channels-for-your-business
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/how-to-choose-the-best-social-media-channels-for-your-business
https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc


Bir müşterinin, kullanıcının, gönüllünün veya 
borç verenin sizi seçmesinin nedeni size ve 
itibarınıza güvenmeleridir. Markanızdan veya 
şirketinizin markasını satın alın.

Yüzlerini iletişimlerine eklerler, doğrudan 
ulaşmak istedikleri insanlara yönelirler, kendi 
seslerini kullanırlar ve yükseltildiğinde istek ve 
eleştirilere doğrudan yanıt verirler.

İnsanlar, şirketinizin performansını veya 
kuruluşun sitesindeki veri trafiğini gösteren 
grafikleri hatırlamaz. Tüm pazarlama ve iletişim 
faaliyetleri amaca ulaşmak için hizmet, ancak bir 
projenin özelliklerini tanımlayan, neden verir 
insan yüzüdür.

Birşeylerin nasıl açıklandığı önemlidir, ancak 
iletinin içeriği ve kimin söylediği eşit derecede 
önemlidir. Hikayenin bir insan yüzü, bir adı ve 
soyadı olmalı.

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Yüz koymaya odaklanın

İnsanlar 
insanları 
satın alır

 

Kişisel markalama: 

Pazarlama insanlar ve marka olarak 

kariyerleri uygulamata bir bireyin, grubun 

veya kuruluşun itibarını ve izlenimini 

geliştirmek ve sürdürmek için devam 

eden bir süreçtir. Bazı kendi kendine 

yardım uygulamaları kendini geliştirme 

ye odaklanırken, kişisel markalama 

başarıyı kendi kendini paketleme biçimi 

olarak tanımlar.

Anahtar Kelime: :
Bölüm 3 - Unit 3 – Yüzyüze iletişim

SOSYAL GIRIŞIM GELIŞIMINDE KADINLAR



Etkileşim iletişim dünyasında anahtar kelime haline gelmiştir. Bağlantı, ilgi 
uyandıran ve insanları içeren internet imtiyazları değil, aynı zamanda yüz 
yüze kişilerarası ilişkilerdir.
"Çocukları kurtarmak için bir dakika mı?", "Greenpeace hakkında biraz 
konuşabilir miyiz?". Kalabalık caddelerde, metroların dışında, büyük 
şehirlerde ilgi çekici yerlerde, bu gibi ifadeleri duymak çok kolaydır.
Bir derneğe, bir kuruma veya bir STK'ya projelerini gerçekleştirmesi için 
bağış imzalamak en basit yatılı yaklaşımdır. Köklü yöntem, şimdi tüm 
büyük kuruluşların yararlandığı yüz yüze bağış toplama yöntemidir, çünkü 
bu bir yöntemdir. Bağış krizi zamanlarında, aslında, doğrudan temas 
yoluyla, fonların önemli bir kısmı eve getirilir, bazı durumlarda bile yeni 
yıllık bağışların yüzde 80 ulaşır. .

Bağış toplama Bireyler, işletmeler, 
hayır kurumları veya devlet kurumları 
nın ilgisini çekerek gönüllü finansal 
katkılar arama ve toplama sürecidir.

Yüz yüze bağış toplamaya odaklanın

Daha kolay 
iletişim

Anahtar Kelime:
Bölüm 3 - Unite 2 – Yüzyüze iletişim

İ İŞİ İ İ İ

https://en.wikipedia.org/wiki/Fundraising


Obama'dan Öğrenebileceğimiz 5 Genel Konuşma 
Tekniği

Başkan Obama zamanımızın en iyi konuşmacılarından biri haline 
geldi.  Aslında, bir konuşmacı olarak yeteneklerinin, her şeyden 
önce, onu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve dünyanın en güçlü 
adamlarından biri yaptığını söylemeye kadar gidebilirdim.(Kaynak)

1.  Hikayeler.
Hemen hemen tüm konuşmaları bir hikaye içerir, ve genellikle başında. 
Hikayeler son derece güçlü araçlardır, iyi anlatılı bir hikaye bize durumu 
anlatır.

2.  Her bir kişiyle konuşuyormuş gibi göz teması kuruyor.
Obama bize doğrudan bakıyor, sanki her birimizle konuşmak istiyormuş gibi, 
tv ekranından bile.  Bağırmıyor.  Bizi küçümseyici bir şekilde aşağılamıyor.  
Göz teması kuruyor, saygı duyduğu bir kişiyle konuşuyormuş gibi.

