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AÇIKLAMALAR 
ALAN Gazetecilik 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI İletişim  

SÜRE 40/24 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye, öğrenciye etkili iletişim kurma ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İletişim engellerine takılmadan iletişim sürecinin 

öğelerine uygun iletişim kurabileceksiniz. 

2. Vermek istediği mesaja ve hedefe uygun kitle iletişim 

aracını kullanabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: İletişim sürecinin gerçekleşebileceği her ortam. 

Donanım: Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası gazeteler, 

dergiler, televizyon, internet, radyo, bilgisayar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLERDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme 

faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. 
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GİRİŞ 

 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, 

haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim 

kurmaya devam edecektir. Değişen tek şey iletişimin yöntem ve teknikleri olacaktır. 

 

Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle bilgi akışının inanılmaz boyutlara ulaştığı  

“İletişim Çağı” adı da verilen yaşadığımız dönemde özel ve mesleki yaşamda başarılı 

olmanın yolu insanın kendisiyle ve diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesinden 

geçmektedir. Ancak bunu yapabilmek için her şeyden önce iletişimin ne olduğunu ve etkili 

iletişim kurabilmek için hangi durumlarda hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğini 

bilmemiz gerekmektedir. İşte bu bireysel öğrenme materyali, sizlere bu bilgi ve becerileri 

kazandırmayı hedeflemektedir. Ayrıca bu bireysel öğrenme materyali gazeteciliğin birinci 

koşulu olan iletişim becerilerini geliştirmeniz ve bu becerileri kullanarak hedef kitle 

tarafından doğru anlaşılmanız açısından size yararlı olacaktır. 

 
Kitle iletişim araçlarından sunulan dünyanın ne ölçüde gerçekleri yansıttığını; insan, 

toplum ve kitle iletişim araçları sürecindeki bu üç fenomenin birbirleriyle etkileşimini bu 

bireysel öğrenme materyali içinde bulacak, gelişen ve değişen teknoloji ışığında hayatımıza 

giren yeni medya ortamlarının özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

İletişim engellerine takılmadan iletişim sürecinin öğelerine uygun iletişim 

kurabileceksiniz. 

 

 

 

 

 İlkel toplumlarda insanların iletişim kurma yollarını araştırınız. 

 Arkadaşlarınızın karşısında iletişim sürecini gösteren bir canlandırma yapınız. 

 Türk toplumuna özgü beden dili hareketleri (jestler, mimikler) hakkında 

araştırma yaparak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. İLETİŞİM 
 

İletişim “ communis” kelimesinden türetilmiştir. Commun ortak anlamına gelir. Bu 

nedenle iletişimin  kurulabilmesi için ortak anlamlı sembollere ve kavramlara ihtiyaç vardır. 

Günümüzde Batı dillerindeki “communication” sözcüğünün karşılığı olan iletişim 

kavramının girmediği alan ve saha hemen hemen kalmadığı gibi iletişim günlük yaşantımızın 

da vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Yaşamın özü ile iç içe geçmiş iletişime net bir tanım 

yapmak gerçekten zordur. Yazılı kaynaklar tarandığında iletişimin yüzlerce tanımı olduğu 

görülür. 

 

İletişim ile ilgili tanımlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Duygu, düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına 

aktarılmasıdır. 

 Günlük konuşma ve kelimelerin dar anlamda enformasyonların aktarımıdır. 

(Aranguren 1967) 

 Bilgi alışverişidir.(Neuburger 1970) 

 Vericiden alıcıya aktarılan bilgi veya haber sürecidir.(Coenenberg 1966) 

 Bilgilerin aktarılması, canlı varlıklar arasında anlam aktarımı anlamına 

gelmektedir. 

 İletişim, bir kişiden diğerine anlamların aktarılmasıdır. 

 İletişim, semboller yoluyla anlamların iletilmesidir. 

 İletişim, bir kişiden diğer kişi veya kişilere “bilgi” veya “anlam” aktarımı 

sürecidir. 

 Anlamak ve anlaşılmaktır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.2. İletişimin Özellikleri 
 

İletişim üzerine yapılan çalışmalar, iletişimin üç temel özelliğinin olduğunu 

göstermektedir. 

 

 İletişim etkinliğinin insanları gerektirmesi. İletişim ancak insanların birbirlerini 

anlama ihtiyaçları sayesinde kurulabilir. 

 İletişim, paylaşmayı gerekli kılar, yani iletişimde gönderici ve alıcı, mesajın 

ortak bir anlamı üzerinde anlaşmalıdır. 

 İletişim semboliktir. Semboller, jestler, mimikler, sesler, harfler, rakamlar ve 

sözcüklerdir. 

 

1.3. İletişimin Fonksiyonları 
 

İletişimin bireysel ve toplumsal olmak üzere birçok fonksiyonu vardır. Bunlar 

aşağıdaki şekilde genel hatlarıyla sıralanmıştır: 

 

İletişimin Bireysel ve Toplumsal Fonksiyonları 

Bireysel Fonksiyonlar Toplumsal Fonksiyonlar 

Enformasyon toplar ve dağıtır. Toplumu bilgilendirir. 

Duygu ve düşünceler paylaşılır. Öğrenme sürecini destekler. 

Karar destek sistemi sağlar. Kültürel yakınlaşma sağlar. 

Toplumsal statü kazandırır. Kültürel aktarma sağlar.  

Birey kendini gerçekleştirir. Toplumsal yakınlaşma sağlar. 

Temsil yeteneği kazandırır Toplumu motive eder . 

Sosyalleşme sürecine katkı sağlar. Toplumu yönlendirir. 

Şekil 1.1: İletişimin bireysel ve toplumsal fonksiyonları 

1.4. İletişimin Süreci Ve Öğeleri 
 

İletişim süreci, kaynağın bir mesajı anlaşılır biçimde kodlayarak, alıcıya 

göndermesiyle başlar. İletişim sürecinde kaynak iletmek istediği mesajı, önce hedef 

tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir işaretlere dönüştürür, yani kodlar. Kodladığı mesajı 

bir araç (sözel ve görsel) veya kanal aracılığıyla gönderir. Mesajı alan hedef, gönderilen 

mesajın kodunu açar, onu algılar; yorumlar ve bu yorumuna göre tepkisini kodlayıp geri 

gönderir (geri bildirim). Kaynak, hedefin tepkisine göre kendi amacının karşısındakinin 

algılamasıyla aynı olup olmadığını kontrol etme imkânına sahip olur. İletişimin etkinliğini, 

iletişim sürecinin etkinliği belirler. 

 

İletişim sürecinin işleyişi gönderici (kaynak) ile başlar. Kaynak, mesajın kodlayıcısıdır. 

Bireysel iletişimde birey hem kaynak hem de hedeftir. Gönderici, mesajı hedefe gönderen 

şahıstır. Algılama ve değerleme dediğimiz ikinci aşamada, kişiler kendilerine ulaşan 

mesajları değerlendirir, kısaca onları "filtre" eder. Bir başka deyimle kodlarını çözer. İletişim 

sürecinin üçüncü unsurunu mesaj oluşturur. Mesajlar, göndericinin fikir, düşünce ve 
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arzularını belirten sembollerdir. Tam iletişim ancak mesaja gönderici ve alıcının aynı anlamı 

vermesi ile kurulabilir. 

 

İletişim sürecinin dördüncü unsurunu, iletişim kanalı oluşturur. İletişim kanalı, 

mesajın göndericiden alıcıya doğru aktığı yolu ifade eder. Örneğin, sözlü ve yüz yüze 

iletişimde mesaj atmosfer yoluyla alıcıya ulaşır. Telefon görüşmelerinde ise kanal, telefon 

hatlarıdır. İletişim sürecinin önemli bir unsuru da çevresel faktörlerdir. Çevre faktörleri, 

mesajın iletişim kanalı içinden akışını etkileyen koşulları ifade eder. Örneğin, gürültü bir 

çevre koşuludur. Aynı şekilde hava şartlarının radyo dalgaları üzerindeki etkisi de bir başka 

çevre koşuludur. 

 

Alıcı (hedef), iletişim sürecinin en önemli diğer unsurudur. İletişim gönderici ve alıcı 

arasında kurulur. Hedef, mesajı alan kişidir. Alıcının, mesajı taşıyan sembolleri algılaması ve 

geri bildirimde bulunması ile iletişim süreci tamamlanır. İletişim sürecinin son aşamasını 

geri bildirim oluşturur. Geri bildirim, alıcının göndericinin mesajına cevabıdır. Bu cevap 

sayesinde, gönderici mesajının anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenir.  

 

Şimdi süreci şekil üzerinde inceleyelim ve iletişim öğelerini daha detaylı şekilde ele alalım:  

 

 

Şekil 1.2:İletişim Süreci 

 Kaynak (Verici/Gönderen/Anlatan): İletişimi başlatan ve iletiyi kodlayandır. 

Kaynak, iletisini kendisi oluşturup aktarabileceği gibi başka kaynaktan da 

aktarabilir. İnsan, hayvan ya da bir aygıt “kaynak” olabilir.  
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ÖRNEK: Ahmet: “Metin, yarın tiyatroya gidelim mi?” dediğinde, iletişimi başlatan 

Ahmet’tir. Yani bu cümlede gönderici Ahmet’tir. 

 

 İleti (Mesaj): Kaynağın alıcıya gönderdiği kodlanmış bilgidir.  

 

ÖRNEK: “Metin, yarın tiyatroya gidelim mi?” ifadesinde ileti, tiyatroya gitme 

isteğidir. 

 

 Alıcı (Hedef/Anlayan): Kaynağın gönderdiği iletiyi alıp çözümleyen insan, 

hayvan ya da aygıttır.  

 

ÖRNEK: Ahmet: “Metin, yarın tiyatroya gidelim mi?” 

Yukarıdaki örnekte gönderici Ahmet idi. Alıcı, yani Ahmet’in sözü söylediği kişi ise 

Metin’dir. 

 

 Geri Bildirim (Dönüt): Kaynağın gönderdiği iletiye karşılık olarak alıcının 

kodladığı geri iletidir.  İletim sürecini "iletişime" dönüştüren önemli öğedir.  

 

ÖRNEK: Cansu, kardeşi Cansel’e: “Yarın birlikte alışverişe gidelim mi? diye sordu. 

Cansel de: “Olur, ben de bir şeyler bakacaktım.” dedi. Geri bildirim Cansel’in cevabıdır. 

 

 Kanal (Oluk): İletinin oluşturulduğu, taşındığı, aktarıldığı ortam ya da araçtır. 

Hava, kağıt, ışık, radyo dalgaları, telefon kabloları, bilgisayar ekranı birer kanal 

olabilir.  

 

ÖRNEK: Anne: “Ayça, kızım buraya gel!” Bu örnekte bir seslenme var. Kanal, sözdür 

(konuşma). 

 

 Bağlam: İletişimin gerçekleştiği koşul ve durumdur. İletişimde bağlam bir 

ilişkinin, bir etkinliğin olduğu koşulları, yer ve zamandaki durumunu anlatır.  

 

ÖRNEK: Zeynep az önce kalktı, şimdi hazırlanıyor. (Uyanmak anlamında 

kullanılmış.) 

Zeyneplerin otobüsü bir saat önce kalktı. (Hareket anlamında kullanılmış.) 

 

 Gürültü: İletişimi engelleyen ya da bozan olumsuz unsurlardır. Örneğin, bir 

konuşma veya duyma bozukluğu, yazı üzerindeki kahve lekesi, telefondaki 

parazit sesleri birer gürültüdür. İletişim sürecinde etkili olmasından dolayı bu 

kategoride ele alınmaktadır, iletişimi olumsuz etkilediği için bu sürecin bir 

öğesi olarak görülmemelidir. 

 

 Kodlama - Kod Açma: Kodlama simgelerin anlama dönüştürülmesidir. Bir 

"şey"i temsil eden ama onunla doğal bir ilişkisi olmayan simgeler kodlanarak 

mesaja dönüştürülür. Simge (sinyal) mesaja, iletilmesi amacıyla verilen fiziksel 

biçimdir.  
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Mesajın yorumlanarak, anlamlı bir şekilde algılanmasına kod açma denir. İletişim 

süreci içerisinde mesajlar ancak kod açma yoluyla, kâğıt üzerindeki anlamsız işaretler ya da 

bir takım ses ve görüntü sinyalleri olmaktan çıkıp anlam kazanırlar. Kodlama, kaynak; kod 

açımı ise alıcı tarafından yapılır. 

 

İletişimin başarısı, alıcı ile kaynağın mesaja aynı anlamı vermesiyle mümkün olur. 

Ortak yaşantı ve deneyimlerin bir yansıması olarak iletişimde ortak bir dilin kullanılması, 

kod açımının etkin bir şekilde gerçekleşmesinin ilk koşuludur. İzafet ya da referans çerçevesi 

olarak bilinen bu duruma göre, bireylerin izafet çerçevelerinin kesiştiği alan, iletişimin 

gerçekleştiği alandır.   

 

Şekil 1.3: Ortak yaşam (İzafiyet – Referans) alanı 

Her insanın kendine özgü deneyim, bilgi ve düşüncelerine dayalı bir tecrübe (izafet-

yaşam) alanı vardır. Dil gibi simgeler, kişinin tecrübe alanıyla ilgili olduğu sürece bir anlam 

ifade eder. Konuştuğunuz dili bilmeyen bir kişinin, ilettiğiniz mesajı duymasına rağmen, 

algılayamadığı için anlamlı bir geri bildirimde bulunması söz konusu olmayacaktır.  

 

1.5. İletişim Türleri ve Şekilleri 
 

İletişim gerek mesajın kaynağına gerekse de mesajın iletilme yoluna göre birçok 

açıdan çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır.  

