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İLETİŞİM

• İki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini 
paylaşarak birbirlerini anlama sürecidir.

• İki insan birbirinin farkına vardığı andan 
itibaren iletişim başlar.

• Kişinin söylediği / söylemediği, 

yaptığı /yapmadığı her şeyin anlamı vardır.



• En basit iletişimde bile bir mesaj, mesajla
gelen kodlar ve bu kodları anlama,
anlamlandırma çabası vardır.

• Doğru iletişim karşılıklı olarak verilen
mesajı doğru olarak anlamak ve doğru geri
bildirim vermektir.

• İletişim taraflar arasında karşılıklı olarak
sözlü ve sözsüz mesaj alışverişidir.



Kanal

Kaynak
Alıcı

Mesaj

Geri Bildirim



İLETİŞİMİ ENGELLEYEN DAVRANIŞLAR
• Ellerinizi kenetleyin, kollarınızı bağlayın, ayak

ayak üstüne atın ve geriye doğru yaslanarak
oturun.

• Karşınızdaki insanın yüzüne bakmayın, mümkünse
gözlerinizi kaçırın.

• Karşınızdaki insanı ses çıkarmadan dinleyin veya
karşınızdaki söyleyeceğini tamamlamadan sözünü
kesin.

• İfadesiz bir şekilde durun



İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN DAVRANIŞLAR

• Kollarınızı bağlamadan, ayak ayak üstüne
atmadan, elleriniz açık olarak öne doğru eğilin.

• Karşınızdaki insanın yüzüne bakın, mümkün
olduğu kadar çok göz teması kurun.

• Karşınızdaki konuşurken "evet", "demek öyle", 
"gerçekten mi?" gibi etkin dinlediğinizi belirten
sözler söyleyin.

• Gülün



• Sağlıklı iletişim kurabilmek için 
bunların farkına varmak, 

diyaloglarımızda kişilerin kendilerine 
güvenlerini sağlayacak mesajlar 

vermek gerekir.



İNSAN İLİŞKİLERİNDE EN ETKİLİ 

10 SÖZ

1- Size nasıl yardımcı olabilirim ?

2- Siz ne düşünüyorsunuz ?

3- Size katılıyorum (haklısınız)

4- Sizi kutlarım

5- Rica edebilir miyim – müsaadenizle – lütfen

6- Bu konuda hatalıyım

7- Özür dilerim – affedersiniz – üzgünüm

8- Teşekkür ederim

9- İyi günler – saygılar

10- BİZ



Etkili iletişim 
için 





TAKDİR VE İLTİFAT EDİN



TENKİT ETMEYİN



HATALARINIZI KABUL 

EDİN VE DÜZELTİN



DAVRANIŞLARINIZDA DAİMA

İYİ NİYETLİ, SAMİMİ VE

NAZİK OLUN



İFADE ETMEK İSTEDİĞİNİZ 
DUYGULARINIZI ORTAYA KOYACAK 

DURUŞ SERGİLEYİN



İnsanları oldukları gibi kabul 

edin, değiştirmeye çalışmayın



Kendinize ve başkalarına 
seçim hakkı tanıyın. 

Baskı ve zorlamalardan kaçının.



Yardıma açık olun



Kendinize 

özen gösterin



İçten ve açık olun



Kendinizle barışık olun 

(özgüven sahibi olun)



Daima konuştuğunuz veya sizinle 

konuşan insana dönük durun.

Yöneliş



Dinlediğinizi Gösterin

Karşınızdaki konuşurken sık sık başınızı 
hafifçe aşağı-yukarı hareket ettirerek onu 

dinlediğinizi ve anladığınızı hissettirin.



Dokunmaktan Kaçınmayın



Nezaketli olmayı ihmal etmeyin



SESİNİZİ NASIL KULLANDIĞINIZIN VE SES 
TONUNUZUN FARKINDA OLUN

Ses tonunuzu iyi ayarlayın



GÖZ TEMASINI İHMAL ETMEYİN

Konuşurken Gözlere Bakın



İnsan ilişkilerinin temelinde karşılıklı 

sevgi ve saygının

yattığını unutmayın



Zamanı İyi Yönetin



•Zaman yerine konması, geri 

döndürülmesi, yenilenmesi, 

depolanması, yakalanması, satın 

alınması mümkün olmayan bir 

kaynaktır.





