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ÖRGOT-Içi .iLETişiM: SiSTEM YAKLAŞıMı

Doç. Dr. Akın ERGODEN*

ÖRGOT MODELLERi VE iLETiŞIM

iBirörgütü iletişim açısından nasıl betlrnleyeblllrlz? Diğer bir
deyişle örgüt içinde kalıplaşrmş, tekrarlanan iletişim lllşkl tarzları

nelerdir? Bu soruyu y.anıtlarnadan önce örgüt modellerini kısaca göz
den geçirme'k' gerekir.

ÖrgUt yapısını geliştirme konusunda artık klasikleşmiş iki önemli
sistem mevcuttur. Bunlar (i) KLASilK model ve (II) NEa..KLASiK mo
deldir. Her iki model de -kapal: sıstem .. modeli olarak bilinir. Bu iki
kapalı sistem dışında -açık sistem.. yaklaşımı olarak adlandırabile

ceğimiz bir üçüncü UZLAŞIMCI görü'ş mevcuttur ki, ben bu görüşü

vurqulamak istiyorum.

Önce bu iki klaslk görüşü kısaca özetleıyelim:

'1. Klasik Weber:ci modele göre (makina modeli) amaç bir öngüt
te aile tipi ilişkilerdenkurtulmak ve mekanik, üretime yönelik iş

ilişkileri geliştirmektır. Klasik görüşlerin hemen hepsinde şu ortak
varsayımlar, vurgulamalar vardır: 1) Nesnel yazılı kurallar tüm ilişki

leri beltrler: 2) Katı, otoriter, hlerarşrk bir örgüt yapısı, önqörür: 3)
Bu mekantk-hlerarşlk yapıda, askeri bir kumanda birl'iği ve emir ko-

(*) ODTO Felse,fe Bölü:mü öğ~etim Oyes,j
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muta zinciri öngörülür; 4} Karar verme bu merkeziyetçiyapıya göre
düzenlenir; 5) Örgütlenme üretime yönelik zaman-hareket rasyona
Iizasyonuna dayanır; 6} Bu amaçla ayrıntılı ve kesin yazılı gıörev ve
uzmanlık betimlemeleri yapılır. Klasik kepalı sistem görüşl'erinde te
mel varsayım insanların kendiliğinden iletişim kurmaktan aciz, do
ğuştan tembel varlıklar olduğudur.- Bu modeller örgütün sürekliliğini

ve çevre ile ilişkisiini göz önünde bulundurmaz. Çevreden örgüte'
.,girdiler a veörgütten çevreye «çrktılar» ihmal edilir. Her örgüt san
ki tek başına var oları bir makinadır. Ayrıca bu modellerde g6revi
yerine getlrmede karşılıklı dayanışma ihmal edilir. Ortak norm ve
değerlereyeteri kadar önem verilmez.

ii. Neo-Klas'ik Modeller. Bu modeller klasik makina modeline
tepkiolarak gıeliştirilen insan ilişkilerine dayanan modellerdir. Bu
,grup modellerin vurguladığı ortak yönler iseş'öyle özetlenebilir: 1)
Çalışanın fizik, psikolojik, sosyolojik ihti'yaçları giÖz önünde bulundu
rulur; 2) Örgüt mensupları gayrı resmi çalışma gruplarına ayrılırlar

ve bu gruplar kendı iş normlarını kendileri koyarlar; 3) Üretimi yal
nızca bu gırup normları belirler. 4) Temel varsayım, bir örgütün ken
di ihtiyaçlarını kendisin'in karşılayalbileceğidir. Her örgüt sanki ken
di başma vardır ve kendi hedeflerine kendi lçlnde yanıt bulur.

III. UZLAŞIM MODEl.!i (AÇlıK SiSııEM) Bu model örgütün amaç
ları ile blreylrı klşlsel amaçları arasında bir denge kurmaya çahşu.

Bu modelde üç aşamalı bir alt sistem söz konusudur: A. Önce' ör
güt, ortak ihtiyaçları olan insanlar grubu olarak blr sistem oluşturur

(ihtiyaçlar sistemi). B. ikinci olarak ortak çevresel sorunlar ve iş is
tekleri bir başka sistemi oluşturur (Sorunlar). C. Üçüncü olarak da
bu iki sistem arasında işbirliği sonucu gıörev yerine getirme siste
mi ve mekanizması yer alır. Bunu aşağıdaki şernada gıörebiliriz.
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Bu .model ilk olarak örgütü oluşturan bireyin kişisel amaç ve
'ihtiyaçlarına bakar. A. Maslaw'un ihtiyaçlar hlerarşlsl bu modelde
kullanılır (Bkz. Şekil 2).

"benlik yaratma duygusu
(potansiyelolarak ne
isek ona varma duygusu) --.. -- -.. ---.. - --.. _ _._... .. __._

*kişinin kendine verdiği

değer

*ait olma duygusu - -.. -- - __ ._ _.

*güvenlik duygusu...,...................... .•..••...•..

"fizyolojik
ihtiyaçlar _.__.••.••••••__.-.... • .

-Şekıl 2-

Bu modelde örgüt yukarıda beltrtllen bireysel iihtiyaçları giÖz
önünde tutmak zorundadır. Bu ihtiyaçlar hem dinamik hem de zaman
ve statüyegöre değiışkendirler. Model insanların doğuştan tembel
oldukları gıörüşünü reddeder. Bunun yerine insanların içlerinde taşı

dıkları potansiyel güçlerin örgüt içinde ortaya çıkanlablleceğ! varsa
yımından hareket eder. Bunun lçln de bireyleri örgüt içindeki karar
verme sürecinin (iletişim sürecinin) bir parçası durumuna getirmek
gerekir.

O halde, uzlaşım ya da açık sistem modeli örgütü, entegre ve
çevresiyle uyum içinde, açık yani kendi, lçlnde ve dış dünya ile enerji
etklleşlmi içinde bir deng,eye yönelik, canlıbirimlerden oluşan (in
sanlar) bir sistem olaırak görür.

