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• BİREY VE DAVRANIŞ
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Güdüler ve Güdülenme

• Davranışların ortaya çıkmasında ve bireyden bireye

farklılaşmasında güdü kavramı önemli bir yer teşkil

etmektedir.

Davranışlar her zaman güdülerle oluşur ve şekillenir. İstek,  

arzu ve dürtülerle ilgili bir kavram olan güdü organizmayı

uyararak organizmanın belli bir amaç doğrultusunda faaliyete  

geçmesini sağlar.
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• Güdü davranışa enerji ve yön veren güçtür. Güdü istekleri  

arzuları ihtiyaçları dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir  

kavramdır.

• Fizyolojik kökenli açlık susuzluk cinsellik gibi güdülere ise

dürtüdenir.

• Vücut süreçlerini denge durumuna getirmek için çeşitli  

kaynakların kullanıldığı organizmanın fizyolojik ihtiyaçları  

gereksinim(ihtiyaç) olarak tanımlanır
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Güdülerin sınıflandırılması

Bazı güdüler biyolojik olarak tüm insanlarda görülürken bazı  

güdüler de toplumdan topluma değişen bir yapı gösterirler.

En geçerli sınıflandırma güdülerin birincil güdüler ve sosyal  

güdüler şeklinde iki gruba ayrılmasıdır.
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• Birincil Güdüler

Her güdü her insanda aynı sonuçları doğurmamaktadır. Aynı  

uyarıcı farklı bireylerde farklı güdüleri ortaya çıkarabiliyorken  

aynı güdü farklı insanlarda farklı davranışları  

tetikleyebilmektedir

Bir çok organizmada ortak öğrenilmemiş belli biyolojik  

gereksinme durumu ile ortaya çıkıp davranışı yönlendiren  

güdüler birincil dürtüler olarak adlandırılmaktadır. örneğin  

açlık susuzluk cinsellik
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• Sosyal Güdüler

Öğrenilmiş güdüler olan sosyal güdüler biyolojik  

gereksinmelerden etkilenmelerine rağmen toplum değerleri  

yaşantısının etkisiyle şekillenmiş güdülerdir.
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İlişki Kurma ve Bağlanma Gereksinimi

Kontrol Altında Tutma Gereksinimi

Başarı Gereksinimi
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• İlişki Kurma ve Bağlanma Gereksinimi

Toplumdaki diğer insanlarla ilişki kurma onlarla yakın olma  

gereksinimi yine insan davranışlarını şekillendiren önemli  

gereksinimler içerisinde yer almaktadır. örneğin bir sosyal

topluluğa üye olma dernek faaliyetlerine katılma ilişki kurma  

gereksinimiyle ilgilidir.
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• İnsan sosyal bir varlıktır bu nedenle yaşadığı toplumdan

soyutlanamaz.

• Bir toplumun içinde doğar, toplumda yaşar, o toplumun  

kültürünü alır, toplumsal kurallara uyar, ve iletişimini  

sürdürür.
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• Sonuç olarak insanın olduğu her yerde iletişim vardır ve  

iletişim kişinin kendisiyle başlar.
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• İLETİŞİM BENİMLE BAŞLAR…
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İLETİŞİM NEDİR?

• İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin  
akla gelebilecek her yolla başkalarına
aktarılmasıdır.

• İletişim sürecinin amacı, anlamak ve  
anlaşılmaktır.



İLETİŞİM KURARIZ, ÇÜNKÜ…

• Bilgi vermek ve karşımızdakini  

etkilemek,

• Var olan insan ilişkilerinin sürmesi  

ve yeni ilişkiler kurmak,

• Sosyal bir varlık olarak kendimizi  

ifade etmek,

• Karşı tarafın davranışlarında  

değişiklik yapmak

İsteriz.



• İletişim hem iş, hem de özel hayatımızda çok önemli bir  

yere sahiptir, insanın en önemli aracıdır.



• İnsanlarla iletişim kurmayı bilmek, iletişimin tekniğini,

kurallarını ve inceliklerini tanımak hayatta başarılı ve mutlu

olmanın önemli anahtarlarından biridir.



• Yapılan araştırmalara göre, iş yaşamındaki başarıda, nitelikli

insan ilişkileri kurmanın payı, entellektüel birikim ile iş

konusundaki beceri ve tecrübenin payından çok daha yüksektir .