 

1.5.1. İletişim Türleri  
 

İletişim türlerini, sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim olmak üzere üç gruba 

ayırabiliriz. Fakat belirtmek gerekir ki yazılı iletişim bazı kaynaklarda -yazının, dilin görsel 

iletişim aracı olmasından kaynaklı olarak- sözlü iletişim kategorisinde de ele alınmaktadır. 

 

1.5.1.1. Sözlü İletişim 
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Sözlü iletişim, konuşma dili olarak da adlandırılır. Yüz yüze görüşmeler, 

toplantılardaki konuşmalar, brifingler, halka hitaplar, telefonla yapılan görüşmeler, 

konferanslar vb. biçiminde kurulur. 

 

Sözlü iletişim, yüz yüze olabileceği gibi radyo, televizyon ve telefonla da olabilir. Dil 

ve dil ötesi olmak üzere iki kısma ayrılır. Karşılıklı konuşmaları, hatta mektuplaşmaları ‘ dil 

ile iletişim’ olarak kabul edebiliriz. Dil ile iletişimde kişiler, mesajlarını birbirine iletirler. 

Dil ötesi iletişim de ise, sesin niteliği önemlidir.(Ses tonu, sesin hızı, şiddeti, hangi 

kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar vb.) 

 

Dil ile iletişimde, kişilerin ne söyledikleri; dil ötesi iletişim de ise nasıl söyledikleri 

önemlidir. Araştırmalar, insanların birbirlerine ne söylediklerinden çok nasıl söylediklerine 

dikkat ettiklerini göstermektedir. Mesajın doğru iletilmesi, seçilen kelimelere bağlıdır. 

Ancak algılanması önemli ölçüde dil ötesine göre olur. 

 

Sözlü iletişimde etkinlik bakımından sesin büyük bir önemi vardır. Ses insanın 

tutumunu, duygularını ve iç dünyasını yansıtır. İnsanın iç dünyasının aynasıdır. Sesli 

anlatımın başlıca öğeleri; ses hacmi, ses perdesi, tonlama, kalite, hız, lehçe ve stildir. 

 

Mesajın aktarılmasında sözcükler, beden dili ve ses iletişim becerisinin bütününü 

oluşturur. Ortalama olarak iletişimde kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 rol 

oynar. Etkin bir iletişimde ses tonu, sesin yüksekliği, rezonansı ve temposu ile duyguların en 

önemli aktarıcısıdır. Ses tellerinin yalan söylendiği andaki zorlanması, doğal olmayan 

gereksiz ve düzensiz değişikliği kişiyi ele veren ipuçlarıdır. 

 

Sözlü iletişimin pek çok avantajı vardır. Bu avantajlar: 

 

 Verilen haberin anlaşılma derecesi denetlenebilir. 

 Soru sorulabilir. 

 Verilen cevaplar kontrol edilebilir. 

 Anlaşılmayan konulara açıklık getirilebilir. 

 Eş zamanlı olarak geri bildirimde bulunulabilir. 

 

Sözlü iletişimin bazı sakıncaları da vardır: 

 

 Söylenen kelimenin yazıyla ifade edilen bir kelimeye oranla, yanlış anlaşılma 

ihtimali daha yüksektir. 

 Planlar, politikalar ve stratejilerle ilgili kalıcı ve uzun süreli iletişimler için 

uygun bir iletişim yöntemi değildir. 

 Alınan sözlü mesaj, zamanla ya tamamen ya da kısmen unutulur veya 

değişikliğe uğrar. 

 

1.5.1.2. Sözsüz İletişim 

 

Beden dili olarak da adlandırılan sözsüz anlatımlar, insanlığın tarihiyle birlikte başlar. 

Yapılan araştırmalar, kişilerin karşılıklı konuşmalarında mesajın %35’inin sesli, %65’inin ise 

sessiz kanalarla iletildiğini göstermiştir. Sesin tonlanarak kullanımı, mesaja farklı anlamlar 
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yükleyebilir. Konuşulan dil, dilin kullanış şekli, ses tonu, yazılı iletişimde yazının biçimi, 

içinde bulunulan ruhsal durum, gönderici veya hedef kitle durumundaki kişinin dile getirmek 

istediklerine ilişkin bir anahtar oluşturur. 

 

Sözsüz iletişim, iletişimin en temel türlerinden biridir. İletişimin birincil aracı dildir. 

Fakat mesajın gönderilmesinde ve alınmasında, iletişime katkı sağlayan başka faktörler de 

vardır: elbiseler, mekân kullanımı,  jest ve mimikler, göz hareketleri ve göz teması gibi. 

 

Sözsüz iletişim, yüzdeki anlamları, göz hareketlerini, duruşu, giyimi, sesin 

özelliklerini içerir. En ilkel toplumsal davranış olarak tanımlanan beden dilinin ortak 

ifadesidir. Görünüş, davranış, dokunuş gibi sözsüz ileti kaynakları yeri ve zamanı doğru 

kullanma durumlarında da çok önemli bir yere sahiptir. Duygu ve düşüncelerin kelimelere 

dökülemediği durumlarda bir bakış, başın bir dönüşü, bir jest, bir mimik binlerce kelimeden 

fazla anlam taşımaktadır. 

 

Beden dili evrenseldir. Burada evrensellik, beden dilinin dünyanın her yerinde tüm 

insanlar tarafından kullanılmasıdır. Beden dilinde kullanılan işaretler değişik kültür ve 

toplumlarda farklı anlamlar içermektedir. Beden dilinde dokunma en ilkel toplumsal 

davranıştır. 

 

Beden dilinde diğer bir faktör jest ve mimiklerdir. Yüz kaslarının anlatım amaçlarına 

göre kullanımı, mimikleri; baş, el, kol, ayak, bacak ve bedenin kullanımı jestleri oluşturur. 

Jest ve mimikler, düşünce ve duygularımızı destekleyen, onları somutlaştıran hareketlerdir. 

 

İnsanlar genellikle üç şekilde sözsüz iletişim kurarlar: 

 

 Bunların ilki mekân kullanımıdır. Daha üst düzeyde olanların kullandıkları 

mekânlar, statü ve otorite durumlarını gösterecek şekilde dizayn edilir. 

 İkinci türünü beden dili oluşturur. Konuştuğumuz sırada birinden uzaklığımız, 

beden diliyle iletilmiş bir mesajdır. 

 Üçüncü unsuru ise dil yoluyla betimlemedir. Betimlemede mesajın asıl 

anlamlarının yanında, yan anlamlarının da üzerinde durulur. 

 

Şekil 1.4. Beden dili sözsüz iletişimde önemli bir yere sahiptir 

İnsanlar mesajı iletmede sözlerin yanında, beden dilini de kullanırlar. Gözleriyle, yüz 

kaslarıyla, ağız hareketleriyle sözlü mesajlarını desteklerler. Hatta vücudun duruşu, bize 
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kelimelerin söylediklerinden daha fazlasını söyler. Vücut dili bir anlamda, kelimelerin 

anlattıklarına destek fonksiyonu görür; ancak vücut dili yanlış yorumlanırsa bir iletişim 

engeli ortaya çıkarır. Sözsüz iletişim kültürden kültüre farklılık gösterir. Sözsüz iletişim 

ancak belirli bir kültürel yapı içerisinde anlamını bulur. 

 

Sözsüz iletişimin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

 Sözsüz iletişim etkilidir. 

 Sözsüz iletişim duyguları belirtir. 

 Sözsüz iletişim çift anlamlıdır. 

 Sözsüz iletişim belirsizdir. 

 

1.5.1.3. Yazılı İletişim 

 

Yazı insanın ve toplumların geçirdiği toplumsal ve kültürel evrim sürecinin ürünüdür. 

Yazının icadı, bürokrasinin kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunmuş ve aynı zamanda 

yazı, hem din kurumunun hem de devletin siyasal örgütlenme biçiminin üzerinde önemli 

etkide bulunmuştur. Yazı, merkezi bürokrasi ve taşra örgütleri arasında toplumsal yaşamın 

temel ilkelerini, siyasi otorite tarafından birlik sağlama olanağı sağlamıştır. 

 

Yazılı iletişim, bireyler ve gruplar arasındaki iletişimden çok örgütsel iletişimde 

büyük bir öneme sahiptir. Örgütsel iletişimde yazının önemi gittikçe artmaktadır. Bunun 

nedeni: 

 

 Bilgi alanında artan uzmanlaşma, 

 Faaliyetlerin her aşamasında araştırma faaliyetlerinin artan önemi 

 Örgütsel yapılarda yaşanan büyük ölçekli gelişmeler, 

 Yönetimin profesyonel bir uğraş alanı olarak gelişmesi, 

 Ekonomik yapı içerisinde bilgiye duyulan ihtiyacın artmasıdır. 

 

Yazılı iletişim, sözlü iletişime göre, alıcının onu okuması, yorumlaması ve 

cevaplaması nedeniyle, gecikmeli olarak kurulur. Yazılı iletişimi yeniden düzenlemek ve 

onu sürekli korumak olanaklıdır.  

 

1.5.2. İletişim Şekilleri 
 

İletişim etkinliğinde ister kişisel ister kişiler arası ister grup veya örgüt iletişim olsun 

dikkat edilecek bazı temel unsurlar vardır. Bunların başında göndericinin mesajının alıcı 

tarafından tam olarak algılanmasını sağlamak gelir. İnsanlar gündelik yaşamlarında sürekli 

kendileriyle iç iletişim halindedirler. 

 

1.5.2.1. Kişinin Kendisi ile İletişimi 

 

Simgelerin, bir bireyin dışa vurulmayacak şekilde, kişinin kendi içinde üretimi, 

iletilmesi ve yorumlanması, kişinin kendisiyle iletişimidir. Kişinin kendisiyle iletişimi, 
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insanın kendi içinde, kendisiyle kurduğu iletişimdir. İnsanın kendisiyle iletişimi için "içsel 

iletişim" ya da "öz iletişim" terimleri de kullanılmaktadır. 

 

Kişinin kendisi ile iletişimi, onun içsel iletişimidir. Kişinin kendi kendini motive 

etmesi, sosyal kimliğini kavarama girişimleri, kafasındaki kişiliğini keşfetme çabaları, 

kişinin kendi kendini sorgulaması, kendi içine yaptığı yolculuk bir içsel iletişim şeklidir. 

 

Kişinin ihtiyaçlarının, değerlerinin, tutum, davranış ve yeteneklerinin farkına varması, 

düşündüklerini ve hissettiklerini kavramaya çalışması, kendisiyle geliştirdiği iç iletişimle 

mümkün olur. Bu bir anlamda kişinin kendisiyle hesaplaşmasıdır. Kişinin kendi iç dünyası 

ile iletişimi, onun düşünmesi, hayal kurması, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması, iç 

gözlem yapması, kendine sorular sorarak bunlara cevaplar aramasıdır. 

 

Fotoğraf 1.1: Kişinin kendisiyle iletişimi 

1.5.2.2. Kişiler Arası İletişim 

 

Kişiler arası iletişim, iki ya da daha fazla kişi arasında meydana gelen mesaj 

alışverişidir. Genel bir tanımlamayla, kaynağın ve hedefin oluşturduğu iletişime “kişiler arası 

iletişim” denir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler, bilgi veya sembol üreterek bunları 

birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler. Bir iletişim etkinliğinin kişiler 

arası iletişim sayılabilmesi için şu üç faktörün olması gerekir: 

 

 Kişiler arası iletişime katılanlar, belli bir yakınlık içinde yüz yüze ilişki halinde 

olmalıdırlar, 

 Katılımcılar arasında tek yönlü değil karşılıklı mesaj alışverişi, dolayısıyla çift 

yönlü iletişim olmalıdır, 

 Söz konusu mesajlar, sözlü ve sözsüz nitelikte olmalıdır. 
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Kişiler Arası İletişim 

B

içim 

Avantajları Dezavantajları 

S

ö
zl

ü
 

1.Değiştirme ve geri bildirim 

kolaylığı bulunur. 

2.Zaman ve kullanım kolaylığı 

vardır. 

1.Hata yapma olasılığı fazladır. 

2.Kalıcılığı yoktur 

Y

a
zı

lı
 

1.İletişimin doğru 

gerçekleşmesine katkı sağlar 

2.İletişimin kayıtlı olmasını ve 

kalıcılığı sağlar 

1.Değişim ve geribildirim 

yavaştır. 

2.Zaman tüketimi 

çoktur;zorluk derecesi fazladır. 

Şekil 1.5. Kişiler arası iletişimin avantajları ve dezavantajları 

Kişiler arası iletişim; yüz yüze, ya da kişisel iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen 

iletişim türüdür. İnsan, kişiler arası iletişimde başkasıyla yüz yüze konuşabileceği gibi, kitle 

iletişim Araçları dışında kalan kişisel araçlarla da (mektup, telefon, faks vb.) iletişim 

kurabilir. Özellikle gündelik yaşamda kişisel iletişim kanallarının açık ve gelişkin olması, 

bireylerin başarı ve mutluluğu için ön koşuldur. 

   

Fotoğraf 1.2: Kişiler Arası İletişim 

Kişiler arası iletişimin doğru ve etkin kurulmasına, "destekleyici iletişim" denir. 

Destekleyici iletişim, sadece mesajın doğru ve çabuk iletilmesini değil aynı zamanda iki 

iletişimci arasında ileti değiştirilmesini hatta geliştirilmesini destekler. Destekleyici 

iletişimin amacı sadece insanlar arasında diyalogu geliştirmeyi değil aynı zamanda bunu 

sürdürmeyi de içerir. Kısaca destekleyici iletişim iklimi tamamlayıcıdır. Aldatmadan 

dürüstçe kendiliğinden ortaya çıkan bir iletişim iklimi vardır, olayları empatik olarak 

değerlendirir. 