3.  Sesini kullanıyor.
Ses tonunu, hacmini ve hızını doğal bir şekilde değiştiriyor.  Bir noktaya 
değinmek için duraklar.  İnsanlar bu konuda iyi olduğunda, doğal görünüyor, 
ama çoğu insan bu beceri geliştirmek için pratik gerekir.

4. Bize insan olduğumuzu gösteriyor.
Kişisel durumunu paylaşıyor, geçmişinden ve ailesinden gerçek bir 
özgünlükle bahsediyor.  O tutku, duygu ve mizah onun yüzü ve vücut dili ile 
yayılır vardır.  O gerçek bir kişi gibi görünüyor ... Insan.

https://presentationtrainingswitzerland.ch/2016/09/19/public-speaking-lessons-from-obama/


İlk iletişim yaklaşımı 
nasıldır?

aynı soru

farklı cevap

Bu bölümde, film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdik ve size 
tavsiye ediyoruz

Birinin Vücut Dilini Okumanın 
8 Yolu Vücut dili, ne 
arayacağınızı bilirseniz diğer 
insanların ne düşündükleri 
hakkında inanılmaz miktarda 
bilgi sağlar

Bu video size vücut dilinizi etkili bir şekilde 
nasıl kullanacağınızı, izleyicilerin vücut dilini 
nasıl okuyacağınızı ve sıkılmış veya kopuk 
göründüklerinde ne yapmanız gerektiğini 
öğretecektir.

Obamayı  Başkanı- Yapan Konuşma:

2004 yılında, Illinois bir dönem senatör 
Boston Demokratik Ulusal 
Kongresi'nde açılış konuşması 
yapmak için sahne aldı. Barack 
Obama konuşmasını bitirdiğinde, 
ülkenin dört bir yanındaki Demokratlar 
partilerinin geleceğini gördüklerini 
biliyorlardı.

Modern İşgücünde Yüz Yüze İletişimin 
Önemi.
Yüz yüze iletişim, bir konuşmada diğer taraf 
veya partileri görebilme ayrıcalığıdır. 

Yüz Yüze İletişimin Faydaları 
Nelerdir?
 Yüz yüze iletişimin faydaları nelerdir? 
Burada altı çeşitli faydaları vardır.

İ İŞİ İ İ İ

https://www.inc.com/travis-bradberry/8-great-tricks-for-reading-peoples-body-language.html
https://www.inc.com/travis-bradberry/8-great-tricks-for-reading-peoples-body-language.html
https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-blog/importance-face-to-face-communication
https://www.lifesize.com/en/video-conferencing-blog/importance-face-to-face-communication
https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc
https://www.eztalks.com/unified-communications/what-are-the-benefits-of-face-to-face-communication.html
https://www.eztalks.com/unified-communications/what-are-the-benefits-of-face-to-face-communication.html
https://www.eztalks.com/unified-communications/what-are-the-benefits-of-face-to-face-communication.html


ş ş

İ ş ş ş ğ
ş ğ

ş
Ş

ş ş ş
ğ ş

Yayın:

Yayın, ses veya video 

içeriğinin herhangi bir 

elektronik kitle iletişim 

ortamı aracılığıyla 

dağınık bir kitleye 

dağıtılmasıdır, ancak 

genellikle bir-çok 

modelde 

elektromanyetik 

spektrum (radyo 

dalgaları) kullanır.

"Eski" medyaya odaklanın

Görsel iletişim
Anahtar Kelime:

Bölüm 3 - Unite 3 – Bir kişiden topluluğa iletişim

İ İŞİ İ İ İ



Geleneksel iletişim modelinin 5 farklı unsuru vardır

Tek yönlülük: bu, geleneksel iletişimin tek yönlü bir yönde gerçekleşen seyahat 
yönünü, yani organizasyondan başlayarak nihai tüketiciye ulaşma yönergesi 
anlamına gelir. iletişimciler mesajı , medya aracılığıyla, halka dağıtmaktadır O 
içerik basit bir kullanıcı olduğu için tüketicinin rolü pasiftir.

Toplu pazarlama: iletişim faaliyetleri tüketicilerin çok büyük ve kötü farklılaşmış bir 
kitleye yöneliktir. Bu anlamda biz yayından bahsediyoruz.