• İletişim kelimesi Latince bir fiil olan “communis”den

gelmekte ve buna göre,

açığa vurmak, iştirak etmek, paylaşmak anlamını  

taşımaktadır.



İletişim Türleri

• Kişi içi iletişim

• Kişiler arası iletişim

• Örgüt içi iletişim

• Kitle iletişimi



• Kişi içi iletişimde insanlar kendi içlerinde birtakım mesajlar  

üretirler ve bunları kendi bilinçlerinde yorumlayarak  

kendileri ile iletişim kurarlar

• Bir insanın düşünmesi, duygulanması, bireysel

gereksinimleri fark etmesi, iç gözlem yapması, kendine  

sorular sorarak bunlara cevaplar üretmesi kişi içi iletişim  

sayılabilir.



• Kişiler arası iletişim ise tüm insan iletişiminin temelidir ve en yalın  

ifadeyle kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişim olarak  

tanımlanabilir.

• Kişiler arası iletişimde, bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri,  

iletişim becerileriyle doğru orantılıdır.



• Örgüt , iş ve işlev bölümü yaparak, bir otorite hiyerarşisi içinde, ortak  

bir amacı gerçekleştirmek için biraraya gelmiş insanların  

faaliyetlerinin koordinasyonudur.



• Kişinin içine doğduğu, yetiştirildiği ortamdaki iletişim tarzı, kişinin

düşünme ve ifade etme tarzını, davranış tarzını kaçınılmaz bir

biçimde etkiler.



• Her insan kendi izlenimlerine, önceki deneyimlerine ve

beklentilerine göre  birbirinden farklı ve özgün düşünceler üretir.



• İletişim becerisi, karşılaştığımız olaylarla ilgili olası bakış açılarını

ve tanımlamaları araştırmak, soruşturmak ve bütünleştirmek

sorumluluğudur.

• Bu sorumluluk olaylara farklı açılardan bakabilmeyi gerektirir.



• İnsan ilişkileri, insani ilişkiler, iletişim konularında ilk olarak kabul

edilmesi gereken her insanın birbirinden farklı tutumları,

davranışları, yorumlama biçimleri , duyguları ve ümitleri olduğudur.



İLETİŞİM SÜRECİ NASIL OLUŞUR?

İletişim süreci bir mesajın anlaşılır bir biçimde  
alıcıya gönderilmesi işidir.

• Kaynak ya da gönderici

• Mesaj

• Alıcı ya da Hedef

• Kanallar

• Kodlama /kod çözme

• Gürültü (Etki -manevi/fiziki)

• Geri bildirim



İLETİŞİM SÜRECİNİN TEMEL ÖĞELERİ

KAYNA

K

MES

AJ

ALI

CI



İLETİŞİMDE GÜRÜLTÜYÜ ORTADAN 

KALDIRMAK İÇİN

NE

YAPMALI?



İLETİŞİMDE GÜRÜLTÜYÜ ORTADAN KALDIRMAK  

İÇİN…

• Ne söylemek istiyorum?

• Ne zaman söylersem, karşımdaki kişinin  

iletişim kanalları açık olur?

• Nerede hangi ortamda iletişimi başlatmam  

yerinde olur?
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TEMEL İLETİŞİMSORUNLARI

NELERDİR?



TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI

Kişilerin Algılama Ve Yorumlama Biçimleri

Kalıplaşmış Yargılar/ÖnYargılar

Rol Ve Statü Farklılıkları

Cinsiyet Farklılıkları

İşitme Yada Dinleme Sorunları



TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI

KİŞİLERİN ALGILAMA VEYORUMLAMA
BİÇİMLERİ

Algı, insanın çevresindeki uyaranların, ya da olayların  
farkına varması ve onları yorumlaması sürecidir.

Duyu organlarımıza ulaşan veriler, algılama
olmaksızın tek başlarına bir anlam ifade etmez.
Bunların bir anlam ifade edebilmeleri için, verilerin  
algılanması gerekir.