 

Kişiler arası iletişimde kelimelerin, ses tonunun ve beden dilinin bıraktığı etkiler 

farklılık gösterir.  

 

Yüz yüze iletişimde ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir.  

 

Kelimeler  %7 
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Ses Tonu               %38 

Beden Dili  %55 

 

Telefonda İletişimde de ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir. 

 

Kelimeler  %18 

Ses Tonu               % 82 

 

1.5.2.3. Grup İletişimi 

 

Grup iletişimi, grup içinde ortaya çıkar. Başka bir ifadeyle grup iletişiminin yarıdan 

fazlası, grup içinde gerçekleşir. Her üye, grup içinde birbirine bağımlı durumdadır.  

 

Organizasyonlarda hiçbir iletişim sadece yönetici ve ast arasında olmaz; örgütsel 

iletişim aynı zamanda, grup iletişimini gerektirir. Grup iletişiminde başarılı olmak için bazı 

özel becerilerin bulunması gerekir. Organizasyonlarda grup üyeleri arasındaki uyumluluğu 

sağlayan faktör iletişimdir. Grup davranışlarının temel amacı, insanlar arasında etkileşim 

sağlamaktır. Grup iletişiminde grubun büyüklüğü ve grup üyeliği dönüşüm hızı, grupta 

iletişimi etkileyen faktörlerdir. 

 

Gruplarda iletişim merkezi ve merkezi olmayan iletişim şeklinde ortaya çıkar. 

Merkezi iletişim biçiminde tek kişi, ağın neresinde olursa olsun mesajı gönderme ve almada 

anahtar bir rol oynar. Tekerlek şeklindeki merkezi bir iletişimde bir kişi, merkezde bulunur 

ve grup iletişimini sınırlandırır. Tekerleğin merkezinde olan, yüksek bir bağımsızlığa 

sahiptir. 

 

Grup iletişiminde grup üyeleri, düşüncelerini grubun diğer üyeleri ile iletişim kurarak 

paylaşır. Grup iletişiminin etkinliğini artırmak için takip edilecek bazı kuralları su şekilde 

açıklayabiliriz: 

 

 Grup üyesi, iletişimde sözleri ağzında gevelerse söylenen şey önemli olsa bile 

söyleyiş biçiminden dolayı etkisiz kalır. 

 Açıklamaları ifade ediş biçimi, tüm grubu içine alacak biçimde olmalıdır. Birey 

kendini vurgulamamalıdır, 

 Grup üyeleri düşünceleri organize ederken bunu grubun diğer üyeleriyle birlikte 

etkileşimli olarak yapmalıdır. 

 Grup üyesinin düşünce ve görüşleriyle ilgili olarak söyledikleri, bir ihtiyaçla 

bağlantılı olmalıdır, 

 Belli bir zamanda söylenenler, sadece belli bir konu ile ilgili olmalıdır. Böylece 

grup söylenenleri daha iyi hazmedecektir, 

 Söylenenlerin grup üyeleri tarafından anlaşıldığından emin olmak için konuşma 

özlü ve üyelerin anlayacağı dille yapılmalıdır. 

 

1.5.2.4. Örgütsel İletişim 

 

Örgütsel iletişim, örgütte, gündelik faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ve örgütsel 

amaçları gerçekleştirmek için örgütün unsurları arasında (iç çevre) ve örgütle dış çevresi 
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arasında, bilgi ve düşünce alışverisidir. Tesadüflerin dışında, örgütlerde hiçbir iş, beşinci 

fonksiyon olmaksızın yapılamaz; bu fonksiyon iletişimdir. 

 

Günümüzde çağdaş örgütler, faaliyetlerini değişken ve dinamik bir çevrede 

sürdürmektedirler. Dinamik çevre, organizasyonları açık sistem olarak örgütlenmeye 

zorlamaktadır. Açık sistem olarak örgütlenme durumu, iletişime, örgütle çevresi arasında 

ilişki kurmada yaşamsal bir önem kazandırmaktadır. Bu önem, sürekli çevreyi izlemek ve 

çevresel değişmeleri analiz ederek, geleceğe dönük politika ve stratejiler geliştirme 

ihtiyacından kaynaklanır. Çevreyle ve çevresel değişiklikler ile ilişki, iletişim sayesinde 

olabilir. 

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, örgütler bir sistemdir ve bu sistemi oluşturan 

unsurların başında, insan unsuru gelir. Örgütsel iletişimin temelini, kişisel iletişim oluşturur. 

Kişisel iletişim, bireyin örgüt hakkındaki öznel yargılarından oluşur. Birey bu yargıya göre, 

örgüte karşı bir tutum ve davranış geliştirir. 

 

Örgütsel iletişimin ikinci aşamasını, örgütteki gruplaşmamış kişiler arasındaki ilişkiler 

oluşturur. İş görenler örgütte hem formel, hem de informel kanallarla birbirleriyle iletişim 

kurar. Örgütsel iletişimin üçüncü kaynağını, bireyle grup arasındaki ilişkiler oluşturur. 

Bireyle grup arasındaki ilişki, iki biçimde ortaya çıkar. Bunlardan biri resmi (formel) 

gruplar, diğeri de informel gruplarla bireyin ilişkisidir. Kişinin resmi grupla olan ilişkisi, 

belli kurallar ve prosedürler çerçevesinde gelişir. Formel gruplarla olan iletişimde, duygusal 

içerikler yoktur ve iletişim daha çok sözlerle kurulur. Bireyle informel grup arasındaki 

iletişim ise, bireyin kendi isteğine bağlı olarak kurulur. 

 

Fotoğraf 1.3: Örgütsel iletişimin temelini kişisel iletişim oluşturur. 

1.5.2.5. Kitle İletişimi 

 

Kitle iletişim araçlarını kullanarak mesajın çok sayıda kişiyi etkileyecek  biçime 

getirilmesine "kitle iletişimi" denir. Bu kavram oldukça geniş bir şekilde ele alınması 

gereken bir kavram olmasından dolaylı bireysel öğrenme materyalinin bir sonraki öğrenme 
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faaliyetinde detaylı şekilde ele alınmıştır. Bu sebeple bu bölüm için medyanın kitle 

üzerindeki etkisini gösteren aşağıdaki örnek yeterli görülmüştür.  

 

Washington Post Gazetesinden Richard Harwood’un yazısını incelediğimizde, 

medyanın insan yaşamına olan etkileriyle ilgili olarak karşımıza şöyle bir tablo çıkar. 

 

“Bir yılda 8760 saat var. Bu zamanın büyük bölümünü, geleneklerimiz, 

alışkanlıklarımız içinde bazen düşünerek bazen hayal kurarak harcıyoruz. Tatiller, hafta 

sonları, hastalanmalar çıkarıldığında bir yılda 1824 saat mesleğimizle ilgili olarak 

çalışıyoruz. Her gün 7,5 saatten yılda 2 bin 730 saatimiz uykuda geçiyor. Medyaya bir yılda 

verebileceğimiz 3 bin 256 saatimiz kalıyor. Yani günde ortalama 9 saat.” 

   

Resim 1.1: Kitle iletişim araçları kitle iletişiminde önemli rol oynar. 

1.6. İletişim Engelleri 
 

Temel olarak iletişimi engelleyen yapıcı ve bozucu olmak üzere iki engel türünden söz 

edilebilir. 

 

1.6.1. İletişimin Yapıcı Engelleri 
 

İletişimin yapıcı engelleri, yolların kenarındaki bariyerler gibi düşünülebilir. 

Bariyerler yoldan çıkmayı engellemek amacıyla konur. Bunlar engeldir; ancak yoldan 

çıkmanın önündeki engellerdir. Bireysel, toplumsal veya örgütsel iletişimde de çeşitli 

yanlışlıkların yapılmasını önleyen engeller vardır. Toplumsal kurallar, okulda ve sınıfta 

uyulması gereken kurallar bu tür yapıcı engellerdendir.  

 

Örgütlerde tümüyle serbest bırakılan bir iletişim akışı, pek çok karışıklık ve 

düzensizliğe neden olur. Bu nedenle serbest iletişime birtakım engeller getirilebilir. Bilgi 

aktarımında seçicilik iletişimin etkinliğini artırıcı olabilir. Yatay iletişimde belli nezaket 

kurallarına; dikey iletişimde ise aşağıdan yukarıya doğru saygı ve nezaket, yukarıdan aşağıya 

doğru ise şefkat ve nezaket kurallarına dikkat edilerek iletişim kurulmalıdır. 
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1.6.2. İletişimin Bozucu Engelleri 
 

İletişim sürecinde etkin iletişimi engelleyen pek çok psikolojik, çevresel, teknik, vs. 

faktör vardır. Bu engellerden bazıları şunlardır: 

 

1.6.2.1. İlgi Duymama 

 

 İletişim sürecinde alıcının konuya ilgi duymaması; konuyu önceden bilmemesi, o 

zamana kadar hiç uğraşamadığı veya zor sandığı yabancı bir konuyla karşılaşmış olmasından 

kaynaklanabilir. Göndericinin anlattıkları, alıcının az bildiği, bilmediği ya da zor sandığı 

konularsa üstelik gönderici monoton bir biçimde anlatılıyorsa hedef dinlemek 

istemeyecektir. Dinlememek de iletişimin en önemli engelidir. 

 

1.6.2.2. Fiziksel Çevrenin Verdiği Rahatsızlıklar 

 

 Ortamın aşırı sıcak veya soğuk, havadaki nemin yüksek olması, kötü ışık düzeni ve 

gürültülü çevre iletişimi engelleyen fiziksel etkenlerden bazılarıdır. 

 

1.6.2.3. Fizyolojik ve Psikolojik Rahatsızlıklar 

 

Hedefin fizyolojik ve psikolojik rahatsızlığı, çok üzüntülü veya sevinçli olması, süreci 

bütünlük içinde algılayamaması durumları da iletişimin kişisel engelleridir. 

 

1.6.2.4. Dil ve Anlatım Güçlükleri 

 

İletişim, gönderici ve alıcı arasında mesaj alışverişidir. Bu nedenle iletişimin 

etkinliğini sadece gönderici belirlemez, alıcının dinleme ve algılama yeteneği de belirler.  

 

1.6.2.5. Bilgi Eksikliği 

 

Yetersiz bilgi, iletişim sürecinde, kaynak ile hedef arasında engel oluşturur. 

Gönderilen mesajı anlamayan biri, duruma göre ya anlamadığı yerleri aklından doldurur ya 

da ilgisi dağılıp başka şeyler düşünmeye başlar. Alıcının mesajı kavramak bakımından 

yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaması durumunda, alıcı mesajın bazı bölümlerini ya atlar ya 

yok sayar ya da çarpıtır. Bütün bunlar iletişim sürecinin engelleridir. 

 

1.6.2.6. Statü Farklılıkları 

 

Statü farklılığı önemli bir iletişim engelidir. İş görenler örgütlerde inanç ve 

düşüncelerini, üstlerine dürüstçe iletme ihtiyacı içindedir. Örgütlerde statü farklılıkları 

bilinçli bir şekilde ön plana çıkarılıyors, iş görenler üstlerinin önerilerini yerine getirme 

konusunda daha isteksiz davranacaklar ve onları eleştireceklerdir. 
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1.6.2.7. Teknik Engeller 

 

İletişim kanallarının çoğu, çeşitli teknik kargaşa nedeni ile mesajın kaybolmasına, 

ertelenmesine veya yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Gürültü, mesajın iletilmesinde ve 

algılanmasında belirsizliklere neden olur.  

 

1.6.2.8. Fiziksel Uzaklık 

 

Yüz yüze görüşmenin yapılamadığı farklı mekânlarda bulunma durumu iletişim engeli 

oluşturur. Telefonda görüşme sırasında beden dilini iletememenin sıkıntısı yaşanır. Aynı 

mekanda olup farklı uzaklıklarda olmak da bu engeli doğurabilir. Örneğin, yüz kişiye 

konferans veriliyorsa ön sıralarda oturanlarla kurulan dolaysız ilişki, arka sıralarda 

oturanlarla kurulamaz. Bu da fiziksel uzaklıktan kaynaklanan bir iletişim engelidir. 

 

1.6.2.9. Zaman Baskısı 

 

Zaman baskısı önemli bir iletişim engelidir. Hızlı konuştuğumuzda zaman 

kısıtlamasıyla karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya çalışırız. Zaman engelini aşmanın bir 

yolu, iletişim süreci başlamadan bir zaman çerçevesi çizmektir. Örneğin, bir görüşmeye 

başlarken “Bu görüşme için sadece yarım saatimiz var. İkimizin de zamanı bunu aşmaya 

yetmeyecek kadar kısıtlı.” tarzındaki ifadeler iletişimde zaman kullanımının kısıtlılığını 

göstermektedir. Bir yerde zamanında bulunup bulunmamak, kişiye verilen önemi gösterir. 

Bu durum, ilişkilerin biçimi ve düzeyi ile yakından ilgilidir. Resmi ilişkilerde iletişimin 

zamanlamasına daha fazla dikkat etmek gerekir. 

 

1.6.2.10. Kesintiler 

 

İletişimi engelleyen kesintiler farklı şekillerde ortaya çıkar. Örneğin, bir raporu 

okurken birinin içeri girerek sizinle konuşması dikkatinizi dağıtır ve rapordaki mesaj 

kesintiye uğrar. Bu tür iletişim engellerini aşmanın tek yolu, engelin varlığını kabul etmektir. 

Sanki engel yokmuş gibi davranmak, engeli ortadan kaldırmaz, sadece onun ömrünü uzatır.  

 

Engel ortadan kalktıktan sonra son sözler aynen tekrar edilmelidir. Arka arkaya 

kesilmeler oluyorsa görüşme, okuma ya da yazma başka bir zamana ertelenmelidir. 