'Burada bir sistem olaırak örıgütün «amacı» onun yöneldiğ'i etkin
liğidir. Bu amaç doğrultusunda sistemin «davranışı» sistem düzeyin
deki girdiler ve çıktılardır. Sistemin temel birimi ise sıstem ögele
rinin (Insanların), sistemin amacına yönelik üstlendikleri rollerdir
(IBkz. Şekil 3).
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-Şekil 3-

SISTEM KURAMı VE ÖRGÜT ,ıçı ilLETIŞIM

~Biır 'ÖJ'lgUtü slstern olarak iki veya daha fazlainsanın, bir amaç
doğrultusunda diğ,er insanları etkileyen faaliyetlerinin toplamı ola
rak belirledik.Bu faaliyetler sisteme girdiler ve çıktılar biçiminde
bellrlentrler. O halde sistem, birbirine karşılıklı olarak bağımlı öıge

lerden (insanlar) oluşur, Örgüt.sis~em, yığın ilişkisi, karmaışık ol
makla birl'ikte,aş.ağıdaki şekildeki giibi basite indirgenebilir:

(Otobüs durağındaki halk) i YAPI

(strüktür)

1+1+1= 3

-Şekil 4-

1+1+1> 3

ıB'ir sistem olarak bir örgütü aşa,ğıdaki basit şemayla açıklaya

biliriz.
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ÇıKTıLAR ....._---.;~_
(para, enformaeyen)

ARA SÜREÇ
(sistemi~ yaptığı şeyler)

"gelişme

*deği,me

*açıklık

-Şekıl 5-

\---+8ınır

GIRDILER
(para, enformasyon)

SISTEM OLARAıK iÖRGOT ıçı ILETIşIM

Örgüt ıçı Iletişime 'açık sıstem yaklaşımı, statik, mekanık yak
laşımlardan farklı olarak, dünyayı değişmez gerçekl,erden oluşan bir
yapı olarak değil. sürekll değişen dinamik, esnek algılardan oluşan

bır enformaayon sıstemı olarak görür.
\

'Bu sistem her şeyden önce bir enerji-enformasyon alışverişidir.

Ikinci olarak Iletişim sistemi zaman içindeki değ!işmelere uyum sağ

layıcı bir esnekttk taşır. Üçüncü olarak da bu yakleşım Iletişim so
runlarını öl'gıü't'Ün diğer sorunlarından (politika ve karar verme) ayırd

edelbilmemlııi sağlar.

Sistem olarak iletişim [örgüt içi iletişim) a) bütün bu belirttiği

miz noktaları 'Içine alan lletlşlrn kavramları 'gel'iştirmek, b) bu kav
ramlar arasındaki nedensel ilişkileri saptamak amacını güder (Bkz.
Şekil 6).
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-mesajlar

-madde/enerji
akışı

-sembolik
(iletişim)

mesaj değişkenleri

iLETİŞİM

KRİTERLERİ

nedensel

ilişkiler

DiGER ÖRGüTSEL
KAVRAMLAR

-Şekil 6-

ÖRGÜT ÜYELERİNıN

SOSYOPSIKOLOJiK

VS.DURUMLARıYLA

iLGiLI KRiTERLER

(Psikolojik, sosyolojik
kültürel vs. değişkenler)
-Davramşlar

ı. iletişim değiş,kenlerini şu şekilde sınıflaya1biHriz:

1. iletişim tarzı Imodu): Koordlnasyon biçimi, kuralların ya
zılı veya sözlü oluşu, karşılıklı, sözlü fikir alışverişi, geribesl,eme, vs.

2. lletlşlm yükü: Bu değişken ya lletlşlrnln sıklığı ile ilgilidir
ya da lietişimin süresi Ile Hgilidir.

3. i1etişimln başlatan (gıönderen) veya alan (hedef) açısmdan

değişkenlerı'

4. [letlşlmln örgüt mensupları taranrrdan gönüllü istenip lsten
mediği ya da yukarıdan empoze edlllp edilmediği ile ngili değişkenler.

5. iletişimin yapısi Ile ilgili değişkenler.

a. i1etişlmin yönü ile ilgili de,ğişkenler. Örneğin;

iletişim dikey mi?
Iletişim yatay mı?

Yoksa karışık mı?

- Ad - hoc Komiteler
- 'Gayrı resmi dedikodu kanalları

b, [letlşlmin esnekliği ile Ilgili değişkenler. (lletlşlrn şebe

kelerı ne derece katı, formal ya da ne derece esnek)

ii. ,Bu iletişim değişkenleriyle ıtgill örgütsel kavramlar şunlardır:

1. JKONTROL.Bu kavram örgüt mensuplarının birbirlerini et
kilerne blçlmlerlnl Ifade eder. Bu etkileme biçimleriyle, bu blçlrnler
arasındaki farklılıklarla iletişim değişkenleri çok yakından ilgilidir.
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2. :~OORIDıiNASYON. Bu kavram bireyin ve örgütün farklı amaç
larını bütünleştirme sürecini ifade eder. iki yönü vardır. Birincisi ,
sosyaHzasyon süreci. ikinci'si bireyin örgüt amaçlarına enteçrasyon
bütünleştlrrne süreci.

3. MOTIVASYON. Bu kavram insanların örgüt içinde neden
çalışır sorusuyla ilgilidir.

4. KAB:AH VERME. Örgüt kararlarnun hangi düzeyde verildiği.

ve bu karar merkezlerının iletişim değişkenleriyle Ilişkisi, örgüt içi
iletişimin en önemli konusudur.

HI. Sistem düzeyinde bakıldığında iletişimle Ilgili ÖRGÜT men
suplarının davranışları şu şekilde smıflandırılalbilir:

Konu-Içerik belirgin-belirsiz

_._-----..:~~.
Yuk-Asvrı, az

4. Örgütsel Düzey

"'lI~~~~~~~~:?E~~: Nitelik2 İkili Düzey

Metod-Kullanılankanal

~~~§:;~;:=~;~~~=Zaman-Belli bir iletişiml.Bireysel Düzey biçimi için

3. Grup Düzeyi 4~==::::::z:;;"~><~~~~<-::::-Yön-Dikey-Yatay

-Şekil 7-

iletişim değişkenleri öl"güts.el kavramlar ve örgüt mensupları

ının davranışları arasındaki bu üçlü ilişki örgüt içi iletişim sorunları-

. nı belirler. Örgüt içi lletlşlrn sorunları çözül,ebmr nitelikte sorun
lardır. Bunlara çözüm :bulunduğu ölçüde, örgüt içi diğer sorunlar (içe
rik sorunları) da o oranda çözüme ulaşır. "Diğer bir deyişle iletişim

sorunları ile örgütün tüm sorunları arasında bir paralellik vardır. Bu
nu aşağıdaki Şekilde bel irteblllrtz.

Iletişim sorunları _ f'V= Orgütun içerik sorunlaı-ı

t t
Bunlar iyi şekilde

düzenlenirse
Bunlar da iyi bir
biçimde düzenlenir

-Şekıl '8-
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en çok görülen
durum

tu

inci olarak
astlanan durum

İletişim Sorunları

ko

(l) (2)

+ ik
r

(3) (4) ....-
kötü

iyi

içerik
sorunları

-Şekıl 9-

Iletişim sistemini (Pandora'nın Kutusunu) açmamn-qellşttrmenln

hem örgüt açısından mallvett hem de «tehllkelerl» olabilir. [Örnek;
Pluralist = Demokratik = iletişim = Toplumu] Bu nedenle iletişim

sorunlarını içerik sorunlarıyla birlikte ele almak, onlara birlikte çö
züm bulmak gerekir. Ilertde bu sorunlara değineceğiz. Bu bağlamda,

yanı lletlşlrn sorunlarının, içerik sorunlarıyla ilişkisi bağlamında her
yönetici kendi örgütü açısından bir ön değerlendirme yapmak duru
mundadır. Böyle bır' değerlendlrrne sonucunda bir örgütte iletişim

sistemini geliştirmenin, örqüt mensuplarının iletişim konusundaki
alışkanlıklarınıdeğiştirmenin o örgüt için maliyetini, yarar ve zarar
larını hesaplamak gerekir. Ancak her durumda bilinmesi gereken bir
gerçek vardır: Iletişim konusundaki alışkanlıkları, özellikle bizim gi
bi yavaş bir bürokratik mekanizma geleneğine sahip bir ülkede de
ğiştirmek çok zor bır Iştir. Ancak imkansız da değildir.

iLETiŞiMIN iŞLEVLERi

Örgüt içi iletişimde -Işlev» kavramı ile mesajlara yüklenen amaç
lar ve hedefler anlaşılmalıdır. Diğer bir deyişle örgüt içi i1etişimin

işlevi Işlerin iyi yapılmasını sağlamaktır. Iletişim işlevleri örgüt dü
zeyinde üç gruba ayrılır:

\ ı. ORETiMLE ilgili işlevler. Burada kastedilen şey sonuçları, blr
işin nasıl yapılması ger,ektiği konusuyla ilgili mesajlardır. Örneğin

ernlr alma ve verme ııe ilgili mesajlar, bir çalışanın işini yapmasını

sa,ğlamak, onu belli bir iş konusunda ikna etmek, bir sorumluluğa

dahil etmek vs. ile Ilgili mesajlar.

n. YENiLIK işlevi. Sonuçları iÖ~güt içinde yenl fikir ve uygula
malarla llqlll mesajlar örgüt lçl iletişimin YENiLiK işlevini yerine ge-
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tirirler. Örneğin yöneticilerin örgütün alt düzeyinde çalışanlardan

talep ettikleri bHgi isteme ile ilgili mesajlar. Işlerin çabuklaştmlma

sım sağlayıcı hızlı mesaj akımı konusunda tavsiye mesajları bu iş

Ieve diğer bir örnek oluşturur. Pratikte bu işlev, a) Tavsiye veya
şikayet kutusu, b) Yöneticilerin astlarıyla onlardan yeni fikirler elde
etmek amacıyla yaptığı toplantılar, c) Astları bngi verme konusunda
eğitme vs. yollarla yerine geUrilir.

iii. SÜREKLiLiK işlevi. Bir örgütün üretim ve yenilik işlevleri

yanında mensuplarının örgüt hakkındaki olumlu imajlarını geliştire

cek işleve de önem vermesigerekir. O halde örgütün süreklilik ya
da devamlılık işlevini yerine getkici mesajlar şu gruplara ayrılır:

1. Örgüt mensubunun kendine örgüt içinde verdiği değerin yük
seltilmesi ve korunması, onun kendisi hakkındaki düşüncesinin, ima
jının olumlu yönde gelişmesini sağlayıcı mesajlar.

2. Örgüt lçlndekl sosyal ilişkilerigeliştirmekle ilgili mesajlar.
Bu mesajlar klşllerln birbirlerine verdikleri değerin, karşılıklı olum
lu lmajın geliştirilmesini sağlar.

3. Örgüt mensuplarının içinde bulundukları örgüt hakkındaki

olumlu imajlarını sürdürmek ve geliştirmekle ilgili mesajlar. Bu iş

lev örgüt içi dayanışmayı sağlar. Bu konuda yeni I~URALLAR geliş

tirici özelliğe sahiptir, örrıeğln kim, kime, neyi, ne zaman söyleye
bilir, daruşablllr, söyleyemez, danışamaz vs. Örgüt içi iletişimin bu
üç işlevi blrblrlerlyle karşılıklı etkileşim ve bağımlılık içindedir. Bu
nedenle iyi bir yönetici örgütü içinde üretim işlevine aşırı önem ve
rip süreklilik ve yenilik işlevlerini ihmal etmemek durumundadır. Böy
le bir durumda «süreklilik krizi» denilen toplu israflara, iş geciktir
melerine yol açan durumlar ortaya çıkabilir.

ÖRGÜT içi ILETişiM YAPıSı

Bu bölümde önce örgüt Içi lletlşlrn kavramlarını ve daha sonra
da iletişim sürecini (pratiklerini) inceleyeceğiz. Örgüt içi iletişim

kavramları büyük ölçüdeI") bir başka makalede incelenmiştir. Bura
da bunları tekrar etmeyeceğim. Ancak örgüt içi iletişimin temel kav
ramı olan 8NFORrMASY:ON (<<!bilgi») kavramı üzerinde durmak gere
kiyor.

(*) Genel Iletişim Kavram ve Modelleri. Roger E.Wj.J,l'iams. (Çev. Akın Ergüden)
Kurgu. 2. s.280-304.
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ı. iLETişiM VE ENFORMASYON

BILGI

i DATA ------~., ENFORMASYON

SEMBOLIK ENFORMASYON

-Şekil 10-

--~~ ILETIŞIM i

DATA

ENFORMASYON

ILETIŞIM

-Şekil 11-

-Enformasyon- kavramı herıhang,j bir konuda elimizdeki seçe
neklerin ve bu seçeneklerin muhtemel sıklığının bir işlevidir. «En