KİŞİSEL

ALGI  

FİLTRESİ
Değerler

İhtiyaçlar

Amaçlar

GERÇEK İlgiler GÖRÜNÜŞ

Olduğu haliyle  

dünya

İnançlar Göründüğühaliyle  

dünya

Tutumlar

Beklentiler

İstekler

Bilgi

Duygular

Dil

Eğitim



• İletişim süreci içerisindeki işleyen bir alt süreç olan kişilerin

birbirini algılayışı , kişilerarası iletişimin en önemli bölümün

oluşturmaktadır.

• Bu doğal süreç içinde kişiler bunlardan çeşitli anlamlar

çıkartmakta, bu anlamlara dayanarak izlenimler edinmektedir.
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Tüm bu süreç boyunca bireyler yetiştirilme tarzı, geçmiş  

deneyimler, eğitim-öğretim yaşantısı, kültür ve her bir  

durumun kendine özgü farklı içeriği gibi pek çok  

unsurun etkisi altında bulunmaktadır.

Algılama; duyusal uyarıcıların seçilmesi ve

örgütlenmesiyle anlamlı bir bütün haline getirilmesi  

sürecidir.

Algılama, bireysel ve kültürel boyutlarda seçici bir  

tavırdır.
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TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI

ÖN YARGILAR VE KALIPLAŞMIŞ  

YARGILAR

Önyargı; genel ve özel anlamda bir taraf

tutma biçimidir. Bir ideolojik fikri veya bakış  

açısını koşulsuz desteklemek anlamında  

kullanılır.

Bir kişinin kararlarının nesnel olmayıp öznel  

olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır



TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI

KALIPLAŞMIŞ YARGILAR

Kalıplaşmış yargıların temelinde üç tür kalıplaşmış düşünce  
bulunduğunun savunulur. Bunlar:

• İyi bir insan olmalıyım ve başkalarının onayını almalıyım. Yoksa

değersiz olurum.

• Başkaları bana benim istediğim gibi düşünceli ve kibar  
davranmalılar yoksa ayıplanmalı ve cezalandırılmalılar.

• Yaşam bana istediklerimi kolayca ve çabuk vermeli,

istemediklerimi ise vermemeli



TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI

KALIPLAŞMIŞ YARGILAR

Diğer kalıplaşmış yargılardan bazıları:

1. Aşırı genelleme (herkes, her zaman, daima, asla)

2. Kutuplaştırma (Ya hep ya hiç)

3. Kişiselleştirme (Üzerine alınma)

4. Mutlakacılık (Meli, Malı kuralları)

5. Değiştirme gayreti

6. Aşırı fedakarlık

7. Keşkecilik

8. Toptancılık (Bütün yumurtaları aynı sepete koyma)



Statü, bir toplumsal sistem içerisinde bireyin elde ettiği
yerdir.

Bu yer, insana toplumun diğer üyeleri tarafından  
verilmiştir.

Kişiler arasında statü farklılıkları, kişiler arası iletişimin  
yönünü ve sıklığını belirleyen önemli faktörlerden  
biridir.

İnsanlar ya eşit, ya da üst statüdeki insanlarla iletişim
kurmayı isterler.

Statü farklılığı önemli bir iletişim engelidir.

nelkin@gelisim.edu.tr 

sbyo@gelisim.edu.tr
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Geleneksel toplumlarda, kadın erkek ilişkileri  

güven, huzur ve değer kültüründen çok

eşitsizlik ve korku kültürü üzerine kurulur.  

Kadınlar, konuşma ve samimi bir dil kullanma  

konusunda daha duyarlı iken, erkekler  

konuşma ile birlikte dilde statü ve bağımsızlık  

konularını daha çok önemserler
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TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI

İŞİTMEK Mİ DİNLEMEK Mİ?

• Etkin dinleme alıcı açısından iletişimdeki

gürültüyü azaltma ve mesajı tam ve doğru

olarak alma etkinliğidir/ becerisidir.

• Etkin dinleme; söylenenleri önemsemek,

kavramak ve değerlendirmektir.



Dinleme ile etkin dinleme arasındaki en önemli  

ayrım, etkin dinlemede dinleyicinin konuşan  

kişiye, işittiklerinden ve konuşanın  

duygularından ne anladığını söyleyerek geri  

bildirim vermesidir. Bu şekilde, karşımızdakinin

demek istediğiyle bizim anladığımızın aynı olup  

olmadığını anlamış oluruz.
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ETKİN DİNLEME

NEDİR?