 

1.7. İletişim Engellerini Aşma Yolları 
 

1.7.1. Empatik İletişim  
 

Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla 

bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona 

iletmesi sürecine “empati” denir.  Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine 

koyabilmeli ve olaylara onun bakış açısıyla bakabilmeli, onun algı alanına girebilmelidir.  
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1.7.2. Güdüleyici İletişim 

 

Güdü, insanı belli bir amaç için harekete geçiren güçtür. İletişimin ikna yeteneği, 

güdüleyici olmasına bağlıdır. Örgütlerde güdüleyici iletişimin olabilmesi için mesajın 

aşağıdan yukarıya ve çapraz bir şekilde dolaşması gerekir. Bu sayede, örgüttekiler tüm 

gelişmelerden haberdar olur. 

 

1.7.3. Etkin İletişim 

 

Etkin iletişim, alıcının algılayabileceği şekilde mesajı iletmekle mümkün olur. Etkin 

iletişim, mesajın tam olarak algılanması ve gerekli tepkinin gösterilmesiyle sağlanır. İster 

sözlü ister yazılı olsun etkin bir iletişim, 

 

 Bilinen ve geniş kapsamlı bir iletişim yapısının oluşturmasını, 

 Çeşitli görevler yüklenmiş kişiler arasındaki ilişkilerin kurallarla belirlenmesini, 

 İnsanlar arasındaki ilişkilerin, uyumlu bir şekilde birbirine bağlanmasını 

gerektirmektedir. 

 

1.7.4. İkna Edici İletişim 

 

İkna etmek inandırıcı olmaya bağlıdır. İnanç, tutum ve davranış değiştirmede ikna 

daha kalıcıdır. “Bir atı zorla suya götürebilirsiniz; ama zorla su içiremezsiniz.” diyen atasözü 

iknanın önemini mükemmel bir şekilde vurgulamaktadır. İknanın temelinde inandırma, 

inandırmanın temelinde de güvenirlik vardır. İletişimde ikna sürecinin üç temel amacı vardır:  

 

 Alıcıda yeni bir tutum oluşturmak, 

 Alıcının tutumunun şiddetini arttırmak, 

 Alıcının tutumunu değiştirmek. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Sevgili öğrencimiz,  

Aşağıda iletişimin önemini anlatan bir hikaye okuyacaksınız. Sizler de konuyla ilgili 

farklı bir hikâye, güzel söz, şiir veya bir gazete kupürünü aşağıdaki bölüme yazınız ve sınıfta 

paylaşınız. 

 

                                                 Padişahın Rüyası 

     Padişah, rüyasında otuz iki dişinin birden döküldüğünü gördü. Ertesi gün hemen rüya 

yorumcusu çağırttı ve rüyasını yorumlamasını istedi. Yorumcu "Sultanım! Bu rüyaya göre 

sizin otuz iki çocuğunuz olacak; fakat hepsi sizden önce ölecek, siz hepsinin ölüsünü 

göreceksiniz." dedi. Padişah bu yoruma çok kızdı. "Bir baba otuz iki evlâdının ölümünü gör-

meye nasıl tahammül eder?" dedi ve yorumcunun boynunun vurulmasını emretti. Sonra başka 

bir yorumcu çağırttı. O da aynı yorumda bulundu. Sonuçta onun da kellesi gitti. Üçüncü 

yorumcu çağırıldı. O da aynı anlama gelecek yorumda bulundu; fakat şu sözlerle: "Sevinin 

sultanım, sevinin! Ne mutlu size ki, Allah otuz iki çocuk verecek. Çocuklarınız  uzun uzun, 

doya doya yaşayacaklar. Fakat siz halkın ve ülkenin esenliği, dirlik ve düzenliği için onlardan 

daha uzun yaşayacaksınız!"  Bu durum sultanın hoşuna gitti ve emretti: "Verin şuna bir kese 

altın!"  

     Ne dediğimiz değil, nasıl dediğimiz önemlidir. İletişimde bu önemli taktiği kullana-

mayan kişiler  her zaman problem yaşayacaktır. 

 
…………………………………………………………………………………………

………... 

 

…………………………………………………………………………………………

………... 

…………………………………………………………………………………………

………... 

…………………………………………………………………………………………

………... 

…………………………………………………………………………………………

………... 

…………………………………………………………………………………………

………... 

…………………………………………………………………………………………

………... 

…………………………………………………………………………………………

………... 

…………………………………………………………………………………………

………... 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki hikâyeyle bağlantılı olarak işlem 

basamaklarını gerçekleştiriniz. 

 

“Matematik öğretmeni öğrenciyi tahtaya kaldırır ve biraz zor bir problemi yazmadan 

zihninde hesaplamasını ister. Heyecanlanan öğrenci, doğru cevabın çok altında bir sayı 

söyleyince öğretmen biraz sinirli bir şekilde “çık, çık …” der. Öğretmenin ne demek 

istediğini anlamayan öğrenci şaşırır ve öylece kalakalır. Bu duruma bir anlam veremeyen 

öğretmen, bir kez daha “çık, çık” diye öğrenciyi uyarır. Öğrenci şöyle bir etrafına bakıp ok 

gibi fırlayarak sınıftan çıkar.” 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 İletişim sürecinin şemasını çizerek 

sürecin temel öğelerini şemaya 

yerleştiriniz. 

 İletişimin unsurları ile ilgili olarak şekil 

1.2’yi tekrar incelemelisiniz.  

 Yukarıdaki hikâyeyi dikkatli bir şekilde 

inceleyerek iletişim öğelerini hikaye 

üzerinde belirleyiniz. 

 Hikayeyi okurken iletişim öğeleri ile 

hikayenin öğeleri arasında bağ 

kurmalısınız. 

 Gerekirse öğrenme faaliyetine geri 

dönerek iletişim süreci şemasını ve 

öğelerin özelliklerini yeniden 

incelemelisiniz. 

 Hikâyedeki öğeleri iletişim öğelerine 

uyarlayarak yeni bir iletişim süreci 

şeması çiziniz. 

 İletişim süreci şemasından 

yararlanabilirsiniz. 

 Yukarıdaki hikâyede iletişim sürecinin 

istenilen şekilde gerçekleşip 

gerçekleşmediğini inceleyiniz. 

  Hikâyedeki olumlu ve olumsuz 

yönlerin neler olduğunu tespit 

etmelisiniz.  

 Hikâyeye göre iletişim sürecinin sağlıklı 

gerçekleşmesini engelleyen öğeleri tespit 

ediniz. 

 Hikâyeyi unsurları tek tek inceleyerek 

değerlendiriniz. 

 Gerekiyorsa “İletişim Engelleri” 

konusunu tekrar ediniz. 

 Hikâyeyi iletişimi olumsuz etkileyen 

unsurları değiştirerek yeniden yazınız.  

 Hikâyeyi yazarken dil ve anlatım 

kurallarına uyunuz. Gerekiyorsa 

“İletişim Engellerini Aşma Yolları” 

konusunu tekrar ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   )  İletişim, tutum, bilgi, düşünce, duygu ve davranışların “ kaynak”tan “hedef”e 

doğru aktarılmasıdır.  

 

2. (   )  İletişim, insanın kendini sosyal bir varlık olarak ifade etmesi için gerekli değildir.  

 

3. (   )  İletişim bir süreç içerisinde gerçekleşmez.  

 

4. (   ) Etkin bir iletişim için kullanılan kanalın mesaja uygun olması önemli değildir.  

 

5. (  )  İletişim türlerini, sözlü iletişim, sözsüz iletişim ve yazılı iletişim olmak üzere üç 

gruba ayırabiliriz.  

 

6. (  ) Beden dilinde kullanılan işaretler değişik kültür ve toplumlarda aynı anlamları 

içermektedir.  

 

7. (  ) Simgelerin bir bireyin dışa vurulmayacak şekilde kişinin kendi içinde üretimi, 

iletilmesi ve yorumlanması, kişinin başkalarıyla kurduğu iletişimdir.  

 

8. (  ) Kişiler arası iletişim, iki veya daha fazla kişi arasında meydana gelen mesaj 

alışverişidir. 

 

9. (   ) Gruplarda iletişim, merkezi ve merkezi olmayan iletişim şeklinde ortaya çıkar.  

 

10. (   ) Zaman baskısı bir iletişim engelidir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

11. İletişim ……………….kelimesinden türetilmiştir. 

 

12. Etkin bir iletişim için ……….. ve ……….. aynı anlamı paylaşmalıdır. 

 

13. Yapılan araştırmalar, kişilerin karşılıklı konuşmalarında mesajın %.......’ inin sesli, 

%........’inin ise sessiz kanallarla iletildiğini göstermiştir. 
 

14. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla 

bakması, o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu 

durumu ona iletmesi sürecine …………denir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimi ifade etmez? 

A) Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araçtır.  

B) Bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir tekniktir. 

C) Sosyal uyum için gerekli bir sanattır. 

D) Toplumsal yapı içinde önemli değildir. 

E) Bireye temsil yeteneği kazandırır. 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde kaynağın özelliklerinden biri değildir? 

A) Kaynak rolüne uygun davranmalıdır. 

B) Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır. 

C) Kaynak tanınmamalıdır.  

D) Kaynak bilgili olmalıdır. 

E) İnsan, hayvan ya da bir aygıt kaynak olabilir. 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim arasında yer almaz? 

A) Yüz yüze görüşmeler  

B) Halka hitaplar,  

C) Telefonla yapılan görüşmeler  

D) Fotoğraflar  

E) Televizyondan yapılan yayınlar 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin avantajları arasında yer alır? 

A) Verilen haberin anlaşılma derecesi denetlenebilir.  

B) Söylenen kelimenin yazıyla ifade edilen bir kelimeye oranla, yanlış anlaşılma 

ihtimali daha yüksektir. 

C) Planlar, politikalar ve stratejilerle ilgili kalıcı ve uzun süreli iletişimler için uygun bir 

iletişim yöntemi değildir. 

D) Alınan sözlü mesaj, zamanla ya tamamen ya da kısmen unutulur veya değişikliğe 

uğrar. 

E) Yazılı iletişime göre daha kalıcıdır. 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özellikleri arasında yer almaz? 

A) Sözsüz iletişim etkilidir. 

B) Sözsüz iletişim duyguları belirtir. 

C) Sözsüz iletişim tek anlamlıdır.  

D) Sözsüz iletişim belirsizdir. 

E) Sözsüz iletişimde jest ve mimikler önemli bir yer tutar. 
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20. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim fonksiyonları arasında yer almaz? 

A) Bilgi sağlama 

B) Ön plana çıkma  

C) İkna etme ve etkileme 

D) Birleştirme işlevi 

E) Yönlendirme işlevi 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Uygulamalı Teste geçiniz. 



 

 23 

 

 

UYGULAMALI TEST 
 

İletişim süreci ve öğelerini göz önünde bulundurarak aşağıdaki hikâyeyi 

okuyunuz ve hikâyedeki iletişim sürecinin sağlıklı gerçekleşmesini engelleyen etkenleri 

ve bu engelleri aşma yollarını tespit ediniz. 

 

 İzmir’ den trene binen yaşlı teyze kondüktöre Ege şivesiyle “Menimen’e gelince 

beni haber et yavrım, unutma!” der. Gecenin ilerleyen saatlerinde kondüktör Menemen’i 

geçer geçmez yaşlı teyzenin Menemen’de ineceği aklına gelir, hemen makiniste gidip haber 

verir. Makinist de “Gecenin bu saatinde teyzeyi buralarda indiremeyeceğimize göre geri geri 

gideceğiz, soran olursa da tren makas değiştiriyor deriz.” der. Bir yarım saat geri geri giderek 

Menemen’e gelinir ve kondüktör teyzeye gidip haber verir: 

 “Hadi teyze Menemen’e geldik”. 

 Teyze,  “Sağ ol yavrım.” deyip çantasından hapını çıkarıp içer. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri 
E

vet 

H

ayır 

1. Yukarıdaki hikâyeyi dikkatli bir şekilde incelediniz mi?   

2. Hikâyedeki iletişim öğelerini belirleyebildiniz mi?   

3. Yukarıdaki hikâyede iletişim sürecinin istenilen şekilde gerçekleşip 

gerçekleşmediğini incelediniz mi? 

  

4. Hikâyeye göre iletişim sürecinin sağlıklı gerçekleşmesini engelleyen 

ögeleri tespit ettiniz mi? 

  

5. Hikâyedeki iletişim engelini aşma yolunu tespit ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

Kitle iletişim araçlarının hedef kitlesini ve vermek istediği mesajı ayırt 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki kişilerin kitle iletişim araçlarından ne şekilde yararlandıklarıyla  

ilgili bir anket çalışması yapınız. 

 Yaptığınız anket sonuçlarını eğitim durumu ve yaş gibi kriterlere göre 

değerlendiriniz. 

 Seçtiğiniz bir kitle iletişim aracını bir hafta süreyle takip ederek elde ettiğiniz 

verileri kitle iletişim araçlarının işlevleri açısından değerlendiriniz. 

 

2. KİTLE İLETİŞİMİ 
 

Kitle iletişiminde, iletişimin önünde "kitle" kavramı var. Kitle en geniş anlamıyla  ne 

olduğu belli olmayan niceliksel anlamda çokluğu ve niteliksel anlamda belirsizliği anlatır.   

 

Kitle iletişimi ise mesajın, kitle iletişim araçları (gazete, dergi, kitap, radyo, 

televizyon, İnternet, vb.) aracılığıyla hedef kitleye iletilmesidir. Kitle iletişim araçlarını 

kullanarak mesajın çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine "kitle iletişimi" denir.  