formasyon bit-j kavramı belli bir konudaki belirsizliğimizi, kararsız

Iığımızı yarıya indiren herşeydir. Örneğin belll bir konuda seçebile
ceğiniz sekız alternatif olduğunu düşünelim. Bu durumda bir belirsiz
lik. kararsızlık ve seçeceğimiz yola «uzaklık- söz konusudur. Ancak
her «data» (!bilg'i) enformasyon değildir~ Ancak belirsizlik söz konu
su olduğunda enformasyon var demektir. Benim belirsizliğimi azal
tan şeyenformasyondur. diğerleri (data) bir yığın bir alternatif yol
lar bütünüdür. (S.O,S.) (-. -) Morse al'fabesi örneği.
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· Yukarıda incelediğimiz -slstem- kavramı açısından enformasyon
(Bkz. Şekil 11), bır sistemiçindeki düzenli enerji akımını ifade eder.
Bu enerji akımının enformasyon olebllmesl sistemin (örgütün) için
deki insanların algılamala,ılına bağlıdır. Şayet insanlar bu enerji akı

mını düzenli olarak alqılerlarsa buna enformasyon diyoruz. Düzensiz
olarak algılanan enerji ise -gürü,ltü. olarak adlandırılır.

Enformasyon Çeşitleri

Enformasyon bilim çevrelerinde değişik ölçütlere giöre sınıflan

du ılmıştır.

A. istatiksel Sınıflama. Burada enformasyon a) Mutlak enfor
masyon, b) Dağılımsal enformasyon blçlmlrıde sımflamr. Mutlak en
formasyon daha önce hiç ortaya çıkrnamrş bir enformasyon blt'lnln
ortaya çıkmasını ifade ediyor. Böyle bir durumda -enforrnasyon ar
tışı» oluyor diyoruz. Dağı iimsal enformasyon kavramıyla anlatılmak

istenen şeyenformasyonu alan insanların sayısıdır. Enformasyon
ne ölçüde blrkaç kişiye veya herkese dağıtılmış.

B. Bir başka sınıflama şöyledir:

a) Çevre ile ilgili yani bize çevremiz konusunda bilgi veren
(Örnek, Hürriyet'in ekonomi sayıfası ya da Wall Street Journal),

b) Motivasyonla ilgılii enformasyon {Bireysel, örgüt polltl
kasıyla ilgili. Örneğin iletişimi iyileştirmek için neler yapmalıyız?),

c) Kurumsal enformasyon. Amaçlara varmak için neler yapıl

masını söyleyen enformasyon (Yol işaretleri).

C. 'Bir üçüncü sınıflamada enformasyon a) Potanalyel. b) Kulla
nılabilen enformasyon olarak ay,rıii r. Potansiyel enformasyon örneğin

bir örgütün çevresinde mevcut olan ama örgütün absorbe ederneye
ceği miktardaki enformasyondur. Aşağıdaki Şekıl 12 bu sınıflandır

maları şematik olarak gösteriyor.
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, çevreden gelen enformasyon
bütünü (a) ----------_

Işe yaramayıp atılan
enformasyon (b) --- _

Değerlendirilen örgüt
tarafından sürekli ve
düzenli olarak
toplanan enformasyon (c)

Uzun dönem için saklanan _..,-. _
enformasyon (d)

Kısa dönem için saklanan
değerlendirilen

enformasyon (e)

-Şekil 12-

Bir örgütün her düzeyinde karar mekanizmaları ve kurallar ne
yin kullanılıp, neyin atılacağını belirler. Kabul edilebilir olanlar en
formasyon, diğerleri "gürültü» olarak algılanır. Çevreden gelen en
formasyonun değerlendirilmesini sağlayan kurallar da Ikiye ayrılır:,

1. Enformasyonun mlktanru belirleyen temel kurallar

2. Bu belirlenen miktarın örqüt içindeki akışını ve dağılımını

belirleyen kurallar.

'Enformasyonun iletişim Değeri

U
Bu noktada iletişim - - Enformasyonun bir alt, seti olarak or

t2
taya çıkıyor. iletişim = = SemboUeştirilmiş enformasyon dernek
tir. Örneğin bir enformasyon blt'l olan (S,O.S) "Yardım edin. batı

t3
yoruz- referans ı ile bir iletişim oluşturur. o halde iletişim = = kar
şılığı olan, karşısında sem'bolleri olan düzenli bir enformasyondur.

t4
Bir başka ifadeyle, iletişim = = kurala bağlı sembolik enformasyon
akışıdır.
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Işte enformasyonun iletişim değeri bu noktada ortaya çıkar: En
formasyonun Iletişim değeri bir örgüt mensuplarının enformasyon
birimlerini neye karşılık olduğu, neye atıfta bulunduğu konusundaki
kurallar üzerinde uzlaşmalanrıa bağlıdır.

ÖRGÜT Içi ILETiŞiM SÜREC'I

Buraya kadar verdiğimiz bilgiler çerçevesinde örgüt içi iletişim

sürecini (Enformasyon akışı + Anlamlı mesaj iletimi) şeklinde for
müll eştirebiti riz. Bu örgütle iletişim sorunu ise örqüt Içindeki enfor
masyon akışındakiaksaklıklar veya anlamlı mesaj iletimindeki ak
saklıkları ifade eder. O halde örgüt içi Iletişim sorunlarını çözebll
memiz;

a) Bilgi (enformasyon) akışındaki aksaklıkları giderebilmemize,

h) «Mesaj yetetllllğl» ve ..anlam sorununa çare bulabllmemlze
bağlıdır. Birincisi (a) mesaj akışı ikincisi (b) mesaj içeriği ile ilgili
sorunlardır. Bunları sırayla Inceleyelim. (Dikkat: Bu ıkı süreç de tüm
örgüt sistemi ile ve bu sistem içinde yerine getirmek zorunda 01
duğu iletişim işlevleriyle ilgilidir.) (Bkz. yukarıda s10 vd.)

ı. ÖRGÜT Içi ILETIşIM VE MESAJ AKıŞı

A. MESAJ AKıŞıNıN' YÖNÜ

Örgüt içinde iletişim akışı Oç yönde olaibmr: (1) Yukarıdan

aşağıya doğru; (2) Yatay yönde; (3) Aşağıdan yukarıya doğru.

1. Yukarıdan aşağıya iletişim

ıSunlardan en önemlileri:

* Işle ilgili açık, yazılı talimat ve emirler.

* Bir işin neden yapılması gerektiği hakkında bilgiler.

* Örgütün mevzuatı ile Hgili bilgiler (Hastalık Izni, ta-
til .izni vs.).

* Geri besleme ya da yansıma ı(feedibaek) bilgileri:
Bunlara örnek olarak üst ve aatlar arasındaki iş per
formansıyla ilgili bilgileri sayabllirlz.

* Örıgütün hedef ve amaçlarıyla ilgili propaganda, tanı

tım, benimsetme bilgilerI.
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2. Yatay Iletişim

Yatay iletişim biçimleri aynı sorunlan paylaşan farklı gö