Monolog: bu iletişim modeli, kullanıcının iletiyi yanıtlamasının imkansızlığı üzerine 
kuruludur. aslında bir monologdur.

Ürüne odaklanın: Tüm iletişim faaliyeti ürüne odaklanır, diğer bir deyişle, 
tüketicinin ihtiyaçlarını arka plana yerleştirerek, halka sunulan özellikleri 
vurgulamak için belirlenir.

Hedef: Tüketiciler sadece Hedef olarak, bir pazar segmenti olarak algılanmaktadır.  
Genellikle hedef kötü ayırt edilir, sadece sosyo-demografik özellikler analiz edilir, 
psikografik ve davranışsal dinamiklere çok az önem verir..

WISED – WOMEN IN SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Yayına odaklanın

Kitle iletişim 
araçları

 yeni medya

 

Kitle iletişimi: kitle iletişimi yoluyla 

geniş bir kitleye ulaşan farklı bir 

medya teknolojileri dizisini ifade eder. 

Bu iletişimin gerçekleştiği teknolojiler 

arasında çeşitli çıkışlar 

bulunmaktadır.

Anahtar Kelime:
Bölüm 3 - Uniet 3 – Bir kişiden topluluğa iletişm

İ İŞİ İ İ İ



Dünyanın İlk Televizyon Reklamı

Dünyanın ilk televizyon reklamı 1 Temmuz 1941'de, New York'ta Brooklyn 
Dodgers ve Philadelphia Phillies arasında oynanan beyzbol 
maçıbaşlamadan önce yayınlandı. NBC'nin WNBT-TV kanalında yayınlanan 
reklam sadece 10 saniye uzunluğundaydı ve Bulova saatlerinin reklamıydı. 
Şirkete toplam 9 dolara mal oldu. İstasyon ait beş dolar, yayın giderlerine 
ise dört dolar gitti.

Reklam basitti. Abd'nin siyah beyaz bir resmini gösterdi, eksi Hawaii ve 
Alaska henüz birliğin bir parçası olmadıkları için, ve "Bulova" ve "Clock 
Time" kelimeleriyle bir saat yüzü vardı. Bir seslendirme NBC personel radyo 
spikeri Ray Forrest tarafından şöyle dedi yapıldı, "Amerika Bulova 
zamanında çalışır." Reklamın piyasada sadece birkaç bin kişi tarafından 
görüldüğüne inanılıyor.

Bu özel reklam televizyonda yayınlanan ilk reklam değildi, ancak ilk yasal 
ticari oldu. NBC 1939'da Brooklyn Dodgers maçı sırasında test reklamları 
yayınladı, ancak bu, Federal İletişim Komisyonu'nun ağların Mayıs 1941'de 
ticari süre için ücret lendirmesine izin vermeden önceydi. Bu reklamlar 
"deneysel" olarak kabul edildi ve zaten kurulmuş radyo satın bir parçasıydı. 
Bu, NBC'nin FCC cezalarını ödemesini sağladı. (Kaynak)

https://medium.com/knowledge-stew/the-worlds-first-television-commercial-4f0b73f27b07


Kitle İletişimi'ni anlıyor 
muyuz?

Aynı soru

farklı cevap

Bu bölümde, film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdik ve size 
tavsiye ediyoruz

Manşetlerin Ötesinde:

Kitle İletişim araçları ve Risk 
Algısının Değişimi. İlk yılında 
Madeline, MSU'da bir profesörün 
altında kitlesel çatışmaların haber 
değeri üzerine araştırma yapmayı 
başardı.

Kitle İletişimi ve Kitle İletişimini Anlamak.

Kitle iletişim araçları, küçük bir grup insanın daha 
fazla sayıda insanla iletişim kurması için kanal 
olarak kullanılan teknolojileri ifade eder.

Peki bugün kitle iletişim araçları nedir?

Bir zamanlar medya, sabah gazetesi ya da 
televizyonda akşam haberleri anlamına 
geliyordu. Ve çoğu insan (kitleler) bu sınırlı 
medya kanalları aracılığıyla haber aldı. Sonra 
internet geldi, modeli milyonlarca parçaya 
ayırdı, kitleler kamu tüketimi için bilgi veren 
hemen hemen herkesten haber alıyorlardı.

8 Artıları ve Eksileri ile TV Reklamcılığı

Televizyonun icadından bu yana, reklam 
şirketler için yeni ürün ve hizmetler için 
marka pozlama kazanmak için güvenilir 
bir yol olmuştur.