 

Kitle iletişimi kavramı ilk defa 1940’ların başında Harold D. Lasswell tarafından 

kullanılmıştır. Lasswell'e göre kitle iletişimi  bilgi, düşünce ve tutumların büyük ve dağınık 

bir kitleye, bu amaç için geliştirilmiş araçlarla iletilmesi anlamında kullanılmaktadır. 

 

2.1. Kitle İletişiminin Özellikleri 
 

Kitle iletişimini diğer iletişim şekillerinden ayıran bazı farklılıklar vardır. Bu 

farklılıkları kabaca şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

 Kitle iletişiminin hedef kitlesi görece geniştir. 

 Hedef kitle homojen değildir, farklı toplumsal guruplardan oluşur. 

 Hedef kitleyi oluşturan bireyler genelde birbirlerini tanımazlar. 

 Gönderici de hedef kitleyi oluşturan bireyleri birebir tanımaz. 

 Kitle iletişim araçlarıyla, kaynaktan uzakta, birbirinden ayrı mekânlarda 

bulunan çok sayıda insanla aynı anda iletişim kurulabilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 İletişim genelde tek yönlü olduğu için hedef kitlenin anında yanıt verme olanağı 

kısıtlıdır. (Buradaki tek yönlü ifadesi görecelidir. Örneğin, çeşitli kitle iletişim 

araçları kullanılarak yapılan seçim propagandalarında izleyiciden anında dönüt 

gelmez. Seçim zamanı geldiğinde kullanılan oylar dönüt niteliği taşımaktadır, 

bir bağlamda geç geri bildirimdir.) 

 Kitle iletişim araçlarının ürünlerinin maliyetinin düşük olması nedeniyle halkın 

çoğunluğu için kolay elde edilebilir. 

 

2.2. Kitle İletişim Süreci  
 

Kitle iletişim kavramı en eski imparatorluklardan beri vardır. O dönemlerde kitle 

iletişimi, medya aracılığıyla kitleleri etkilemek için kullanılan bir yöntem değildi. Eski 

çağlarda savaş, ayin, tören, eğlence, krallar için piramitler ve anıtlar yapma gibi yöneticilerin 

gücünü kitlelere anlatmak ve kitleleri bu şekilde boyun eğmeye zorlamak amacıyla kitle 

iletişimi kullanılmıştır. Eskiden insanların öyküleştirerek belleklerinde tutmaya çalıştığı 

kültürel ürünler, günümüzde modern kitle iletişimi teknolojisiyle kopyalanıp 

çoğaltılmaktadır.    

Kitle iletişimi medyayı kullanarak kitle ile iletişimi ima eder; fakat bu kesinlikle 

kitlelerin kitlelerle iletişimi olarak anlaşılmamalıdır. Çünkü kitle iletişimiyle siyasal ve 

ekonomik güç sahipleri kitlelerle karşılıklı iletişimde bulunmaz, Egemen güçler kitle 

iletişimini "söylemek" için kullanır, "dinlemek" için değil.  

          Kitle iletişimi yönetici sınıfların veya egemen güçlerin göreceli olarak tek 

yönlü, yukardan aşağı, kitleye doğru yaptıkları iletişimdir. Dönüt vardır; fakat anında 

değildir ya da kontrolü pek mümkün değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1: Kitle iletişiminde mesajın yukarıdan aşağıya iletimi  
 

İletiler oluşturulur. 
 

 

İletiler kitle iletişim araçları aracılığıyla hızlı ve sürekli olarak dağıtılır 

veya yayımlanır. 

İleti kitleye ulaşır. 

Kitle içindeki bireyler iletiyi kendi deneyimleriyle birlikte yorumlar. 

Yani bireyler bir şekilde iletiden etkilenmiştir. 
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2.3. Kitle İletişim Ögeleri 
 

Bir önceki öğrenme faaliyetinde ele alınan iletişim ögeleri bu bölümde kitle iletişimi 

açısından değerlendirilecektir. 

 

2.3.1. Kitle İletişiminde Kaynak 

 

Kitle iletişim süreci "gönderenle" başlatılır. Gönderen olarak da haberci, programcı, 

muhabir, gazeteci gösterilir. Aslında, kitle iletişim sürecinde bu profesyoneller üretim 

zincirinin önemli fakat en son halkalarından biridir. İletişim profesyonelleri (örneğin, 

gazeteciler, programcılar) gönderici olarak iletinin profesyonel üreticisi, paketleyicisidirler; 

fakat sahibi değildir. Ürün iletişim örgütünün sahiplerine aittir. Dolayısıyla, kitle iletişim 

aracının göndereni iletim araçlarının ve örgütlerinin sahipleridir. Bu sahiplik de belli bir 

sınıfa aittir.  

 

Fotoğraf 2.1: Profesyonel kurum ileti tasarlar 

2.3.2. Kitle İletişiminde Mesaj 
 

Kitle iletişim sürecinde ileti (mesaj) medya kuruluşunun hedef aldığı tüketici profiline 

göre hazırlanır. Çünkü ileti tasarlanırken temel amaç hedef üzerinde etkili olmaktır. İleti, 

kullanılacak kanalın özelliği ile hedef kitlede yaratılmak istenen tutum değişikliğine göre 

belirlenir. İletinin kodlanmasında, kullanılan simgelerin hedef kitle tarafından bilinen 

simgeler olmasına dikkat edilmelidir. Yani her iki tarafın  deneyimlerinin ortak ürünleri 

olması gerekir. İletinin temel biçimini oluşturan sözel ve sözsüz kodlar iletişim sürecinde 

sesli veya sessiz kanallar aracılığıyla gönderilir. 
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Fotoğraf 2.2: “Gidiş Yönü” (Efes Antik Kent) 

Temel iletileri ve anlamlar inandırıcılığı ve kalıcılığı sağlamak için belli aralıklarla 

tekrarlanır. Ayrıca temel iletiler tanınmış kişiler, yıldız oyuncular tarafından sunulur. Bu 

şekilde hedef kitle ürün ile arasında bir ilişki kurar. 

 

İletiler ne söyledikleri ve nasıl söyledikleriyle önem kazanır. İletilerin temel amacı 

hedef kitlenin inançları, düşünceleri ve tutumları üzerinde etkili olmaktır. Kişilere anlamlar 

birtakım işaretlerle verilir. Gazetenin başlığı veya atılan manşet neyin, kimin önemsenmesi 

gerektiği konusunda hedef kitleye mesaj verir. Televizyon eğlence programında yıldız kişiye 

sahneye çıkarken kameranın odaklanması, alkışlar, sahne süsleri ile karmaşık iletiler 

gönderilir. İzleyici de, aldığı bu iletiler sonucunda programın izlenmeye değer olduğu 

düşüncesine kapılır. 

 

2.3.3. Kitle İletişiminde Hedef Kitle 
 

Kitle iletişimini diğer iletişim türlerinden ayıran bir diğer nokta hedef kitledir. Kitle 

iletişimin hedefi, kitledir. Hedef kitle, belli bir profesyonel çalışmayla belirlenir. Hedef kitle 

belirlenirken belirli araştırmalar, piyasa analizleri, demografik ve psikografik yapı analizleri 

yapılır. Örneğin,her gazetenin okuyucu kitlesi, o gazetenin haberlerine, sayfasına, olayları 

yorumlama biçimine göre farklı kesimlerden oluşur.  

 

Kitle olumsuz anlamda kuru kalabalığı anlatır. Kalabalık, basit anlamıyla değişik 

toplumsal birim, meslek, cinsiyetteki bireylerden oluşan topluluktur. Farklı inançlar, 

düşünceler ve yorumlar bir potada eriyerek benzer bir görünüm alır. Kalabalıkta heyecanlar 

ve tepkiler ani bir dışavurumla gerçekleştiğinden, kalabalıklar çok kolay yönlendirilebilir.  

 

Kitle iletişim bağlamında kitle kavramı, çok dağınık ve üyeleri birbirini tanımayan, 

sosyal grupların öğelerine sahip olmayan, devamlılığı olmayan bir yapıyı anlatır.  

 

Kitlenin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
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1. Kitle, kalabalık ve kamudan daha büyüktür. 

2. Kitle olabildiğince dağınıktır. Üyeler birbirini tanımaz; izleyicileri, okuyucuları 

bir araya getiren kişi de üyeleri tanımaz. 

3. Kitle, belirli amaçlar için bir araya gelip birlikte eylemde bulunma yeteneğinden 

yoksundur. 

4. Değişen sınırlar içinde kitleyi oluşturan birimler değişik yapılar gösterir.  

5. Kitle, kendi başına eylemde bulunamaz, aksine kitle üzerinde eylemde 

bulunulur.  

 

2.3.4. Kitle İletişiminde Kanal 
 

Kaynak ve hedef birimler arasında yer alan ve işaret haline dönüşmüş iletinin 

gitmesini sağlayan yola, geçide “kanal” adı verilir. İletileri taşıyan bu kanalların karşılığı 

kitle iletişiminde kitle iletişim araçlarıdır. 

 

Peki, kaynağın biçimlendirdiği ileti hangi kanalla hedef kitleye gönderilecektir? 

 

Burada seçilen kanalın özelliği çok önemlidir. Özellikle iletinin biçimi ve özelliği, 

seçilen kanalın teknik yapısına uygun olmalıdır. Örneğin, afişlerin radyo aracılığıyla 

verilmesi anlamsızdır. İletinin ele alınış ve işleniş biçimi, algılanışını etkiler. Temelde aynı 

olan ileti değişik biçimlerde ele alınıp işlenebilir. Televizyona uygun iletilerde, görsel 

zenginlik, görüntü kompozisyonu, renkler vs. önem taşır. Radyoya uygun iletilerde ise 

sloganlar, çarpıcı ifadeler ön plana çıkar.  

 

2.3.5. Kitle İletişiminde Feedback (Geri Bildirim- Dönüt) 
 

Geri bildirim (feedback), göndericinin iletişimine alıcı tarafından gösterilen tepkidir. 

Kitle iletişim sürecinde en önemli sorunlardan biri feedback olanağının zayıflığıdır. 

 

Toplum söz konusu olduğunda iletişim yalnızca iki kişi arasında 

gerçekleşmemektedir. İşin içine çok sayıda insan, grup ve medya örgütleri girmektedir. 

Medya örgütü söz konusu olduğunda ileti kodlayıcısı, kurum veya kurumsallaşmış kişi 

(yazar, editör, muhabir vb.) olmaktadır. Çeşitli iletişim kanallarıyla medya örgütüne (gazete, 

televizyon, haber ajansı vb.) gelen “girdi”ler, kurumda çalışan (muhabir, yazar, editör) 

elemanlar tarafından açıklanmaktadır. Daha sonra değerlendirilip, gözden geçirilen bilgiler, 

yeniden kodlanarak hikâyeleştirilir ve teknik destekle hedef kitleye sunulur. 

 

Kitle iletişimi sürecinde, kaynak ve alıcı birimlerin bir araya gelme şansı yoktur. Bu 

nedenle, kitle iletişiminde ortak yaşam alanını yakalamak, bireyler arası iletişime oranla daha 

zordur. İste bu noktada, iletişim sureci acısından alıcı ve kaynağın yasam etkinliklerinden 

kazanımları; süreci anlamak, açıklamak ve daha önemlisi, sürecin iletisini artı veya eksi 

yönde paylaşmak için çok önemli görülmektedir. 

 

Her basın yayın organının hedef kitlesi farklıdır. İzleyici kitlenin bir gazeteyi veya bir 

televizyon kanalını tercih etmesinde pek çok etken vardır. İzleyici veya okuyucu, gazetenin 

köşe yazarlarından sayfa düzenine, yayın politikasından magazin sayfalarına, televizyon 
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kanalının sunucularından programların içeriğine kadar kendine yakın bulduğu bir öge 

yakaladığında programı izlemekte veya gazeteyi okumaktadır. Bazen bir tek bulmaca sayfası 

bile gazetenin satın alınmasına neden olmaktadır. Yayın kanalının sabah kuşağı ile akşam 

kuşağının izleyici kitlesinin özellikleri farklılık göstermektedir. 

 

Kitle iletişiminde radyonun düğmesini çeviren bir dinleyici, ya da gazetenin belli bir 

yerini okuyan bir okuyucu iletişim zincirinde en son halkadır. Okuyucunun veya dinleyicinin 

yazı veya program hakkındaki düşüncelerini o anda öğrenmek mümkün değildir. Yankı geç 

geldiği için hedef kitlenin tepkisini izleyip ona göre yeni bir iletişim politikası izlemekte 

gecikebiliriz.“Feed-back” sonunda gelir. Okuyucu sayısı azalmaya başladığında gazetenin 

yayın politikasının beğenilmediğini anlayabiliriz; ancak bu geç kalmış bir “feed-back”tir. 

 

Kitle iletişiminde asıl etki, dolaysız olarak bireyler üzerinde değil tersine bireyler 

aracılığı ile gruplar üzerinde olmaktadır.  Medya örgütleri aracılığıyla bir yazı, bir haber, bir 

televizyon programı şeklinde gelen iletiler önce bir araya gelir. Daha sonra o iletiyle ilgili 

olan gruplar bu iletiyi yeniden yorumlar. Örneğin, tarımsal kredilerle ilgili bir iletiyi alan 

birey, daha sonra üyesi olduğu çiftçi derneğinde de bu iletiyi grup içinde diğer üyelerle 

birlikte yeniden yorumlar. Bu yeniden yorumlama ile ileti yeniden kodlanır. Bu kodlama 

sonucu, kimi zaman eyleme de yansır. Bu yansıma seçimlerde kullanılan oylarda da görülür. 