• Dinlemek, sadece karşımızdaki kişinin söylediklerine kulak vermek

gibi pasif bir eylem değildir. Aksine ilgiyle ve etkin biçimde

dinlemek son derece aktif bir eylemdir.



• Duymaktan daha fazlasını ifade eden dinleme, karşımızdaki kişinin

sesine, sözcük seçimine, tonlamasına, hızına, beden diline karşı

duyarlı bir tavır sergilemektir.



• İyi bir dinleyici, iletişim kurduğu kişinin yalnız söylediklerini değil,  

yüzü, eli, kolları ve bedeniyle yaptıklarını da “duyar”;

Çünkü yüz ifadeleri, el, kol hareketleri, bedenin duruş tarzı, ses  

tonu gibi sözsüz mesajlar da iletişimin bir parçasıdır.

Hatta bazen tek başına iletişimdir.



Etkin dinlemenin Önündeki Yaygın Engeller

•Fiziksel gürültü kaynakları

•İnsan Fiziksel Yapısıgereği

•Dinlemek yerine konuşmayı tercihettiğimiz  

için

•Etkin dinlemenin yorucuolması



Dinleme Becerileri

• Pasif (Edilgin) Dinleme

Sessizlik, karşımızdaki kişiye gerçekten kabul edildiğini duyumsatan
ve bizimle duygularını daha fazla paylaşması için onu yüreklendiren,
çok güçlü sözsüz bir iletidir. Ancak bir tehlikesi, her zaman anlatana
gerçekten tüm dikkatimizi verdiğimizikanıtlamaz.



• Bu nedenle

dinlediğimizi

olabilir.

dinlerken,  

göstermek

özellikle  

için sözsüz

duraklamalarda gerçekten

belirtiler vermekte yarar



• Kabul tepkileri (baş sallamak, gülümsemek, kaş çatmak, vb.) uygun

zamanda kullanılırsa, anlatanı gerçekten dinlediğimiz mesajını

verirler.



• Kapı Aralayıcı Mesajlar

Bazı insanlar konuşmayı sürdürmek için yüreklendirmeye

gereksinim  duyabilir. Bu tür bir destekleme için verilen mesajlara,

kapı aralayıcılar denir.



“Bu konuda daha fazla bir şey söylemek ister misin?”

“İlginç, devam etmek ister misin?...

gibi mesajlar, doğru kullanıldığında iletişimin sürmesine yardımcı

olabilir.



Sessizlik, kabul tepkileri ya da kapı aralayıcılarının dinleyenin,
anlatanı anladığını göstermesi konusunda sınırlılıklarıvardır.

Dinleyenin, anlatanı yalnızca duyduğunu değil, aynı zamanda doğru
olarak anladığını iletebilmesine olanak sağlayan etkin dinleme, en
sağlıklı dinleme yöntemi olarak kabul edilmektedir.



• Etkin (katılımlı) Dinleme

En temelde, konuşan bireyin söylediği sözleri açarak, tekrar
etmekten oluşan etkin (katılımlı) dinleme, insanlar arasında yalın,
daha anlamlı bir ilişkinin gelişmesine fırsat verir.

Dinleyenin kendisini gerçekten duyduğunu gören anlatan, kendisine
değer ve önem verildiğini, kabul edildiğini düşünür.



• Etkin (Katılımlı) dinlemede, dinleyen suskun ve pasif değildir. Tam

tersine anlatanın duygu ve düşünceleriyle ilgili ve konuşmasını

onaylayan bir görüntü içinde, kendi başına düşünmesine yardım eden

kişi rolündedir.

Sorumluluk, anlatana bırakılmıştır. Dinleyen sadece anlatanın,  

kendi çözümlerini bulmasına “yardımcı” olma çabasındadır.



• Bütün insanlar  

düşünürler.

söylediklerinin önemli ve değerli olduğunu

• Karşımızdaki kişiyi dinleme biçimimiz,  

önem li birkanıtıdır.

ona verdiğimiz değerin



• Karşımızdaki kişiyi kendi değer yargılarına göre derinlemesine  

dinlemek, onu gerçekten anlamamıza olanak sağlayacaktır.