Kitle iletişim araçları bizi etiket 
tacirlerine mi dönüştürdü?
Bassam'ın medyamız ve 
birbirimizle etkileşim şeklimizi çok 
daha fazla "gerçeğin" var 
olmasını sağlayacak şekilde nasıl 
değiştirebileceğimiz hakkındaki 
fikrini paylaşmasını dinleyin.

İ İŞİ İ İ İ

https://www.youtube.com/watch?v=-2miu4a6Vi0
https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc


Dijital teknolojilerin ve özellikle de sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla iletişimin 
birbirinden ekrana (ya da çoklardan çok'a) evrimi gerçekleşmiştir.
Yeni ortam esnek, kolay uyarlanabilir ve açık kaynak araçlarıdır.
Bu, tüketiciler ve şirket ve tüketicilerin kendileri arasındaki etkileşimi kolaylaştırır.
Bu modelin önemli bir özelliği Dairesellik: şirket yeni medya içinde aktarılan belirli bir 
içerik oluşturur ve tüketicilerin fikir alışverişinde bulunarak birbirleriyle etkileşimde 
kurması beklenir. Kullanıcılar arasındaki görüş alışverişi, içeriğin ilk yayımlandığı 
ortam aracılığıyla şirkete geri gönderilr ve geri bildirimler oluşturur. İşletmeler güç 
konumlarını kaybeder ve tüketiciler proaktif bir rol oynarlar. Kahramanı aslında tüketici 
olur.

Geri Bildirim İletişimi:

Alıcılar mesajların sadece pasif 
emicileri değildir; iletiyi alır ve 
yanıtlarlar. Gönderenin iletisine 
bir alıcının bu yanıtı Geri bildirim 
olarak adlandırılır.

Daireselliğe Odaklanın

Birden çoğula
Topluluktan 
topluluğa

Anahtar Kelimeler:
Bölüm 3 - Unite 4 – Ekrandan kişiye veya topluluktan topluluğa iletişim
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Bu model için karakterize unsurlar şu şekildedir:

Çok yönlülük. bilgi akışının önceden belirlenmiş bir yönü yoktur. Her kullanıcı, 
ister kuruluşun bir parçası ister basit bir kullanıcı içerik oluşturabilir.

Diyalog. Çok yönlü iletişim bir diyalog yaratır: kurumsal ve müşteriler bilgi 
alışverişine dayalı konuşmalara yönlendirilir, görüş ve karşılıklı saygı önemlidir.
 
Ürün özelleştirme: müşteri geri bildirimleri sayesinde, şirket belirli kullanıcı 
isteklerini takip ederek ürün / hizmet uyarlayabilirsiniz.
 
Tüketiciye odaklanın. İşletmeler, içeriği çevrimiçi kullanıcılar tarafından yararlı 
olarak algılanacak şekilde düzenler. Örneğin, gönderiler, kullanıcılara sorun 
giderme açısından değer sunmak amacıyla yapılır. İkinci bir anda şirket, içeriği 
bilinmesi gereken belirli ürünle ilişkilendirecektir.

Ortak Olarak Tüketici: tüketiciler şirketin ortakları olarak algılanır. Giderek daha 
bilgili ve yetkin tüketiciler karşısında, kuruluşlar sürekli tartışma beklerler.

Katılımcı iletişime odaklanın

Topluluktan 
topluluğa 
ilişkiler

 

Tüketici: Tüketici, 

ekonomik hizmetleri 

veya malları kullanan 

veya tüketen kişi veya 

kuruluştur

Anahtar kelime:

Bölüm 3 - Unite 4 – Ekrandan kişiye veya topluluktan topluluğa iletişim
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Sosyal medya 2000'li yılların başında başladı