 

Şekil 2.2:  İletinin yeniden kodlanması  

2.4. Kitle İletişim Araçları 
 

Kitle iletişim araçları genel anlamda şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Gazete 

 Dergi 

 Radyo 

 Televizyon 
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 İnternet 

 

Gazete ve dergi “basılı araçlar”; radyo, televizyon ve İnternet ise “elektronik araçlar” 

kategorisinde incelenebilir. Kitap, sinema ve plak da kitle iletişim araçları tanımı içine 

sokulabilir; fakat ikinci planda bırakılır. Öte yandan İnternet’in medya dünyasında çığır 

açması neticesinde kitle iletişim araçlarını geleneksel medya ve yeni medya şeklinde 

sınıflandırmak da uygun olmaktadır. 

 

Fotoğraf 2.3:  Yazılı basın örneği 

 

Fotoğraf 2.4: Yazılı basın örneği 
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Fotoğraf 2.5: Elektronik basın örneği 

2.4.1. Kitle İletişim Araçlarının Özellikleri 
 

Kitle iletişim araçlarının genel özelliklerini kabaca şu şekilde ele alınabilir: 

 

 Kitle iletişim araçları, sosyal statüsüne göre herhangi bir farklı yaklaşım 

oluşturmadan çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırabilmektedir. 

 Kitle iletişim araçları, yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik (yayın 

periyodu) gösterir. 

 Kitle iletişim araçları, sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda kendilerine karşı 

bir talebin oluşmasına neden olur. Bu talep, zamanla alışkanlığa hatta ihtiyaca 

dönüşür. 

 Kitle iletişim araçları ile aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taşıdığı için 

inandırıcılık ve alıcıyı ikna etme özelliği de kazanmaktadır. 

 Özellikle İnternet, radyo ve televizyon, iletiyi olay anında aktarabilme 

özelliğine sahiptir. 

 Kitle iletişim araçları ile gerçekleşen iletişim sürecinde, geri besleme imkânı 

tam olarak yoktur. Bu nedenle, alıcının tepkisi anında ölçülememektedir. 

 

Kitle iletişim araçlarının kendi tekniklerinden kaynaklanan özellikleri de vardır. 

 

Kitle iletişiminde ileti göndermek için değişik araçlar kullanılır. Gazete günlük 

haberleri öğrenmek için alınır. Gazeteyi bir kere okumak yeterlidir. Ancak anlaşılmayan 

konular olunca bir kez daha okuma şansı vardır.  

 

Dergi evlerde bir hafta ya da daha uzun süre durabilir. Dergi birkaç kere okunabilir. 

Dergiler özellikle belli konularda ayrıntılı araştırmalar içerdiği için başvuru aracı olarak da 

kullanılabilir.  

 

Televizyon zihni çok yorar. Televizyon izleyen kişinin zihni, gazete okuyan kişiden 

daha yoğun çalışır. Televizyon izleyen kişinin zihni birçok mesajı aynı anda çözmeye çalışır.  
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Gazetelerin görsel öğeleri olan fotoğraflar, çeşitli süslemeler ve grafikler; 

inandırıcılığın yanında sayfaya renk katma, okuyucuyu eğlendirme ve haberleri mizah yolu 

ile eleştirme gibi işlevlere de sahiptir.  

 

Radyo dinlemek ve televizyon izlemek için okuma yazma bilme zorunluluğu yoktur. 

Basılı yayımları takip etmek okuma yazma bilmeyi gerektirir.  

 

Radyo düşünsel görüntüler çizme sanatıdır. Radyonun yalnızca kulağa seslenen bir 

araç olması nedeniyle dinleyiciler radyoda anlatılanları kendi düş dünyalarına göre yorumlar.  

Ayrıca radyo dinleyici ile baş başa kalabildiği için kişiye kişisel bir yakınlık duygusu 

kazandırmaktadır.  

 

Basılı araçların diğer kitle iletişim araçlarına göre üstünlüklerini genel hatlarıyla şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

 

 Daha yüksek güvenilirliği vardır. 

 

Basılı araçların var olan okuyucu kitlesi bu yayınlara güvenmektedir. Bu kitle iletişim 

araçlarıyla okuyucu arasında bir bağ vardır. Haber toplama ve yazma sürecinde diğer 

araçlara göre daha uzun zamana sahip olmak da haberin güvenilirliğini arttıran bir unsurdur. 

Öte yandan yasal düzenlemeler yazılı basında daha yüksek yaptırıma sahipti. Özellikle 

İnternet haberciliğinin gelişmesi medyada etik ve yasal düzenlemeler konusunda yeni 

arayışlara yönelinmesini zorunlu kılmaktadır. 

 

 Konu daha detaylı işlenebilir. 

 

Basılı araçlar herhangi bir konuyu detaylı bir şekilde ele almak için uygun araçlardır. 

Radyo ve televizyon programları ise kısa süreli olmaları nedeniyle konunun ancak ana 

hatları işlenebilir. Belli konunun gelişimini verebilmek için gerektiğinde seri filmler ve 

radyo programları yapılabilir. Ancak bunların etkisi izleyici kitlesinin programı 

izleyebilmesiyle sınırlı kalmaktadır.  

 

 Hedef kitlesi daha seçicidir. 

 

Basılı araçların hedef kitlesi görece daha bilinçlidir. Gazete ve dergi seçiminde en 

azından okuma yazmayı biliyor olma zorunluluğu ve bu kitlenin haber alma ihtiyacından ya 

da entelektüel ihtiyaçtan dolayı bu okuma etkinliğine ayrıca zaman ayırma, zaman yaratma 

çabası bilincin göstergesidir. 

 

 Okuyucunun dilediği hızla takip etme lüksü vardır. 

 

Basılı araçlar diğer araçların tersine bireye, olayı dilediği hızla izleyebilme olanağı 

sunmaktadır. Okuyucu, gazetesini kendi algılama ve okuma hızına göre okuma avantajını 

kullanır. Elektronik basının iletileri yoğun bir bombardıman şeklindedir ve alıcıya düşünme 

zamanı, fırsatı vermez. Bir nevi hedef kitle iletiye maruz bırakılır. 
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2.4.2. Kitle iletişim Araçlarının Geleneksel Medya ve Yeni Medya Bağlamında 

Karşılaştırılması 
 

Geleneksel medya, geleneksel, yani yazılı ve görsel basın (gazeteler, dergiler, 

televizyon), olayların bu kanallar vasıtasıyla insanlara haber olarak duyurulduğu ve bu yolla 

iletişim kurulan bir ortamıdır. Bu yayın organları genel olarak tek yönlü bir iletişim sürdüren 

yani bir nevi propaganda yapan ve gerek yayınlanan içeriğin gerekse yapılan reklam ve 

duyurularının tam olarak hangi kitleye, nasıl ulaştığını ve bu çalışmaların sonuçlarını 

ölçümleyemeyip, sonuçlarını analiz edemeyen bir yapıdadır. 

 

Yeni medya; gelişen bilgisayar, İnternet ve mobil teknolojisi ile ortaya çıkan, 

kullanıcıların zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde interaktif olarak etkileşimde 

bulundukları sanal medya ortamıdır. Geleneksel medya dediğimiz yazılı ve görsel basında 

yani gazete, televizyon ve diğer araçlarda, iletim tek yönlüdür. Ancak yeni medya 

araçlarında hedef kitle ile karşılıklı etkileşim mevcuttur. Belli başlı yeni medya araçları 

İnternet gazeteciliği ve sosyal medyadır. 

 

Fotoğraf 2.1: Geleneksel medya ve yeni medya 

 Sosyal Medya ile Geleneksel Medyanın Farklılıkları: 

 

 Sosyal medyada reklam hedeflemesi çok daha keskindir. Örneğin, Bir 

şirketin hedef kitlesinde 18-25 yaş grubu, bekar, erkek, üniversite 

mezunu, pop müziğe ilgi duyan kişiler olduğunu varsayarsak bu 

hedeflemelerin tamamını Facebook reklam hedeflemeleriyle yaparak 

doğrudan bu kişilere ulaşılabilir. Geleneksel medyanın aksine sadece bu 

hedeflemedeki kişilere ulaşıldığı için bu, hem maliyet hem zaman 

tasarrufu demektir. Fakat geleneksel medyada reklam veren bir şirket 

hedefleme olarak en fazla TV  kanalı, reklam saati, TV programı 

hedeflemesini rating sonuçları ışığında yapabilir. Günümüzde rating 
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sonuçları Türkiye’de de sağlıklı olarak ölçülemediği için geleneksel 

medyaya reklam veren şirketlerin aklında her zaman ‘’Acaba doğru 

hedeflemede miyim?’’ şeklinde bir soru yer almalıdır. 

 

 Sosyal  medyada maliyet, geleneksel medyaya göre daha düşüktür. Bir 

blog açan, bir Twitter hesabı açan herkes sosyal medya üzerinden yayın 

yapabilir. Ürettiği veya paylaştığı içeriğin kalitesine ve ilgi çekiciliğine 

göre milyonlara ulaşabilir. Bu tip kişilere sosyal  medyada fenomen adı 

verilir ve dijital  marka iletişimi yapan veya yapmayan  şirketler bu 

kişilerin etki alanı genişliğini kullanarak kendi mesajını yaymak  veya 

herhangi bir algı değişikliği oluşturmak istemektedir. 

 

 Geleneksel medyanın araçlarını yani bir gazetenin köşesini ya da bir 

reklam alanını kullanmak için belli bir statüde, belli bir eğitim 

seviyesinde olmanız veya belli bir şirket arkasında olmanız 

gerekmektedir. Ancak sosyal medyada üstte de belirtildiği üzere yayın 

yapmak isteyen herkes yer alabilir. Herhangi bir eğitim gerekliliği 

bulunmamaktadır. Fakat bu da sosyal medyada çoğu zaman maalesef 

bilgi kirliliğine yol açabilmektedir. 

 

 Geleneksel medyada bir haber oluşturulduktan sonra değiştirilemez ancak 

ertesi gün düzeltmesi yayınlanabilir. Fakat durum sosyal medyada böyle 

değildir. Yanlış bir blog yazısı yazılırsa neredeyse hemen güncellenebilir. 

Tabii bu durumda, aleyhinizde içerik arayan rakipleriniz, düzeltilmemiş 

blog yazısının ekran görüntüsünü alarak sosyal medyada paylaşarak bu 

konuya daha çok ilgi çekmek isteyebileceği de unutulmamalıdır. 

 

 Geleneksel medyanın okuyucuları, bu medyadaki herhangi bir haberle, 

haber yazarıyla anlık olarak iletişime geçemez. Okuyucu, yazara e-mail 

gönderip sadece okuyucu ve yazar arasında bir etkileşim olacak şekilde 

iletişime geçebilir. Fakat sosyal medyada okuyucu bir yazarın yazısına 

kendi yorumunu ekleyerek Twitter veya Facebook hesabında paylaşabilir. 

O yazının altına yorumunu ekleyebilir ve hatta yazar sayfasında 

Facebook yorum eklentisi kullanmışsa bu yorumunu kendi Facebook 

profilinin duvarında otomatik olarak paylaşarak tüm Facebook 

arkadaşlarının haberdar olmasını sağlayabilir. 

 

 Geleneksel medyada iletişimde yayınlanan bir habere etki günler haftalar 

sonrasında gelebilmektedir. Bu da bu medyanın ne kadar statik bir yapıda 

olduğunu göstermektedir. Ancak haber geleneksel ya da sosyal medyada 

yayınlansa bile bu habere sosyal medyada anında tepki verilebilir. Tepki 

amacıyla yazılan yazılar Twitter’da ve Facebook’ta yüzlerce hatta 

binlerce defa paylaşılabilir. Twitter’da konuya ilgi çekmek isteyen etki 

alanı geniş insanlar tarafından  hashtag (etiket) oluşturulup gündeme 

(trend topic) taşınabilir. Böylelikle konuyla hiç ilgisi ve bilgisi olmayan 

 kişiler tarafından da bu öğrenilebilir. 
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2.5. Kitle İletişim Araçlarının İşlevleri 
 

2.5.1. Haber Vermek 
 

Haber vermek, kitle iletişim araçlarının en temel ve en bilinen işlevidir. İnsanlar 

bilgilenme, anlama, başkalarından geri kalmama ve hoş vakit geçirme isteği gibi nedenlerle 

kitle iletişim araçlarını takip ederler. Gazetelerin sayfalarında, radyoların ve televizyonların 

haber saatlerinde verdikleri bilgiler bu işlevin bir göstergesidir. Kitle iletişim araçları 

birbirinden bağımsız geniş kitleler üzerinde tutum ve davranış değişikliği yaratarak 

insanların bilgi düzeylerini değiştirir. Gelişen teknoloji, yeni iletişim araçlarının (radyo, 

televizyon, bilgisayar ağları ve İnternet vb.) kullanılmasını olanaklı kılmıştır. Bu iletişim 

araçları geniş kitlelere ulaşmış ve buna bağlı olarak kullanım alanları genişlemiştir.  

 

Kitle iletişim araçları sayesinde dünya küçülmüş, kültürler birbirine benzemeye 

başlamıştır. İnsanlar, birçok olayı kitle iletişim araçlarından takip etmektedir. Böylelikle, 

kitle iletişim araçları ile önce bir dünya imajı çizilir, ardından da çizilen bu imaj hakkında ne 

düşünülmesi gerektiği kitlelere aşılanır. Dünya hakkındaki düşünme biçimleri, çıkar sahibi 

bireyler ve gruplar tarafından belirlenmekte ve kitleler bu şekilde yönlendirilmektedir. Artık 

yakın çevremiz ve yüz yüze iletişimde bulunduğumuz bireylerle ilgili sahip olduğumuz 

bilgiler dışında dünya hakkında bütün bildiklerimizi veya bildiğimizi sandıklarımızı bize, 

günlük gazeteler, haftalık dergiler, radyo ve televizyon vb. gibi kitle iletişim araçlarından 

aktarılmakta ve benimsetilmeye çalışılmaktadır.  