• Kişiler arası ilişkilerde en önemli ilke aslında önce karşımızdakini  

anlamaya çalışmaktır. Bu ilke etkili iletişimin anahtarıdır.



• Bu şekilde etkin yani empatik dinlemeyi bilen ve uygulayan kişi,

karşısındaki ile iletişim kurmada en önemli aşamayı başarıyla

tamamlamış demektir.



• Dostluklar, genel kanının aksine, konuşmanın değil, dinlemenin

sonucunda oluşur.

Etkin dinleme yaparak insanları anlayan, değer veren insan, bir

güven ve anlayış ortamı yaratır ki bu ortam içinde herkes tarafından

özlenen, izlenen, beraber olunmak istenen bir insan olur.



• Birbirimizi dinlemezsek iş yaşamında da, özel yaşamımızda da  

ilişkiler gelişme potansiyelini ve kalitesini kaybeder.



Etkin dinlemede gerekli yaklaşımlar:

• Yoğunlaşma

• Empati

• Kabullenme

• Anlama gayreti gösterme



• Kişiler arası iletişimde mesaj; sözler, beden dili dediğimiz sözel 

olmayan davranışlar ve söz ötesi davranışlar biçiminde kodlanabilir.

Düşüncelerimizi sözlerle iletirken, duygularımızı daha çok söz ötesi  

ve sözel olmayan davranışlar yoluyla iletiriz



• Yapılan araştırmalara göre yüzyüze iletişimde, duygusal mesajların

%55’i yüz ifadeleri (sözel olmayan davranışlar aracılığıyla), %38’i

söz ötesi davranışlar aracılığıyla ve ancak %7’si sözlerle

verilebilmektedir.



Söz Ötesi Davranışlar

• Ses tonu

• Vurgulamalar

• Susmalar



SÖZCÜKLER

• Sözcükler güçlüdür, yıkar da yapar da. Doğru ve güzel olduklarında  

onlar dünyamızı değiştirecek kadar etkilidir.



• Sözcüklerin duygu, heyecan ve izlenim yaratma ve uyandırma gücü  

vardır.



• Bazen tek bir söz bile adrenalin salgılanmasına neden olarak

ürperti, kalp çarpıntısı, kasılma, yüz ifadesinin değişmesi vb.  

tepkiler yaratır.



Kullandığımız sözcükler bir başkasının  

varlığına nüfuz ederek onun kendisini,

• Umutlu

• Mutlu

• Enerjik

• Hayat dolu

• Keyifli neşeli

hissetmesini sağlayabilir.



Ancak,

Farklı sözcükler seçmemiz durumunda,

o sözleri duyan kişinin kendisini

• Asık suratlı

• Aksi

• Keyifsiz

• Hasta

hissetmesine yol açabilir.



EMPATİ



• İletişim açısından çok önemli bir kavram olan empati kurma sadece

insanların başarabileceği bir iletişim becerisidir. Söz konusu iletişim

becerisi başarılı iletişimin temel koşulu olarak çaba isteyen bir

beceridir.



• Empati, bir insanın, kendisini, karşısındaki insanın yerine koyarak  

onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır.

• Anlaşılanların, empati kurulan kişiye yansıtılması da

empatinin zorunlu bir aşamasıdır.



• Empati kurma sürecinin ilk adımı etkin dinlemedir.

• Etkin dinleme yapabilmek empati kurmayı önemli ölçüde

kolaylaştırır ama empati kurmak için tek başına yeterli değildir.



• Empati terimi ile ifade edilen sempatiden farklıdır.  

Sempati, yakınlık duymaktır.

Empati ise karşımızdakinin duygularını anlamak ve ona bu anlayışı

iletmekle sınırlıdır.

Empati kurduğumuz kişiye yakınlık duymamız gerekmez.



Empati (koşulsuz kabul ve saygı)

• İletişimde temel ilke kabul etmedir. Başkasını olduğu gibi

kabul etmek.

• Ancak “kabul etme” kavramı, karşımızdakinin söylediği

herşeyi onaylama, ileri sürdüğü fikirlere katılma veya tüm

yorumlarını kabullenmeyle karıştırılmamalıdır



• Burada sözü edilen; düşünce, fikir ya da yorumlarda tümüyle zıt

kutuplarda bile yer alsak, karşımızdakinin duygularını anlama ve

saygı gösterme çabasıdır.