revi üstlenen klşller arasmdakl koodinasyonu sağlayıcı mesaj akışını

ifade eder. Bu tür iletişim (a) gıörevi yerine getirmede etkinlik (bl
örgüt mensuplarına duyqusal ve sosyal dayanışma sağlar.

3. Aşağıdan Yukarıya iletişim Akışı

Bu tür iletişim, bHgi akışına örnek olarak şunlar göste-
rlleblllr:

• Ast'ın üst'e kendisi ve işiyle Hgııi performansı konu
sunda bHgI vermesl.

• Ast'ın üst'e diğer çalışanlar ve onların Iş performansı

Si lle Hgili bngi vermesi.

• Ast'ın üst'e örgüt faaliyetleri hakkında bilgi vermesi.

• Ast'ın üst'e hangi Işin nasıl yapılaibileceği hakkında

IbHgi vermesi.

'8. ÖRGÜT lçıl ILE11lşIM AKıŞıNıN lçlNDE

Bunlara örgüt içi lletlşlm kanalları da diyebiliriz.

1. OTOR'ITE. Yetki ve otorite Ile iletişim arasındaki ilişkileri

daha sonra ayrı bir bölümde ele alaıcağız (Bkz. s.29 vd.). Ancak şim

dilik bunu dikey ve yukarıdan aşağı yöndeki emir ve komuta znciri
olarak tanımlayabiliriz.

2. BiLGI AUŞVERılşl. Bu şebekenin yönü 'otorite kanalının

teısi, yani aşağıdan yukarıyadır. Örgüt içindeki tüm sorun ve gıörev

lerle ilgili olablllr. Ayrıca bu kanal şu aşağıdaki biçimlerde düzenli
hale getirııebilir.

a, Şikayet ya da tevslye kutuları

b. Düzenli grup toplantıları (Ad.,J,oc- Komite)

c. '8i1gi verme teknikleri ,konusunda eğitim seminerleri

3. UZMANLıK ŞEBEıK!EIJERI. Bu tür iletişim iş-görev belirle
yen kanallardan farkh olarak yatay düzeyde belirli sorunları çözme
amacıyla konulur.

24



4. DOSTLUiK.ARKADAŞLlK ŞE,BEKELERi.

5. STATÜ ŞEB'E~ELERıi. Bu tür şebekelerta yönü ve amacı çok
karmaşrktır. Örgüt üyelerinin hemen hepsi tarafından kullanılır. Bu
rada birbirini kesen pekçok kanal söz konusu olup hem dostluk,
hem de aşağıda belirteceğimiz dedikodu kanallarıyla ilgilidir. Bu şe·

beke, Iletişimde bulunanların «otorttelerlnl- sağlamlaştırma amacına

yöneliktir. Bunlar çok değişik mutlak. kültürle ilgili geleneksel kural
ve etiketler olabilir. Örneğin,

* kim, kiminle konuşabilir, kim kimin odasına rahatça gi
rebilir ya da giremez,

* kimin hangi türaraç gereç, mobilya. oda, araba vs. kul
lamp kullanamayacağı ile ilgili mesajlar,

* kim öııgüt dışında düzenlenen sosyal (partiler, kokteyller
vs.) faaliyetlere çağrılır veya çağırılma'z,

* Diğer prestij lletlşlm kanallanru kim kullanır-kullanmaz.

6. DEDiKODU ŞEBEKELERıi. Bu konuda bir sosyal bilimcinin
şu sözlerini burayaalmak yeterlidir sanıyorum:

«Aklı başında hlçblr yönetlcl örgüt içi dedikodu iletişimini

'ortadan kaldırmaya çalışmaz. Çünkü dedikodu lnsarun doğasında var
dır. Tam tersine. akıllı bir yönetici dedikodu kanallarının vazgeçil
mez bir gerçek olduğumu kabul eder. bu kanalların doğasını anlamak
için çeba sarfeder ve bilinçli olarak bu kanalları örçüt amaçları doğ

rultusunda kullarur.»

C. ÖRGÜT içi iLETişiIM AKIŞIYLA iIJGtLl AR'AŞTıIRMALAR

Araştırmacılar örqüt içi iletişim akışıyla ilgili sorunlara farklı

blçlrnde yaklaşırlar. Bu konuda üç önemli araştırma biçimi vardır:

1. Yapayolarak laboratuar düzeyinde oluşturulan iletişim şe

bekeleri. Bu tür araştırmalarda iletişim akışı deneyi düzenleyenler
tarafından oluşturulur. Oluşturulan tipik iletişim akış yapılan aşağı·

daki şekillerde gösterilmiştir:
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(X veya tekerlek)
2basamakh
iletişim

en otoriter

(2 zincir)

-Şekil 13-

(halka)
en demokratik

Daha sonra bu tür oluşturulan iletişim yapılarının gıörev yerine
getirme (üretim) ve kişisel tatmin (süreklilik) gilb'i iletişim işlevleri

(Bkz. s.10 vd.) açısından ilişkileri saptanır. Elde edilen deneysel bul
gular genelde X (veya tekerlek) biçimi iletişim yapısının görev ye
rine get'jrme (üretim) açısından en fazla etkin olduğunu gösterir. An
cak örgüt üyelerinin kişisel tatmin ve moral yıönünden (süreklilik)
bu tür iletişim biçiminin en yetersiz olduğu saptanmıştır. «Halka»
şeklindeki i1etiş'im blçlrnl ise süreklilik, yani örgüt mensuplarının

mutluluğu açısından en uy'gun _olanıdır. Yine, ampirik bulguların bize
gösterdiği üzere, «halka», -üretlm- yani iş bitirme konusunda en
düşük performans gösteren biçimdir.

2. ikinci yaygın bir tür araştırma biçimi sosyometrik yöneti
min lletlşlm ilişkilerine uygulanmasıdır. Bu tür çalışmalarda;

• önce örgüt içinde kimin kiminle münasebette bulunduğu,

konuştuğu tesbit edilir,

• daha sonra her örgüt mensubunun ikili ilişkilere atfet
tiği önem bellrlenlr,

• ve sonuçta örgüt içindeki bireylerin sosyometrik konum
ları sınıflandırılır. Buna gıöre örgüt içi ilişkiler;

a. Yalnızlar üzole edilmiş bireyler)
Ib. -Ikılt-ler

c. «Grup»lar
d. «Yıldızvlar şeklinde sınıflara ayrılır. Bu tür araştırma

ların amacı araştırmaya katılan ve doğru yanıt veren örqüt mensup
larinın .lletlşlrn ilişkileri konusundaki «gerçeğe uygunD, gerçeğe en
yakın olan planını ortaya çııkarmalktır. Yanıt aranan sorular şu ve
ya benzeri durumlardır:
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• Örgüt mensupları örgüte ne derece entegre olmuşlar?

* Örgüt mensupları kendi gruplarıyla ne ölçüde özdeşleş

mişler?

* iletişim öibekleri (sosyometrik gmplar) arasında ne ölçü
de zıtlık ve çatışma var? vs.

(Not: Bu tür araştırmalarınçokzahmetli ve masraflı olduğu biliniyor)

3. Üçüncü olarak ve yukarıda belirtilen «statik» araştırma

türlerinden farklı «dinamik" mesaj akışı araştırmaları vardır. Bu tür
araştırmalarda amaç örgüt içindeki gerçekten var olan mesaj akışını