Aylık bir milyon aktif kullanıcıya ulaşan ilk sosyal medya sitesi MySpace oldu 
– 2004 yılı civarında bu kilometre taşına ulaştı. Bu bildiğimiz sosyal 
medyanın tartışmasız başlangıcıdır.
Aşağıdaki etkileşimli grafikte, 2004 yılından bu yana aylık aktif kullanıcıları 
platform alıyoruz. Kaydırıcıyı belirli yıllara odaklanmak için kullanabilir ve 
dizileri değiştirmek ve diğer sosyal medya platformlarının evrimini izlemek 
için '+ Ekle' seçeneğini tıklayabilirsiniz.
Bu grafik, Facebook, YouTube ve Reddit gibi uzun yıllardır var olan bazı 
büyük sosyal medya siteleri olduğunu göstermektedir; ama diğer büyük 
siteler çok daha yeni.
2011 yılından bu yana bu mümkün ve bugün Twitter'da görüntülenen 
içeriğin% 50'den fazlası görüntüleri ve videoları içerir. Örneğin TikTok, Eylül 
2016'da ve 2018 ortalarında başlatılan yarım milyar kullanıcıya ulaşmıştı. Bu 
açıdan bakıldığında: TikTok bu dönemde ayda ortalama 20 milyon yeni 
kullanıcı kazandı.
Veriler aynı zamanda ters yönde hızlı değişiklikler gösterir. Bir zamanlar 
baskın olan platformlar yok oldu. 2008'de Hi5, MySpace ve Friendster 
Facebook'a yakın rakiplerdi, ancak 2012'ye kadar piyasadan neredeyse hiç 
payları yoktu. MySpace durumda 2006 yılında geçici olarak ABD'de en çok 
ziyaret edilen web sitesi olarak Google aştı dikkate alınarak dikkat çekicidir.
Son on yılda hayatta kalan sosyal medya platformlarının çoğu, kullanıcılara 
sunduklarında önemli ölçüde değişti. Örneğin Twitter, kullanıcıların 2,3 
milyar kullanıcısı yla video veya resim yüklemesine izin vermedi, Facebook 
bugün en popüler sosyal medya platformu. YouTube, Instagram ve WeChat, 
bir milyardan fazla kullanıcısıyla takip ediyor. Tumblr ve TikTok yarım 
milyardan fazla kullanıcısıyla geliyor. (Kaynak)

https://ourworldindata.org/rise-of-social-media


Sosyal medya hakkında 
ne kadar şey biliyoruz?

aynı soru

farklı cevaplar

Bu bölümde, film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdik ve size 
tavsiye ediyoruz.

Sosyal Medya İletişimi Nasıl Değiştiriyor
Sizin için haber olmasa da, sosyal medyanın 
mesajlarını çevrimiçi olarak iletmek isteyen 
markalar için gerçekten ne anlama geldiğini merak 
edebilirsiniz. İşte sosyal medyanın iletişim şeklimizi 
nasıl değiştirdiğinin altı örneği.

ğ

2020 Yılında Kullanmanız 
Gereken 9 Sosyal Medya İçeriği 
Türü
Sosyal medyada ne tür içerikler 
paylaşmanız gerektiğini hiç merak 
ettin mi? Ya da Facebook ve diğer 
sosyal ağlarda daha fazla beğeni 
almanıza yardımcı olacak içeriği 
nasıl bulacağınızı?

Sosyal Medya Akıl Sağlığınızı Zedeler 
mi?
Sosyal medya akışlarımızda gezinmek 
günlük hayatımızın zararsız bir parçası 
gibi geliyor. Ama aslında göründüğü 
kadar zararsız mı?

Sosyal Medya Nedir?

Sosyal medya, sanal ağlar ve 
topluluklar oluşturarak fikir, düşünce 
ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran 
bilgisayar tabanlı bir teknolojidir. 

İ İŞİ İ İ İ

https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc


İletişim eğitimi kursunu nasıl hazırlarsınız? Öğretmeye başlamadan önce ne 
yapılmalıdır? Bir eğitim kursunun yararlı, anlamlı, ilgili olması için bazı ön etkinlikler 
yapılmalıdır.
Hedef kitlenizi tanıyın
Öncelikle hedef kitlenizi tanımanız gerekir. Eğitim grubunun üyeleri, eğitim, farklı yollarla, 
yaşa, becerilere, o sektördeki yıllara göre birbirinden çok farklı olabilirler. Ve bu bilgiler, 
hem en bilgili hem de en az olanlar için, herkes için anlaşılabilir bir program oluşturmak 
için, eğitmen için açık olmalıdır.
Hedefler belirleyin
Kursu vermeden önce, eğitim hedefleri belirlenmelidir. Bu konuda dikkatlice 
düşünmelisiniz çünkü hedeflere ulaşılabilmeli ama aynı zamanda çok basit olmamalıdır. 
Her iki durumda da risk öğrencinin motivasyonundan arındırmaktır. Amaç çok zorsa, 
öğrenci teslim olma ya da stresli ve sinirli olma eğiliminde olacaktır. Amaç çok basitse, 
dersin önemi küçümsenecek ve tam potansiyel, dikkatlerini dağıtma ya da 
motivasyonsuz hissetme eğiliminde olan öğrencilerin potansiyeline verilmemelidir.