• Empati kurmak için öncelikle karşımızdaki kişinin bizim gibi bir

varlığı, bizden farklı değer yargıları ve inançları olduğunu bilmek ve

bunu kabul etmek gerekir



Empati sahibi kişi,

Başkalarının duygularıyla tanışık ve barışıktır 

Duygusal ipuçlarına duyarlıdır

İyi dinler

Duyarlı davranır

Başkalarının bakış açısını anlar

Başka insanların ihtiyaç ve duygularını anlayarak ona yardımcı

olur.



“Sen dili” yerine “ben dili” kullanmak

• “Ben dili”, kişinin o anda karşılaştığı durum veya davranış
karşısında, kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan bir
ifade tarzıdır. Duygu ve düşüncelerimizi içtenlikle ifade
etmemizdir.

• Başkalarıyla ilgili değerlendirme ve yorumlarımızı değil, kendi
duygu ve düşüncelerimizi içtenlikle ifade etmemizdir.

• Ben mesajını duyan kişi, karşısındakine ne hissettirdiğini öğrenir
ve eğer bu olumsuz bir duyguysa, kendi isteğiyle davranışını
değiştirir ya da değiştirmez.



• Sağlıklı bir iletişim için, karşımızdaki kişilerin duygu ve

davranışlarının, kendi düşünceleri,

karşısında geliştirmiş oldukları bakış açılarının

inanış tarzları ve olaylar

sonucu

oluştuğunu bilmek gereklidir.



İletişim becerisi olaylara farklı açılardan bakabilme esnekliği

gerektirir.

Karşılaştığımız olaylarda konuyu “karşı açıdan”

becerisini kazanmış olmak önem kazanmaktadır

görebilme

Tek açıya bağlanıp kalma, iletişim becerisini, iletişimsizlik  

becerisine dönüştürür.



Nasıl etkili iletişim kurarız?

• Saygı duyarak

• Doğal davranarak

• Empati kurarak

• Etkin dinleyerek

• Ben iletisi kullanarak



SEN DİLİ

Olumsuz duyguların yaşandığı,

Kişinin ; kişiliğine yönelik konuşma biçimidir.



BEN DİLİ

Kişinin kendisini rahatsız eden durum veya davranış

karşısındaki tepkisini kendi duygu ve düşüncelerini  
ifade ederek açıkladığı ifade tarzıdır.

İletişimin olumlu sürmesini sağlar. Hissedilenlerin  
anlatılması esasına dayanır.



SEN DİLİ

• ‘SEN’ diye başlayan mesajlar

-Yorum, genelleme, eleştiri,suçlama ve yargı içerir

-Karşımızdaki kişide savunma ve direnç doğurur

-Sorunun çözümüne katkı sağlamadığı gibi çatışma

ortaya çıkarır



BEN DİLİ

• Suçlayıcı değildir,

• Kişiye değil, davranışa yöneliktir,

• Kişiyi konuşmaya teşvik eder,

• Sorunun nedeninin anlaşılmasını sağlar,

• Kişiyi düşünmeye sevk eder,

• Durumun değerlendirilmesi olanağı sağlar

• İletişimin sürmesini destekler.



Kişilerarası İletişim Engelleri

• İletişim engelleri; bir mesajın verilmesini ve anlaşılmasını  

olumsuz yönde etkileyen bütün etmenlerdir .

• İletişim engelleri farklı sebeplerden kaynaklanabilir.

• Bu kaynaklardan birisi etraftaki fiziksel kökenli etmenlerdir  

(gürültü, kalabalık, soğuk, fiziksel uzaklık gibi).
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• Önemli bir başka kaynak da iletişimde bulunan kişilerin

algılama farklılıklarıdır.

• Bazen de tepki verme biçimimiz iletişim engeli oluşturabilir.

• Söz konusu engeller, etkin iletişim yöntemi sayesinde

ortadan kaldırılabilir.
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SONUÇ

• Yaşam kalitesini yükseltmek isteyen, anlamak ve anlaşılmak isteyen  

herkesin amacı etkili iletişim kurmaktır.
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