tesbit etmek ve mesajı gıönderenlerin (yöneticilerin) mesajın içine
kodladrkları amaç ve niyet ile mesajın hedefi olan kişinin bu mesajı

yorumu arasındaki farkı bellrtmektlr. Yani bu tür araştırmalarda şu

sorulara yanıt aranır.

* mesaj onu alan üzerinde ne gibi bir etki yaptı?

:(görev açısından)

* mesaj kime ulaştı?

* mesaj nasıl, yorumlandı?

Bu son belirttiğimiz tür iletişim araştıırmaları mesaj akışı ile
mesaj içeriğini birlikte ele alır.

4. Geri besleme (feediba,ck) araştırmaları.

a. Fonksiyonelbilgi toplama. Ö~güt mensupları düzenli ola
rak rutin işler konusunda kontrol sağlamak amacıyla KAYIT TUTAR
LAR. Bu tür kayıtlar halihazırda.yapılan işlerle sınırlı. küçük çaplı

kendi içinde kapalı. sınırlı :bir araştırmadır.

b. Yeni bııgi toplama. Örgüt içinde bir araştırma birimini
kullanarak.

i. helidi iş ve görevleri iyileştirme

ii. yeni yöntemler geliştirme amaçlarına yönelik teorik ve
pratik bilgi toplama. Bu tür araştırma da sistemi kontrol amacını gü
der (yeterlik ilkesi)

c. Sistem araştırması. Bu tür araştırma tüm örgütün çev
resiyle dinamik ilişkisini konu alır. Uzun dönemde sistemin alt sis
temlerle ilişkisini. örgütün işlevlerinde ne gibi değişiklikler yapıl

malı. vs. (ideal optimize ilkesi)
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D. MESAJ AKılŞIYLA iLGili KURAL VE ÖNERriLEH

1. Örgüt içi iletişim akışını şu değişkenler belirler:

a) Kaynağın ve alıcının bir veya birden fazla oluşu,

b) Mesajların birlikte veya birbirini izler şekilde zaman
aralığı ile gönderilmesi,

c) Mesaj biçiminin' bir defaya mahsus veya. düzenli-sabit
olup olmayışı.

2. Örgüt içi iletişimde belli bir dönem sağlandığı zaman, ile
-tişim akışı kalıplaşmış birtakım şebekeler aracılığıyla olur. Bu şebe

keler, mesajın içeriğiıne de bağlı olarak, otorite, uzmanlık, dostluk
veya statü biçimlerini alır.

3. Bu iletişim şebekelerinin ayrışması ve kalrolaşması sonu
cunda, dokular arasındaki iletişim boşluklarmr, çatlakları dolduracak
..aracı- mekanizmalara ihtlyaç duyulabilir.

4. Üst yöneticiden aşağıya doğru bilgi isteme oranı büyü
dükçe (bir dereceye kadar) üst yöneticiden bilgi isteme oranı da
artar. (!Kural: Birisi size hitap ederse, sizin de ona yanıt vermeniz
gerekir.)

5. Örgüt büyüdükçe;'

a) Örgüt içi llettştmde keslntl ihtimali artar,

b) Dikey iletişim .mlktan artar (Yukarıdan aşağı ve aşağı

dan yukarı),

cl Yatay iletişim (dostluk vb.) miktan sabit kalır.

d) Artan iletişim ihtiyacı dahaçok formel iletişim kanal
ları tarafından özümlenir.

6. Karar verme yetkisi üst düzey yönetlcllerle sınırlandırıldı-

ği ölçü ve oranda;

aL Yazılı-formel kanallara önem verme derecesi artar ..

b) Üst yöneticilerden gelen mesaj miktarı artar.

c)· Yıöneticilerin alt seviyelerden talep ettikleri mesaj mik
tarıazalır.
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d) Mesaj akımı gitgide tek yönlü ve dikeyolur.

7. KONTROLün üst düzey yöneticilerle sınırlandırıldığı ölçü
de 6. maddede belirtilen' şeylerin aynısı olur.

a. KOORDiNASYONun katı ve hierarşik bir blçlmde yapılması

durumunda 6. maddede belirtilenierin aynısı olur. Bunlara ilaveten;

* yalnız üretimle ilgili mesajlar artma temayülü gösterir.

9. MOTjVASYONa önem verdiği ölçü ve oranda (Moslow'un
temel ihtiyaçlar hierarşisiJ,

a) Yazrlı-formel kurala önem vermede artış olur.

b) Örgütün total iletişim miktarı azalır.

c) Üst yönetietlerden aşağı doğru gönderilen mesaj oranı.

alt'tan üste doğru gönderilen mesaj miktarına oranla
azalır. '

d) Üretimle ilgili mesaj oranı artar.

e) Dikey tek yönlüiletişim artar.

10.8TATÜ artması beklentisi ile fazla mesaj gönderme olası

lığı arasında doğru orantı vardır.

11. iki farklı statüde insanın lletlşlrni esnasında. üst statüde
kinden alt statüdekine iletişim, alt/tan üst'e iletişime nazaran daha
kolaygerçekleşir. (Bizimkl gibi geleneksel kültürlerde, örneğin AlBO'
dekinden dahageçerli bir kuraldrr.)

12. Örgütün karar verme ve kontrol merkezine yaklaşıldığı ölçü
ve oranda mesaj akışı önem kazanır.

13. Örgüt i'çi mesaj ve bllq! akışındaki aksaklıkları yukarıda

belirtilen kurallar çerçevesinde giderebildiğimiz ölçüde diğer sorun
larını çözmek kolaylaşır.

ii. ÖRGÜT içi ILETIşIM VE MESAJ IÇERiOI

Yukarıdaki bölüm (i) de mesaj akışı ve sorunlarını lnceledlk,
Bir hatırlatma yaıpalım: iletişim sürecini blçlm artı lçerlk yani (En
formasyon akışı + anlamlı mesaj lçerlğl iletimi) olarak formüle et
miştik. Bu bölümde iletişim sürecinin anlam sorunu» yani mesaj
içeriği ile ilgili sorunları ele alacağız.
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Anlam sorunu İletişimin temel sorunudur. iletişim, mesaj ıçeri

ğini gönderenle alan arasında oluşan bir süreçtir. Ancaıkgönderen

den alıcıya iletilen mesaj içeriği alıcıya, gönderenin niyetine ne
derece uyıgun olarak gidiyor? Özellikle öııgütler için bu soru çok
önemlidir, zira örçüt faaliyetleri belirli bir takvlrne bağlı işler ve gö
revlerden oluştuğu için anlam sorununun yol açtığı bozukluklar ör
güt içi birimlerin (alt-sistemlerin) bir veya bir kaçında bozukluklara.
aşırı yükleme (overload) dediğimiz hastalıklara yol açar.

Örgüt içi i1etişimde «anlam sorunu» veya «mesaj yeterliliği» ile
Hgili temel sorun şudur:

.* SiSTEMAŞIRI YÜKLEMEDıEN BiR MESAJ NE KADAR ANLAM
TAŞIYAıBiLiR?

A. Aşırı Yük Ioverloed) ve Sistem Tepkisi

Örıgüt içi mesajlardaki anlam girdilerinin (alt-sistemlerin) birbi