 

Kitle iletişim araçları dünyada ve toplumdaki durumlar ve olaylar hakkında bilgi verir. 

Hedef kitle içinde yaşadığı toplumsal çevre ile dolaylı ilişki içindedir. Birey, grup veya örgüt 

kitle iletişim araçlarından etkilenir. Ancak bu toplumsal çevreye ilişkin iletileri dolaylı 

biçimde ve çoğunlukla da etkili olarak kitle iletişim araçlarından alır. Kitle iletişim 

araçlarının gündeminden, halkın gündemine geçen konular halk tarafından öğrenilir. Kitle 

iletişim araçları insanlara bilmediği, görmediği konular ve yerlere ait bilgiler verir. Böylece 

insanlar, dolaylı olarak yaşamın değişik alanlarına ilişkin bilgi sahibi olurlar. 

 

İletişim araçlarında kullanılan simgeler ve sözcüklerle bir gerçek oluşturulur. Kitle 

iletişim araçları dışarıdaki dünyanın kafamızdaki resmini biçimlendirir. Bireyler kitle 

iletişim araçlarında gördükleri davranışları izler ve anlamlandırır. Toplumun belli konularda 

bilgilendirilmesi, toplumun o konuda söz sahibi olması demektir. Yani toplumu etkileyen bir 

gelişme hakkında bilgisi olan bir birey, grup veya topluluğun, o konuyu denetlemesi kolay 

olabilmektedir. Toplum, yönetimin uygulamaları hakkında ne derecede bilgi sahibi olursa 

uygulamayı o ölçüde denetleme yetkisine sahip olur. Bu bir anlamda siyasal veya 

demokratik katılımı da beraberinde getirir. 

 

2.5.2. Eğitmek 
 

Günümüzde kitle iletişimi yoluyla eğitim yapılması, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine 

bağlı olarak yoğun biçimde kullanılmaktadır. Ancak bu kullanımda, ülkeler arasındaki 

farklar belirleyicidir. Geri kalmış ülkeler, eğitim sorunlarının çözümünde doğrudan bu 
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araçlardan yararlanmayı hedef alırken, gelişmiş ülkeler bu araçlardan eğitimde yararlanmayı, 

geleneksel eğitim yöntemlerine yardımcı olmak üzere yeğlemektedir. Bu araçlar,  daha üst 

düzeyde eğitim amacı ile kullanılmaktadır. 

 

Kitle iletişim araçları ile yapılan eğitimin özelliklerine kısaca değinmekte yarar vardır. 

Ancak burada bir noktayı hatırlatmak gerekir: Bu araçlar içerisinde eğitimde en yoğun olarak 

kullanılan araçlar, yazılı olmayan araçlardır. Bunların başında da radyo, televizyon ve 

sinema gelmektedir.  

 

 Kitle iletişim araçlarıyla yapılan iletişim aynı anda çok geniş kitleye ulaşır. Bu 

iletişimden belirli asgari koşulları yerine getiren herkes yaş, cinsiyet, eğitim 

düzeyi, yerleşim farklılığı, ırk, dil, din farklılığı gözetilmeksizin yararlanabilir.  

 

 Kitle iletişim araçlarının, toplumsal sorunların çözümlenmesi, gereksinimlerin 

karşılaması,  gerekli olan ve örgün eğitim yoluyla elde edilemeyen veya elde 

etme olanağı bulunamayan bilgi ve becerinin kazanılmasındaki etkisi büyüktür. 

Bu özelliğin doğal bir sonucu olarak da eğitimdeki çeşitli eşitsizlikleri ortadan 

kaldırabilir. Bu eşitsizliklere örnek olarak cinsiyet, bölgeler arası farklılık, 

köy,kent, uzman, araç-gereç, ulaşım gibi eğitimi olumsuz yönde etkileyebilecek 

koşulları ortadan kaldırabilir. 

 

 Eğitimde önemli bir teknik olarak verilenin örneklerle gösterilmesi, ( 

televizyon, video ve film yöntemi gibi )  eğitimin daha etkili ve akılda kalıcı 

olmasını sağlayabilir. 

 

 Bu araçlardan yararlanma geleneksel eğitimde olduğu gibi sürekli bir yerde 

bulunmayı gerektirmez.  

 

 Kitle iletişimi yolu ile yapılan eğitimin sınırlılığı, geleneksel eğitim gibi tüm 

duyu organlarına yönelik bir öğrenmeyi içermemesidir. Yalnız görsel araçların 

kullanımı veya yalnızca işitsel araçların veya yazılı araçların kullanımı ile 

yapılan eğitimde bir takım eksikliklerin olacağı, dolayısıyla eksikliği gidermek 

gerektiği açıktır. 

 

Toplumlar bilgiyle ilişkilerine göre değerlendirilmekte, "bilgi yoksulu, bilgi zengini"  

topluluklar olarak ayrılmaktadır. Bu sebeple günümüzde devletlerarası savaşlar topla, tüfekle 

değil iletişim kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Çünkü artık dünyada bilgi üretilmekte,  bilgi 

satılmakta ve dolayısıyla tüketilmektedir. Bilgi yokluğu içindeki toplumlar dışarıdan bilgi 

ısmarlıyor ve giderek daha çok üretilen bilgi de büyük kitlelere iletişim aracılığıyla 

sunuluyor. Kitleler bugün reklamlar ile kandırılıyor, propagandalarla etkileniyor, ikna 

ediliyor ve gösterilerle eğlendiriliyor.  

 

2.5.3. Eğlence 
 

Kitle iletişim araçları, kitleleri eğlendirir ve hoşça vakit geçirmelerini sağlar. Bilgi 

çağının sonucu olarak insanlara sayısız kanaldan gelen bilgi bir süre sonra düşünce 
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yoğunluğuna yol açmakta ve insanlar günlük yaşamın yorucu temposundan uzaklaşıp biraz 

da eğlenmek ihtiyacı hissetmektedirler. Büyük yerleşim yerlerinde eğlenmek, hem zamana 

hem de maddî güce dayanan bir etkinliktir. Kitle iletişim araçları insanların bu ihtiyaçlarını 

yayınladıkları eğlence programları ile karşılamaya çalışmaktadır. Eğlence yerlerinde maddi 

güçlerini aşan miktarda ücret ödeyerek görebileceği pek çok sanatçıyı radyoda dinleme 

şansını yakalayabilmektedir.  

 

Türkiye’de ve tüm dünyada, kitle iletişim araçlarının, kamusal ya da sivil toplum 

medyası niteliği taşımıyorsa eğlence kutusu hâline geldiği, çoğunlukla müzik eğlence 

programlarıyla izleyici kitleye ulaştıkları görülmektedir. İnsanları düşündüren, eğiten 

programlara ya çok az yer verilmekte ya da izleyici kitlenin çoğunlukla ekran başında 

olmadığı saatlerde yayınlanarak geniş kitleler tarafından izlenmesi zorlaştırılmaktadır.  

 

Eğlence programlarının içerisinde yer alan çeşitli eğitim, kültür konuları ile izleyenler 

hem eğlenmekte hem de bilgi sahibi olmaktadır.  Radyo televizyon yayınlarında slogan 

haline gelen eğitirken eğlendirmek, eğlendirirken eğitmek deyimi bu şekilde hayat 

bulmaktadır. 

 

Özel girişimin elinde olan yayın örgütlerinde eğlence programlarına ayrılan zaman 

daha fazla olmaktadır. Özel kesime ait medya kuruluşlarının en önemli gelir kaynağı 

reklamlardır. Reklam alabilmenin yolu da rating almak olduğuna göre bunu sağlamanın yolu 

da çoğunlukla ünlü oyuncu ve sanatçıların yer aldığı eğlence programları hazırlamaktır. 

 

2.5.4. Denetlemek 
 

Yaşanan teknolojik gelişmelerin kitle iletişim sektörüne de yansımasıyla medya 

toplumdaki en etkin güç merkezlerinden biri hâline gelmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak 

medya yöneticileri, editörler ve etkin köşe yazarlarını da içine alan medya elitleri de 

toplumsal yapı içinde en önemli güç odaklarından biri haline dönüşmüştür. Medya ulaştığı 

bu güç sayesinde bireylerin tutum ve davranışlarını etkileyebilmenin, etkilemekle de 

kalmayıp bunları değiştirebilmenin en etkin yöntem ve araçlarına sahip hâle gelmiştir.  

 

Her demokratik sistem, politikalarını halkın onayını alarak uygulamak zorundadır. Bu 

zorunluluk toplumsal hayatın düzenlenmesinde, politik istek, talep, düşünce ve belgelerin 

karşılıklı olarak iletilmesini, bilgi ve enformasyonların aktarılmasını, kısaca iletişime 

geçilmesini zorunlu kılar. Bu iletişim sürecinde medyanın önemli bir rol üstlenmesi, modern 

demokratik toplumların "medya toplumu" olarak isimlendirilmesini haklı çıkartmaktadır.  

 

Medya: toplumun yapısını, kurulu düzenini ve bireyler arasında gelişen toplumsal 

ilişkileri yeniden yaratma, yeniden şekillendirme, yeniden üretme ve yorumlama gücüne ve 

yeteneğine sahiptir. Semboller, işaretler, sayılar, sözcükler ve resimlerden veya bunların 

bileşkesinden oluşan iletiler yalnızca ileti değildirler. . Aynı zamanda insanların dünyasını 

yeniden şekillendirip yorumlar, ona yeni boyutlar kazandırır. Medyanın bu şekillendirme ve 

değiştirme etkisi bireyler ve genel anlamda toplum boyutuyla da sınırlı kalmayıp, toplumsal 

ve siyasi yapı içinde etkin bir konuma sahip olan siyasi liderleri ve meşru hükümetin 

politikalarını da kapsayacak boyutlara ulaşabilmektedir.  
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2.5.5. Kamuoyu Oluşturmak 

 

Halkın siyasal konular veya güncel olaylar hakkındaki tutumlarına kamuoyu denir.  

 

Medyanın gündemine aldığı konuların, kamunun da gündemine girdiği ve genellikle 

medyanın istediği biçimde kamuoyunda bir “iklim” yaratıldığı bilinmektedir. Toplumun 

büyük bir bölümünü etkileyen gelişmeler karşısında kamuoyu baskısı yaratmak veya ileride 

olumsuz sonuçlar doğuracak konularda kamuoyunun aydınlatılması,  toplumun kendi 

kendini kontrol etmesini sağlar. Bu ise yöneten ve yönetilenlerin birbirlerinin eylem ve 

işlemlerini daha iyi denetlemesine yol açar. Kısaca kamuoyu, bir toplumsal denetim aracıdır. 

Kamuoyu aleyhlerine döndüğünde bireyler, ünlerini yitirme ve dışlanma; hükümetler de 

iktidarlarını yitirme korkusu duyarlar. 

 

Bireyler, kitle iletişim araçlarının katkılarıyla oluşan bir toplumun parçasıdırlar. Kitle 

iletişim araçlarına bağımlıdırlar; tembel, edilgen izleyiciler olarak sözcük mermilerine maruz 

kalırlar. İletişim araçları tarafından gönderilen iletiler, kitle toplumu tarafından aşağı yukarı 

aynı şekilde algılanır. İletiler, uyarıcılardır ve bireylerin dünyalarını güçlü biçimde 

etkilemektedir. Daha da önemlisi iletilere benzer tepkiler veren bireylerin tutum ve 

davranışlarındaki olası değişmeler de benzerdir.1. Dünya Savaşı sonrasında gazeteler 

propaganda aracı olarak kullanılmış,  Naziler bu araçları kullanarak yükselişe geçmiştir.  

 

Modern dünyanın tartışmasız egemen siyasi sistemi olan demokrasilerin kamu 

iradesine yaslanma zorunluluğu medyayı ve medya aracılığı ile gerçekleştirilen siyasal 

iletişimi, siyasal ve toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline getirmiştir. Yönetime talip 

olanların, yönetilenlerden onay alma ihtiyaçları vardır. 

 

, 

Fotoğraf 3.1: Açlık dünyanın önemli sorunu 

Medyanın, bireylerin ve toplumun iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı çok 

önemli hizmetleri hiç kimse yadsıyamaz. Bununla birlikte madalyonun bir de öteki yüzü 

vardır. İnsanlık için böylesine büyük hizmetler yapan medya, istenirse çok etkin bir 

propaganda aracı, bunun da ötesinde geniş halk kitlelerinin beyinlerini yıkamak için güçlü 
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bir silah olarak da kullanılabilir. Kitle iletişim araçlarının sahipliğini veya kontrolünü elinde 

bulunduran kişi veya gruplar, haberleri ve iletileri ilgi ve istekleri doğrultusunda bozup 

değiştirebilir. Böylece insanların kanaatlerini, düşüncelerini ve yükledikleri anlamları 

şekillendirme yetisini kendi tekellerinde bulundurmak isteyebilir.  

 

Bir haber veya konuyu medyanın gündeme getirme sıklığı birey için bir ipucu olarak 

değerlendirilir. İçinde yaşadığı toplumda olup bitenler hakkında bilmesi gerekenin bu 

olduğunu düşünür  

 

Murray Edelman'a göre, modern toplumlarda genellikle bireylerin partilerle, 

örgütlerle, politikacılarla birebir iletişimde bulunmaları mümkün olmadığından politikanın 

aktarımında kitle iletişim araçları birinci derecede rol oynamaktadır. Politik iletişimde hemen 

hemen bütün bilgi ve enformasyon akışı doğal olarak kitle iletişim araçları üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. Edelman'ın ABD'de tespit ettiği sonuçlar ile Türkiye'de son yıllarda 

yapılan genel seçimler dikkate alındığında benzerlikler görülmektedir. Artık Türkiye'de de 

klasik anlamda "ölene kadar" aynı partiyi desteklemek söz konusu değildir. Örneğin, çok 

partili sisteme geçildiğinden beri lider partiler halk tarafından sorgulanır olmuştur.  