• Özgürlük ise, hayatın sizi kontrol 
etmesi yerine, sizin hayatı kontrol 
etmenizdir.

• Özgürlük, zaman yönetiminin ana 
fikridir.

• Zamanınızı nasıl geçireceğinize sizin 
karar verebilmeniz, günü planlamanın 
ötesinde, planlarınızı uygulayabilmeniz, 
dilediğiniz hayatı seçebilmenizdir.



• Zaman yönetimi bir sistem 
sağlayarak beyninizi rahatlatır, 
önceliklerinizi tespit etmenizi, 
kararlar almanızı, işlerinizi 
tamamlamanızı ve hedeflerinize 
ulaşmanızı kolaylaştırır.

• Kısacası daha enerjik olur, 
yaratıcılığınız artar ve hayatınızın 
kontrolünü ele alırsınız.







“Daha sıkı, daha hızlı ve daha çok çalışmak 
da sorunu çözmüyorsa, ne çözebilir?”

“Kaç kişi ölüm döşeğinde yatarken, 
işyerinde daha fazla zaman geçirmeyi 
isterdi?”

(kavanoz örneği)



Yaşamımızdaki önceliklerimiz

• Şimdi birkaç saniyenizi ayırarak, 
yaşamınızda en çok değer verdiğiniz 3 veya 4 
şeyin ne olduğunu düşünün. 

• Bu sorunun cevabını verdikten sonra, bir de 
sizin için gerçekten önemli gördüğünüz bu 
şeylere istediğiniz kadar özen gösterip 
göstermediğinizi, önem verip vermediğinizi ve 
zaman ayırıp ayırmadığınızı düşünün.



Öncelikli olana önem verme. Bu 
beklentileri ifade eder ve insanı 
önceliklerin peşinden koşmaya doğru 
yöneltir.

Önemli olana öncelik verme. Bu ise 
amaçları ifade eder ve yaşamı amaçlar 
doğrultusunda sürdürmeyi sağlar.



• Hayat tercihlerden ibarettir. Yukarıdaki iki 
durum arasındaki tercih, yaşamın önünde yatan 
temel sorundur. 

• Bu sorunun cevabı, Covey tarafından saat ve 
pusula karşıtlığı ile açıklanmıştır. 

• Saat, randevuları, programları, etkinlikleri vb. 
temsil eder. 

• Pusula ise, vizyonumuzu, misyonumuzu, 
değerlerimizi, ilkelerimizi, vicdanımızı, 
yönümüzü temsil eder. Yani, önemli olduğunu 
hissettiklerimizi, yaşamımıza nasıl yön 
verdiğimizi simgeler.



• Zaman yönetimi ile ilgili temel sorun saat ile 
pusula arasında bir boşluk oluştuğunu 
hissetmekle başlar. 

• Bir başka deyişle, zaman yönetiminin önemi, 
yapıp ettiklerimizin yaşamımızda bizim için 
önemli olan şeylere katkıda bulunup 
bulunmamasında kendini gösterir. 

• İnsanın hayatındaki keşkeler ve eyvahlar saat ile 
pusula arasındaki o boşluğu hissetmesinden, yani 
zamanı kötü yönetmesinden kaynaklanır.



• Stephen Covey bunu şöyle dile getiriyor:

• Hayatta başarı merdivenlerini tek tek 
çıkarız. Ama en üst basamağa çıktığınızda 
aniden merdivenin yanlış duvara dayalı 
olduğunu gördüğünüzde ne hissedersiniz?



İstemek, Başarmak İçin 

Gereklidir; Ama Bitirmek İçin 

Başlamak Gereklidir.





Zaman Kaybettiriciler

• Düzensizlik

• Hayır diyememek

• Geciktirme

• Beklemeler

• Aksaklıklar

• Ziyaretçiler

• Posta

• Dedikodu

• Gereksiz titizlik

• Kahve sohbetleri







• Dikkatli bir planlama iyi bir zaman 
yönetiminin temelidir.