Kurs programı planlama
Kurs ilerledikçe öğrenme derecesini değerlendirmek için her derste ele alınacak temayı 
belirtmek ve doğrulama günlerini işaretlemek için yürütülecek bir program hazırlamak 
yararlı olabilir. Dersler birbirinden çok uzak olmamalıdır, çünkü aksi takdirde ikinci 
dersteki öğrenciler birinci dersteki konuları unutmuş olabilirler, ne de çok yakın, çünkü 
bu şekilde ikinci dersteki öğrenciler henüz ilk derste öğrenilen bilgileri asimile etme 
fırsatına sahip olmayabilirler.
Öğretim yöntemini oluşturma
Her ders için ve kapsanan her konu için, en uygun öğretim yöntemini seçmek 
gerekecektir. Bu nedenle dersler sırasında ihtiyaç dineceğiniz gerekli araç ve gereçleri 
planlamanız gerekecektir.

Öğretim, insanların ihtiyaçlarına, 
deneyimlerine ve duygularına 
katılma ve belirli şeyleri öğrenmeleri 
ve verilenin ötesine geçmeleri için 
müdahale etme sürecidir.

Bir iletişim kursuna odaklanın

Başarılı eğitim 
kursu

Anahtar 
kelime:

Bölüm 3 - Unite 5 – İletişimi öğretin
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Doğru yöntem ve teknikleri uygulamak için gerekli adımları açıklayan kazanan bir iletişim 
kursu yapmak için nasıl kısa bir rehber.
Kavramları tekrarlayın
Ders sırasında, aynı konuyu birkaç kez tekrarlamakdan korkmayın. Aynı kavramı 
tekrarlamak ezberlemeye yardımcı olur. Özellikle, farklı bakış açılarından birkaç kez geri 
dönmek, yeni açılardan hareket etmek ve farklı öğretim yöntemleri kullanmak, öğrenmeyi 
teşvik eder.
Farklı konuları tanıtın
Multimedya dosyaları ders konuları öğrenmek için çok yararlıdır. Renkli, özel ve böylece 
dikkat çekmek olabilir. Ama madalyonun diğer yüzü dikkat dağıtıcı ve dikkat dağıtıcı 
olmalarıdır. Bunu önlemek için, multimedya dosyasını göstermeden önce eğitmenin ne 
göreceğini belirtmek ve dikkat çekmek için hangi yönlerini vurgulamak için kısa bir giriş 
yapması iyi bir fikirdir.
Az önce okuduğunuz modül, iletişim kursunuzu oluşturmak için temel oluşturabilir
Devam eden testler hazırlayın
Kaynakları çalışmaya ikna etmenin ve derslerde açıklanan konulara ayak uydurmanın bir 
yolu da onları sık sık sorgulamaktır. Test edileceklerini bilen öğrenciler daha çok çalışma 
eğilimindedirler.
Katılım oluşturma
Kursiyerler arasında katılım yaratmak, iyi bir kursun başarısı için çok önemlidir. Bu 
örneğin anekdotlar, ilgili hikayeler, daha sonra tüm sınıf tarafından tartışılabilir doğal vaka 
çalışmaları anlatımı yoluyla yapılabilir.
Doğru molaları verin
Mola zaman kaybı değil. Bu ders özellikle uzun veya karmaşık ise dikkat rejenerasyon, 
temel bir an temsil eder. Duraklama daha sonra yenilenmiş canlılık ile odaklanmak için 
geri dönebilirsiniz zihninizi rahatlatmak için izin verir.
Görüş isteyin
Ders sırasında öğrencilere sıkılıp sıkılmayacaklarını, konuyla ve dersin kendisi hakkındaki 
diğer görüşlerle ilgilenip ilgilenmediklerini sormak yararlı olabilir. Buna ek olarak, kursun 
sonunda, kaynaklardan takip edilen derslerin beğenisini ve etkinliğini belirtebilecekleri 
anonim bir anket doldurmaları istenebilir.