rine veya bir kaçında aşırı yüklenmeye ve bozukluklara yol açar de
miştik. Örgüt içi birimler bu aşırı yüklenmeye karşı tipik reaksiyon
lar gösterir. Bu reaksiyon genelde ikiye ayrılır: a) uyum sağlayıcı

tepkiler, b) uyum sağlayamayan (bozuk) davranış ve tepkiler.

Uyum sağlamaya yönelik tipik davranış biçimleri şunlardır:

.. hata yapma

• atlama (mesajın belll bir kısmını dışarıda 'bırakma)

* ge'ciktirme

-. süzrne. Bu da üç biçimde ortaya çıkar. Yontma (bazı ayrın

tıların atılması), keskinleştirme (bazı ayrıntıların sivrilmesi), özüm
lema (mesajı alan kişi mesajı kendine göre tutarlı hale getirir- ön
yaııgı, çıkar vs. saiklerle)

Bu tür uyum sağlayıcı tepki biçimleri yanında. bazen uyum
sağlayamayan (bozuk) çıkar. Bu bozuk davranış biçimlerini pslkolo
jideki savunma rnekanlzmalanrıa benzete:biliriz. Bu bozuk davranış

!biçimleri sayesinde sistemin tamamen 'çökmesi önlenmiş olur. An
cak sorun çözülmeden kalır, görevler ve işler yerine getirilernez.
Uyum sağlayıcı ve boeuk (uyum sağlayamayan) tepki biçimlerini bir
birinden ayırdedebilmemizi sağlayan ölçüt şudur: Bir davranışm,
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* <örgüte maliyeti arttığı oranda

* uygulama alanı daraldığı oranda

* getirdiği çözümün süreslqeçicl olduğu (kısa süreli) oranda,
o tepki bozuk, uyum sağlayamayan savunma mekanizması benzeri
davranıştır dlyoruz..

Uyum sağlayıcı tepkileri azaltmak lçln aşağıda ayrıntılı olarak
inceleyeceğimiz AŞIRI YÜKÜ ORTADAN KALDıRACAK yeni mekaniz
malar aramak bulmak gerekir. Ancak bozuk, uyum sağlayamayan

tepki blçlmlerlnl ortadan kaldırmak daha farıkllQözüm yolları ge
rektirir. Bunlardan en önemlisi sistemin çevl'1es,ini kontrol altına al
maktır. Uyum sağlayıcı tepkileri azaltmak için başvurulan slstern-lçl
önlemler yanında, bunlara ek olarak, sisteme, yani örgüte çevreden,
dışarıdangelen enfol1masyongirdisini (input) planlı ve sistema
tik bir blçlrnde azaltmak gerekir.

B. ÖRGÜT içi AŞIRI YÜK TEPKiLERi VE ÇÖZOM YOLLARI

1. ATıLAMA. (Dışarıda bırakma)

Mesajı alan tarafından bazen bilinçli çoğu kez bilinçsiz ola
rak yapılan bir şeydir. Örgüt içinönemli olan türü, aşırı bilgi yükü
sonucunda ortaya çıkan atlamalardır. Mesaj alma kapasitesiyle ilgili
bir olgudur. Fazla bilgi yükü altındaki bir insan normalolarak diğer

örıgüt üyelerine karşı yükümlülüklerini ihmal etmek ve dolayısıyla

da hem kendisinin hem başkalarının hata yapma olasılığını arttırmak

durumundadır. O halde;

Kural: Mesaj yükü arttıkça grup performansı azalır.

Atlama iki blçlmde ortaya çıkabilir.

a) ilgili kişi ya g<örevle ilgili önemli bir bilgiyi dışarıda bırakır,

b) veya daha önce almış olduğu bir mesajdaki benzer bilgiyi
yeni bllql yerine koyar.

Heriki durumda da astlarının daha fazla açıklayıcı bilgi isteme
sine yol açılır. Bu durum da, zincirleme bir biçimde,

* daha fazla atlamalara,

* daha önceki bilginin, mesajın kime giÖnderildiğini unutma gi
bi karışıkhklara yol açar..
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ATLAMAVI ÖNLEMENiN VOLLARı

Herşeyden önce aşırı bllql yükünü azaltmak gerekir. Bu yaoıla

mıyorsa şu önlemler alınır:

a) ayrıntıların mesaj içine standartlaştırılmış etkili bir jargon
kullanarak konulması

ib) uyum mekanizmaları geliştirmek

• by-peas

* sıraya koyma. mesajlara yanıtları, hızlı akış zamanlarında

yavaşlatma (önem sırasına göre), yavaş akış zamanların

da hızlandırma.

* filtre. lüzumsuz kategori bilıgileri mesajlardan sistematik
bir biçimde dışlama, atma.

2. ÇARiPI11MA. (Sistematik hata).

insan dili sözlü veya yazılı, somut nesneleri tarife zorlanmaz.
Ancak soyut, elle tutulamayan kavramları tarifte hepimiz zorluk çe
keriz. Özellikle örgüt Içi aşırı yük sırasında şu tür, slsternatlkhata
lar ortaya çıkar.

a) Kısaltma. Mesajın genel biçimiyle alıkonup belli detayla
rın atılması.

b) Vurgulame. Mesaj lçerlğln! belirli kendince anlaşılır kate
g'orilere 'ayırmak. Bunu yaparken de bazı farklılıklar abartılır bazıları

kayibolur. Arada kalan bilgi hoşlukları da keyfi olarak doldurulur.

c) ~zümseme. (Asimilasyon) Bu da Üç türlü olur: (1) Alınan

yeni mesajı daha önceki benzer (tipik, alışılmış) bir mesaj bağla

mında yorumlama; (2) Yeni mesajı üst yöneticinin kendisinden beko
lediğini sandığı davranışlar doğrultusunda özümseme, (3) mesajı ki
ştsel değerler, normlar bağlamında yorumlama. Bu üçüncü tür özüm
seme de şu tipik blçlmlerde ortaya çıkabilir: (a) mesajı kendi tavır

ları doğrultusunda özümseme (b) mesajı gönderen tarafı memnun
etme, onunla çatışmaya girmekten kaçınma nedeniyle özümseme
(c) mesajları tipik değer yarqılanna g'öre, genelde -hoşlarnlan- «hoş

lanılmayan-: -iyi" - «kötü" -yarqılanna göre özümseme.

ÖBGÜTLEROE mesajlar atlama çarpıtma vs. nedenlerle BOZULUR.
Yukarıda belirttiğimiz -atlarna-yı önleme tedbirleri yanında MESAJ
BOZULMASINf ÖNLEYic.i i~i ÖNEMli MEKANiZMA VARDıR:
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1. llEKRAR. a) mesajın biçimini aynı tutarak içeriğini tekrar et
mek Burada dikkat edilmesi gereken husus tekrarın mesaj yükünü
artırıcı etkisiolduğudur.

b) Çoklu-kanal kullanarak tekrar. Mesaj içeriğini fark
li kanallar kullanarak iletmek. Yaz], sözlü, odio-vlsuel.

2. DOGRULAMA. Yorum farklılıklarının ortaya çıktığı durumlar
da, üst yönetici üç aşarnah bir doğrulama sistemi uyıgulayaıbilir: (a)
mesajı karşılıklı olarak tartışmak, (b) alıcı'dan anında veya gecilemeli