• Yönetim planlama ile başlar.

Ve en önemli aşamadır...



Öncelikler Belirleyememek 
ve 

Sıraya Koyamamak





Öncelikleri bilmek ve sıralamak...

• Hoşlandığımızı

• Çabuk bitecek olanı

• Kolay olanı

• Bildiğimizi

• Acele yapılanı

• Başkalarının isteğini

• Hoşlanmadığımızdan

• Uzun sürecek olandan

• Zor olandan

• Bilmediğimizden

• Önemli olandan

• Kendi seçtiğimizden

YAPMAYA  ALIŞMIŞIZDIR...



Erteleme alışkanlığı 
en önemli 

zaman  yönetimi 
tuzaklarından birisidir.



• 1.Aşama: Yapman gereken iş 2 dakikadan 
az sürecekse, düşünmeden hemen yap!

• Bulaşıkları makinaya dizmek, çiçekleri 
sulamak, patlayan ampülü değiştirmek, telefon 
açıp randevu almak, günlerdir beklettiğin 
emaili yanıtlamak…

• 2.Aşama: İşin 2 dakikadan uzun 
sürecekse, düşünmeden başla ve ilk 2 
dakikasını yap!

• Tabi ki bütün işleri 2 dakikada bitiremeyiz. 
Ama her işe 2 dakikada başlayabiliriz! Bu 
kuralın amacı da başlayabilmek zaten.



• Newton’un birinci hareket yasası diyor ki: Bir 
müdahale olmazsa, duran cisimler durmaya, hareket 
eden cisimler hareket etmeye devam eder.

• Bu yasa ağaçtan düşen elma için ne kadar 
gerçekse, bizim için de o kadar gerçek! 

• Yani oturdukça oturmaya devam etmek 
kolay, kalkmak zor. Ama bir işe başladıktan 
sonra, devam etmek kolay, yarım bırakmak 
zor. 





Kendini Gereğinden Fazla İşe Adamak

• İşlerimizi verimli bir şekilde yapabilmemiz için 
fiziksel ve zihinsel olarak zinde olmalıyız. Bu da 
ancak düzenli bir çalışma ile olur.

• Kendini gereğinden fazla işe adayan insanların, 
ailesine, spora, gezmeye ve diğer sosyal 
faaliyetlere ayıracak zamanları yoktur.



ACELECİLİK

• Bazı insanlar zaman baskısından hoşlanırlar. 
Bunlar aceleci tavır takınarak kendilerini 
sürekli bir şeyler yapmak zorunda hissederler. 

• Bunlar “A tipi kişilik” olarak adlandırılırlar.

• Aceleci tavır zaman yönetimine ters düşer.





Kırtasiyecilik ve Verimsiz Okuma

• Çalışma masalarının üzerinde o an çalışılan 
konu ile ilgisi olmayan değişik şeylerin 
bulunması, dikkati dağıtır ve işin 
yavaşlamasına neden olur.



Gündemsiz ve Verimsiz Toplantılar

• Yapılan her türlü toplantı zaman alıcıdır.

• Sorun, 

• Gündemi belirlenmeden yapılan, 

• Normal süresini aşan ve 

• Amacına ulaşmayan toplantılardır.





Kararsızlık

• Kararsızlık, zaman ve para kaybına neden 
olduğu gibi, moralsizliğe de yol açar.



Hayır Diyememek...

• Eğer ilgilenebileceğinizden fazlasını 

üstlenirseniz, kaliteniz zarar görecektir



Dağınık masa
• Dağınık masa; 

• Yorgunluk,

• Verimsizlik, 

• Baş edememe hissi,

• Stres ve hakimiyet 
yoksunluğu 
oluşturur, 

• Ayrıca yaşamınızı 
kısıtlar.





• Başkalarından önce kendimizi yönetmeliyiz.

• Kendimizi yönetmek zaman kontrolünün püf 
noktasıdır.

• Bu zaman konusunda etkili alışkanlıklar 
kazanmak ve bunları uygulamaktır.



En Yükseğe Erişmek 
İsterseniz, En Aşağıdan 

Başlayın.

P. CYRUS