 

Politikanın medya için yapılması, iletişimin de dilsel semboller (beyaz sayfa açmak, 

mavi akım projesi, düşünce özgürlüğü, vb.); dil ötesi semboller (bayrak, vatan, ordu, beden 

dili vb.); yaygın ön yargı ve algılamalar, basmakalıp sözler ile paketlenmesini beraberinde 

getirmiştir. Politik karmaşıklıktan uzak bu tür semboller alıcıda duygusal çağrışımlar 

uyandırabilmektedir. 

 

2.5.6. Reklam ve Tanıtım 
 

Reklam ,çeşitli mal ve hizmetlerin; gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş, tabela gibi 

medya aracılığıyla geniş halk kitlelerine tanıtımıdır. Reklam aracılığıyla mal ve hizmetlerin 

nereden, nasıl, ne fiyata alınacağı ve nasıl kullanılacağı hakkında tüketiciye bilgi verilir. Ona 

parasını en iyi şekilde değerlendirme yolu gösterilir. Reklam, aynı zamanda üreticinin, iş 

adamının iyi bir pazar bulmasını, sermaye ve çabasını değerlendirmesini, yeni üretim ve 

yatırımlara yönelmesini sağlayan önemli bir unsurdur. 

 

Reklamı kısaca medya aracılığıyla satış olarak da tanımlayabiliriz. Bütün 

reklamlarda amaç satışı artırmaktır. Fakat tek başına hiçbir reklam satışı artırmak için yeterli 

değildir. Ürünün planlanması, üretimi, dağıtımı, ambalajlanması, fiyatının belirlenmesi ve 

satışı bu amaca uygun olarak yürütülmesiyle reklam başarıya ulaşır. 

 

Bazı iletişimcilere göre medyanın amacı sorunlar, değerler, politikalar gündemini 

oluşturmaktır. Bu araçlar, izleyicileri kitle hâlinde üretir ve reklamcılara sunar. Bu izleyiciler 

kitle halinde üretilmiş tüketim malları ve hizmetlerinin kendilerine pazarlanmasında 

çalışırlar ve tüketilirler. İzleyiciler kitle iletişim araçlarının oluşturduğu sanal dünyada 

kendilerine sunulanı almakla yetinirler.  
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Bir reklam ajansı belirli bir ürün için reklam kampanyası yaptığında o markanın 

pazarda yer edinmesini, pazarda yer edinmişse yerini korumasını sağlamayı amaçlar. Bunu 

sağlayamayan bir reklam kampanyası etkinliği olmayan bir iletişim kampanyasıdır. 

 

Ekonomik hızı düşen hatta sıfıra inen bir toplumda reklam, işlevini değiştirip yararlı 

hizmetlerde bulunabilmektedir. Trafik kurallarına ne şekilde uyulacağı, enerji tasarrufu için 

neler yapılabileceği, yabancı turistlere nasıl yardımcı olunacağı, bir yabancı dil öğrenmenin, 

bir sporla uğraşmanın yararları reklam hizmetleriyle duyurulabilir. Onlar hitap edecekleri 

kitlenin özelliklerini, neyi, nasıl, ne kadar sürede ileteceklerini bilirler. Örneğin, Meksika’da 

vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla, vatandaşın hükümete nasıl yardımcı olacağı, 

televizyonda, basında yoğun reklam harcamalarıyla önerilmiştir. 

 

Birçok araştırmacı medyanın amansız propaganda gücü ve beyin yıkama etkisi 

karşısında insanların çaresiz, savunmasız, kolay etkilenir durumda olduğunu savunurken bir 

başka grup araştırmacı da buna karşı çıkmaktadır. Onlara göre bireyler medya karşısında 

pasif değil, aktif konumdadırlar. Sonuçta medyanın, az veya çok herkesi etkilediği gerçeğini 

herkes kabul etmektedir. Medya gücüne karşı çıkanların da belirttiği gibi, kitle iletişim 

araçlarının bireyler üzerindeki etkisinin farklı biçimlerde ve miktarlarda olduğu yadsınamaz 

bir gerçektir. Gerçekleşen etkinin niteliği ve derecesi kişiden kişiye değişir. Bu durum 

bireylerin yaş ve cinsiyetlerinin yanı sıra, eğitim ve kültür düzeyleri gibi etkenlerle de 

yakından ilgilidir. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Yeni medya platformlarından (sosyal medya, internet gazetesi, vs.) birini seçerek bir 

hafta süreyle takip ediniz ve takibiniz sırasında aşağıda verilen değerlerden hangilerinin ihlal 

edildiğini kavramların yanına artı (+) koyarak belirtiniz. Çalışmanın ardından en fazla ihlal 

edilen değere ilişkin bu sonucun çıkmasına sebep olan verileri (yayınlanmış haber metinleri, 

fotoğraflar, yorumlar, videolar, vs) sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

DEĞERLER İHMAL EDİLME SAYISI – MİKTARI - DURUMU 

Saygı  

Özel Yaşamın 

Gizliliği 
 

Tarafsızlık  

İş Ahlakı  

Dayanışma  

Merhamet  

Sorumluluk   

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bir kitle iletişim aracı belirleyip belirlediğiniz 

aracı aşağıdaki işlem basamaklarına uygun olarak izleyiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bir kitle iletişim aracı seçiniz. 

 İlgi alanınıza göre televizyon, gazete, 

internet ya da radyo aracını 

seçebilirsiniz. 

 Kitle iletişim araçlarının işlevlerini 

gösteren bir tablo hazırlayınız. 

 Tabloyu hazırlarken işlevleri sıralayıp 

karşılarına not alınmak üzere yeterli 

miktarda boşluk bırakınız. Gerekirse 

öğrenme faaliyetine geri dönerek “Kitle 

İletişim Araçlarının İşlevleri” konusunu 

yeniden inceleyiniz.  

 Seçtiğiniz kitle iletişim aracını üç gün 

boyunca takip ediniz. 

 Takibi belirli bir standarda 

bağlamalısınız. Örneğin seçilen 

gazetenin ilk beş sayfası ya da seçilen  

televizyon kanalının akşam 19.00-21.00 

zaman dilimi gibi. 

 Takibiniz sırasında yerine getirilen her 

işlevi tablonuza not ediniz. 

 Burada niceliksel veriler önemlidir. Bu 

sebeple sayısal kayıtlar tutulabilir. 

 Tabloyu değerlendiriniz ve en fazla 

yerine getirilen işlevi tespit ediniz. 

 Kayıt sonuçlarını dikkatli bir şekilde 

incelemelisiniz. 

 Çıkan sonucu arkadaşlarınız ve 

öğretmeninizle paylaşınız. 

 Sonuçları paylaşırken tarafsız ve saygılı 

olmalısınız.. 

 

 

.

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

1.  (   ) Basılı araçlar, haberler ile ilgili düşünce ve yorumlara daha ağırlıklı olarak yer 

verir. 

 

2.  (   ) Okuma yazma bilmeyenler gazete ve dergileri daha çok tercih eder. 

 

3.  (   ) İnternet kitle iletişim aracı değildir. 

 

4.  (   ) Gazete ve dergilere daha az güvenilmektedir. 

 

5.  (   ) Medyanın siyasal iktidarları denetleme gücü vardır. 

 

6.  (   ) Medya, istenirse çok etkin bir propaganda aracı olarak kullanılabilir.  

 

7.  (   ) Kitle iletişim araçları günümüzde eğlence kutusu haline gelmiştir. 

 

8.  (   ) Medyanın kamuoyu oluşturma gücü yoktur. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi basılı kitle iletişim araçlarının elektronik kitle iletişim 

araçlarına göre üstünlüklerinden biri değildir? 

A) Daha yüksek güvenirliği vardır. 

B) Konu daha detaylı işlenebilir. 

C) Hedef kitlesi daha seçicidir. 

D) Okuyucunun dilediği hızla takip etme lüksü vardır. 

E) Daha hızlıdır. 

 

10. Geleneksel medya ve yeni medyaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Yeni  medyada reklam hedeflemesi geleneksel medyaya göre çok daha keskindir.  
B) Yeni  medyada maliyet geleneksel medyaya göre daha düşüktür.  
C) Geleneksel medyanın aksine yeni medyada yayın yapmak isteyen herkes yer 

alabilir. 

D) Geleneksel medya kullanıcıları haber yazarıyla anlık olarak iletişime geçebilirken 

yeni medyada bu daha kısıtlıdır. 
E) Geleneksel medya yeni medyaya göre daha statik bir yapıdadır. 

 
DEĞERLENDİRME 

            Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirmeye geçiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (  ) Sosyal etkileşim aracı olan iletişim, aynı zamanda insan ihtiyaçlarının doğurduğu, 

hatta insanın temel faaliyetlerinden biridir.  

 

2. (  ) İletişim örgüt içi ilişkilerde önemli değildir.  

 

3. (  ) Kişiler arası iletişim, gönderici ve alıcı olmak üzere en az iki kişiyi gerektirir.  

 

4. (  ) İletişim her zaman yüz yüze kurulur.  

 

5. (  ) Ortalama olarak iletişimde kelimeler% 60, ses tonu % 30, beden dili % 10 rol 

oynar.     

 

6. (  ) Haber vermek, kitle iletişim araçlarının en temel ve en bilinen işlevidir.  

 

7. (  ) Yeni medya araçlarında hedef kitle ile karşılıklı etkileşim mevcuttur.  

 

8. (  ) İleti, kullanılacak kanalın özelliği ile hedef kitlede yaratılmak istenen tutum 

değişikliğine göre belirlenir.  

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

9. İletişim ………….ile ………………arasında kurulur. 

 

10. Yüz yüze olmayan iletişim daha çok ………………………… kullanılarak yapılan 

iletişimdir. 

 

11. Etkin iletişim, ……………tam olarak algılaması ve gerekli tepkinin gösterilmesiyle 

sağlanır. 

 

12. Kitle iletişim araçlarını kullanarak mesajın çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime 

getirilmesine ……………… ……………… denir.  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişimin özelliğini ifade etmez? 

A) İletişim ancak insanların birbirlerini anlama ihtiyaçları sayesinde kurulabilir. 

B) İletişimde gönderici ve alıcı, mesajın ortak bir anlamı üzerinde anlaşmalıdır. 

C) Her zaman tek yönlüdür.  

D) İletişim semboliktir. Semboller, jestler, mimikler, sesler, harfler, rakamlar ve 

sözcüklerdir. 

E) İletişim bireye toplumsal statü kazandırır. 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir geri bildirimin özelliklerinden biridir? 

A) Kaynağın amacına ulaşmasını sağlayacak kadar açık ve seçiktir.  

B) Zamanlama itibariyle hatalıdır. 

C) Kişiyi ve kişiliği vurgular. 

D) Anlaşılmayacak kadar karmaşıktır. 

E) Alıcıdan bağımsızdır. 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin dezavantajları arasında yer alır? 

A) Soru sorulabilir. 

B) Unutulma olasılığı vardır.  

C) Verilen cevaplar kontrol edilebilir. 

D) Anlaşılmayan konulara açıklık getirilebilir. 

E) Etkin bir iletişim için ortak dilin kullanılması gerekir. 

 

16.  Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimi kapsamaz? 

A) Yüzdeki anlamlar  

B) Göz hareketleri  

C) Duruş  

D) Telefonla konuşma 

E) Kıyafetler 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim etkinliğinin, kişiler arası iletişim sayılabilmesi için sahip 

olması gereken unsurlardan biri değildir? 

A) Kişiler arası iletişime katılanlar, belli bir yakınlık içinde yüz yüze ilişki halinde 

olmalıdırlar, 

B) Katılımcılar arasında tek yönlü iletişim olmalıdır. 

C) Söz konusu mesajlar, sözlü ve sözsüz  nitelikte olmalıdır. 

D) Katılımcılar arasında çift yönlü iletişim olmalıdır. 

E) Birden fazla kişi olmalıdır. 
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18. Geleneksel medya ve yeni medyaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Yeni medyada geleneksel medyaya göre bilgi dolaşımı daha fazladır. 
B) Geleneksel medya yeni medyaya göre daha statik bir yapıdadır . 
C) Geleneksel medyanın aksine yeni medyada yayın yapmak isteyen herkes yer 

alabilir. 
D) Geleneksel medya genel itibariyle daha güvenilirdir. 
E) Yeni  medyada maliyet geleneksel medyaya göre daha fazladır. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 YANLIŞ 

3 YANLIŞ 

4 YANLIŞ 

5 DOĞRU 

6 YANLIŞ 

7 YANLIŞ 

8 DOĞRU 

9 DOĞRU 

1

0 
DOĞRU 

1

1 
COMMUNİS 

1

2 
GÖNDERİCİ- ALICI 

1

3 
35-65 

1

4 
EMPATİ 

1

5 
D 

1

6 
C 

1

7 
D 

1

8 
A 

1

9 
C 

2

0 
B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 YANLIŞ 

3 YANLIŞ 

4 YANLIŞ 

5 DOĞRU 

6 DOĞRU 

7 DOĞRU 

8 YANLIŞ 

9 E 

1

0 
D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 DOĞRU 

2 YANLIŞ 

3 DOĞRU 

4 YANLIŞ 

5 DOĞRU 

6 DOĞRU 

7 DOĞRU 

8 DOĞRU 

9 KAYNAK- HEDEF 

1

0 

KİTLE İLETİŞİM 

ARAÇLARI 1

1 
MESAJIN 

1

2 
KİTLE İLETİŞİMİ 

1

3 
C 

1

4 
A 

1

5 
B 

1

6 
D 

1

7 
B 

1

8 
E 
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