İletişimi öğretmeye odaklanın

Bölüm 3 - Unite 5 – İletişimi öğretin

İletişim kuralalım! Ders 
Planı
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 Sınıfta iletişimi geliştirmek için 6 teknik araç
 (ve dışarıda)

İletişim, veli, öğrenci ve öğretmen ilişkisi de dahil olmak üzere her türlü iyi 
ilişkinin anahtarıdır. Veliler, sınıf içinde olan olaylar hakkında 

bilgilendirilmelerini ve projeler ve testler hakkında güncel tutulmalarını 
isterler. Öğrencilerin sınıf gündemini ve programını hatırlatması gerekir. 
Öğretmenler kendi çıkarları için bu tür iletişimi basitleştirmenin yollarını 

arıyorlar. Öğrencilerinin sınıfta hala yardıma ihtiyaç duydukları şeyi 
bilmelerini sağlarken ebeveynleri bilgilendirmek isterler. İletişimin çeşitli 

yönlerini kolaylaştırmaya ve geliştirmeye yardımcı olan birkaç dijital araça 
bir göz atalım.



İletişim etkin bir şekilde 
nasıl öğretilir?

aynı soru

farklı cevaplar

Bu bölümde, film, kısa videolar, şarkılar vb bir koleksiyon ... biz sevdik ve size 
tavsiye ediyoruz.

Öğretmenlerin İyi İletişim 
Becerilerine Sahip Olması 
Neden Önemlidir?

Çocuklar, Gençler ve Öğrenciler 
için 39 İletişim Oyunu ve 
Etkinlikleri
Dünyamız bir iletişim krizi içinde. 
Çocuklar elektronik cihazlarında çok 
fazla zaman harcarlar ve bu 
değişimle, kendi sesleriyle 
ihtiyaçlarını nasıl iletebilecekleri 
konusundaki becerilerini kaybederler.

ş

Öğretmenler Arasında 
Etkili İletişimin Önemi

Mükemmel İletişim Becerilerini Öğretmek için En 
İyi Yöntemler.
Mükemmel iletişim becerileri herhangi bir alanda 
başarılı olmak için gereklidir. Bir akıl hocası, 
danışman, kariyer danışmanı, eğitmen ya da 
başka bir şey olsun, başkalarına bu becerileri 
öğretim gelecekteki kariyer hedeflerine ulaşmak 
için güçlü bir temel sağlar.

İ İŞİ İ İ İ

https://positivepsychology.com/communication-activities-adults-students/
https://positivepsychology.com/communication-activities-adults-students/
https://positivepsychology.com/communication-activities-adults-students/
https://www.youtube.com/watch?v=dQNRWF1BaTc
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/teaching-excellent-communication-skills
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/teaching-excellent-communication-skills


Alıştırma - Uygulama

             İletişim
Bölüm         3          Alıştırma



Alanna Jones'un 104 Activities that Build adlı kitabından alınan bu oyunda, 

herkes gruplara ayrılacak.  Her grup kendi çizgi romanını yaratmak 

durumunda kalacak..

Her kişi çizgi romanın bir resim / görüntü sorumludur, böylece çizgi roman 

uzunluğu bir grupta kaç kişinin olmasına (örneğin üç kişi üç görüntü bir 

çizgi roman yapmak) dayanmaktadır.

Her grubun, çizgi romanın ne hakkında olduğunu, grup üyelerinin ne 

çizeceğini vb. tartışmak için önceden tanımlanmış bir zamanı vardır.

Her şeyin ayrıntılı olarak tartışılması gerekir, çünkü çizime başladıkları 

anda diğer ekip üyeleriyle herhangi bir etkileşim olmayacaktır. Diğerlerinin 

ne çizdiğine bakmak bile mümkün olmayacak. Sonra herkes bir araya gelip 

çizgi romanları izleyecek ve onları tartışacak.

Çılgın Komik çok iyi çalışır, çünkü takım çalışması, birlik ve koordinasyonu 

geliştirir. En etkili takımlar liderlerin minimum yardımı ile organize ederek 

öne çıkmaktadır. Bu nedenle aynı zamanda fiziksel olarak ayrı takımlar için 

mükemmel bir oyun, her alanda görme uyum uygulamasıdır.

Oyun ayrıca ayrı yerlerde (Remote) çalışan ekip üyeleri tarafından da 

oynanabilir. Bir çizgi roman oluşturmak için telefonla veya Skype üzerinden 

iletişim kurabilecekler.
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Çılgın Komik



Bir seferde dört

Oturma odasında, sadece dört kişi aynı anda ayakta kalabilecektir. Bu 
dört kişi sadece 10 saniye ayakta durabileceklerdir (oturmadan ve 
hemen başka bir kişi tarafından değiştirilmeden önce) . Sorun: oyun 
sırasında konuşulmasına izin verilmez. Kimin oturacağı ya da kimin 
ayakta olacağıyla ilgili herhangi bir iletişim sözsüz olmalıdır. Amaç 
mümkün olduğunca uzun süre oyuna devam etmektir.

"Bir seferde dört" sözsüz iletişimi ve ekip çalışmasını teşvik etmek için 
idealdir. Satış çalışmaları alanında sözsüz iletişim esastır. Ekip 
üyeleri, müşteriyle iletişim halindeyken birbirlerine yardımcı olabilir.

Ekip çalışması yaparak, daha etkin bir şekilde çalışmaya yardımcı 
olur ve böylece operasyonel hizmetlerde daha birleşmiş olur.

Büyük gruplarda en iyi şekilde çalışır. Grup ne kadar büyükse, sözsüz 
iletişim o kadar iyi olmalıdır. Basit kurallar sayesinde, her yerde 
çalınabilir.
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İki kişilik bir ekibin üyesinin 
gözleri bağlı. Gözleri bağlı 
üye, partnerinin talimatlarına 
göre nesneleri bir daire nin 
içinden almak zorunda 
kalacaktır. Zaman içinde oyun 
daha zor bir hal alacaktır 
çünkü başka bir takım 
meydan okumaya katılacaktır.

"Join" konsantrasyonu ve 
takım çalışmasını artırır. Ekip 
çalışması nın pratik edilmesi, 
operasyonel hizmetlerde 
daha bilgili çalışabilmeleri için 
daha etkili bir şekilde 
çalışmaya yardımcı olacaktır.

Bu oyun aynı zamanda 
oyunun zorluk artırmak için, 
büyük gruplar halinde en iyi 
çalışır. Sonunda ne kadar çok 
kaos olursa o kadar iyi!

Lütfen katılın!
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Bu oyun arka arkaya oturan iki kişi gerektirir. A kişisi bir nesneye 
sahip olacak ve onu B kişiliğine açıklamak zorunda kalacaktır (ne 
olduğunu açıkça söylemeden). B kişisi daha sonra A kişinin 
açıklamalarına göre onu çizecektir.

   A      B
Yanlış anlama oyunu yaratıcı iletişimi geliştirir. Engeller olsa bile, 
iletişim kurmak için yaratıcı yollar bulmak, problem çözme becerileri 
geliştirir. Hiçbir iletişim aynı gerçekleşmez ve  her zaman etkili bir 
iletişim olduğundan emin olmak için yaratıcılık gereklidir, .

Oyun iki takım halinde oynarken, büyük gruplar için uygun olacaktır. 
Daha sonra hassas tasarıma sahip olmaya dayalı, bir meydan 
okuma haline gelebilir.

Yanlış anlama
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Algılar ve bakış açısı
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Gerçek iletişim sadece eşit duygulara, eşit düşünceye, insanlara 
göre gerçekleşir..
(Novalis)

Maine'den Teksas'a telgraf çıkarmak için acele ediyoruz; Ama Maine 
ve Texas iletişim kurmak için önemli bir şey olmayabilir.
(Henry David Thoreau)

Biz sohbet (chat) yoluyla iletişim kurarız ama iletişim kurmak için 
aramayız. Hayatımızı anlatırız ama yaşamak istememizi sağlayacak 
kadar değil. Ve bazen, sohbet yoluyla, biz de aşık oluruz, ama aşk 
aramak için yeterli değil.(Fabrizio Caramagna)

İki insan karşılıklı olarak "Seni seviyorum" der ya da öyle düşünür ve 
her biri farklı bir şey, farklı bir yaşam, hatta belki de farklı bir renk ya 
da farklı bir aroma anlamına gelir.(Fernando Pessoa)

Sevmek, diğeriyle iletişim kurmak ve onda Tanrı'nın bir parçacığı 
keşfetmek anlamına gelir.(Paulo Coelho)

Kulağa çok önemsiz geliyor, ama ilişkilerde, iletişim kurmak 
zorundasın..
(Peter Krause)

Bir ilişkinin başarısızlığı hemen hemen her zaman bir iletişim 
hatasıdır.(Zygmunt Bauman)

  İlham verici sözler