geri besleme Ifeedbackl almak, (c) .yorumlar arasında uyum sağlamak.

C. MESAJ IÇERIGI (Anlam Sorunu) ILE ILGILI KURAL VE ÖNE·
RiLER

1. Ö~üt içi aşırı mesaj yükü yanında örıgüt dışından gelen faz
la bilgi yükü de örgüt içi iletişim tıkanrkhklanna ve mesaj bozulma
larına yol açablllr.

2. Aşırı bilgi' yükünün varlığı iletişim atlamasına yol açar,

3. Aşırı bilgi yükü iletişim çarpıtmasına yol açar.

4. Iletişim zincirindeki Inaarilarm sayısı aradan geçen fizik uzak·
lık mesaj bozulması ihtimalini. arttırır.

5. ÖJ'igUt mensubunun yükselme ve terfi beklentisi, aşağıdan yu
karı giden mesajlarda bozulmaya neden olabilir. Ast'ın kendi, yük
selmesini önleyebileceğini düşündüğü bilgileri atlama teamülü vardır.

6. Karşılıklı güven duy,gusunun azlığı ölçüsünde mesaj bozııl

masıartar. Güven azalması ya da yokluğu insanın kendi tavır ve tu
tumlarını karşısındakinden gizlernesi ve sonuçta örgüt içinde, «kay
pak. «şikayet dolu. ya da bir ölçüde «sald.ırg.an. mesaj biçimlerinin
doğmasına yol açar.

7. Aatlar üstleriyle olan ilişkilerini ·«\bozmamak. salklyle mesaj
lardaki bazı önemli sorunları görmemek temayülürıdedlr.

8. Yönetici ve emrindeçalışan kişi, örgüt içindeki belli pozis
yondaki insanları ortak biçimde al'gılarlarsa, aralarındaki i1etişimde

mesaj bozulması ihtimali azalır.

9. Mesaj bozulmasını önlemek için mesaj içeriğinin tekrarlan
ması ve doğrulanması gerekir.
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10. Özetlersek, iletişimbilim araştırmalarınm bize gösterdiği en
önemli bulgu. birörgüt içindekiiletişim pratiği ile, o örgüt mensup
larının kişisel tatmini, kendlne-sayqrsı ve örgüte ait olma duygusu
arasında çok önemli bir bağ olduğudur. Bir örqütün bekası ve gele
ceğ'i bu ilişkilerin doğru bir biçimde saptanmasına ve doğru bir yön
de geliştirilmesine bağlıdır.

ÖRGÜT iCl-' iLETişiM VE OTOR'iTE

Son olarak örgütlerdeki önemine blnaen otorite-iletişim ilişkisini

inceleyelim.

Otorite veya yetki, örgütle ilgili bir işin, gıörevin, bir örgüt üyesi
tarafından statü gereğ'i yapılmasını sağlayan bir iletişim özelliğidir.

Otoritenin. iki yönü vardır:

A. OTORiTEN,iN ÖZNEL (SUBJEKı:IF) YÖNÜ

ıBir iletişimin (ernrin) otorite olaraik ıkabulü yani bir öııgiÜt men
subu tarafından görevine temelolarak alması şu dört koşulun hep
btrllkte yerine getirilmesine bağlıdır:

Iletişime 'hedef olan kişi emri alışında:

1) Mesajı anlayablllyorsa.

2) Örıgütün amaçlarına uyıgun olduğunainanıyorsa (daha önce
ki bir emirleçelişkili değilse). Algılamasında şayet bir çelişki varsa,
bunun yanlış algılama 'olduğu kendisine açıklanmalı.

3) Kendi çıkarlarıyla uyum içindeyse (toplu istifalar! vs.)

4) Kişinin zihinsel ve fiziksel yönden emre uyması mümkünse.
(Yüzme bilmeyene -yüz» demek)

Şayet bu koşullara uymadan emirler verilirse, öznelotorite efsa
nesi sarsılmış olur. Bu dört kuralı şöyle özetleyebiliriz: -Uygulaması

olanaksız emir -verllemez!»

Öznelotorite kavramıyla ilgili olarak. ve yukarıdaki dört koşula

ilaveten bir bireyin bir -aldırmazhk sahası» mevcuttur. Bu bölqede
verilen emirlere bilinçli olarak otoriteyi sorgulamadan uyulur.
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Emre uyulmayabilir

Ya tereddütle kabul edilir, ya tereddütle kabul edilmez.

Tereddütsüz kabul edilebilir

ı aldırmazlık sahası" bu sonuncu ile ilgilidir.

-Şekil 14-

Öznelotoritenin üçüncü yönünü bireyin bir .'grup. içindeki ta
vırları oluşturur. Bireylerin ·grup içindeki tavırları bu aldırmazlık sa
hasının dengesini belirler. Bir grup bireye «statü-sünün önemli ol
duğu duygusunu veriyorsa,grup müeyyldelerl bireyin çıkarlarıyla

uyumlu makul aklıselim çerçevesinde ise ",grup. tavırları» «otorite
efsanesi» dediğimiz durumu yaratır...Yani otorite yukarıdan aşağıya.

Genelden özele doğru gelir. efsanesi.

B. OTORiTENiN NESNEL (objektif) yönü; koordinasyon sistemi
olarak otorite. Bir örgütle formel iletişim otorite ile yakından ilgili
dir. Bireyler yetkilerini yalnızca "resmi» olarak edimde bulundukları

sürece kullanabilirler. Diğer bir deyişle, yetklbellrqln bir şekilde ör
gütlenmiş bir sistem içinde söz konusudur. Örgüt içi i1etişimde oto
rite, otoriteye hedef olan kişilerin otoriteye rıza gösterme potanal
yelleriyle ilgilidir. Bu açıdan otorite örgüt i'çi iletişimle ilgisinde şu

şekilde ikiye ayrılır: a) Kişinin resmi konumu ile ilgili otorite: Bir
üst sıfatıyla astına gönderdiği iletişim, bl Kişinin örgüt içindeki
liderlik vasıfları nedeniyle sahip olduğu otorite. yani liderlik otori·
tesi. Kişi bu durumda örqüt içindeki konumuna bakılmaksızın söyle-·
diği şeylerden, bilg,isindEm dol'ayı otorite kabul edtllr,

ideal durum, bu iki tür otoritenin aynı şahıslar üzerinde toplan
masıdır. Şu kural unutulmamalıdır: "Sorumluluk olmadan yetki ol
rnaz»,

Bir nesnelotorite sistemi, olarak iletiş,iılniin temel özellikleri nelerdir?

1. Otorite kanalları: iletişim kanalları açık seçik bilinmelidir.

2. Nesnelotorite, örgütün her üyesi için bel'irgin resmi bir ile
tişim kanalı öngörmelidir. Örqüt içinde her çalışan kimeemir ver
mesi ,gerelktiğini bilir, kimden emir alması 'gere1ktiğini bilir.
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3. 'iletişim kanalı mümkün olduğu kadar dOğrudan ve kısa olma
lıdır. Kanalın kısalığı oranında hata oranı ve zaman kaybı azalır.

4.ileıt:işim kanalı atlanmadan tam olarak kullanılmalıdır. Şayet

bir atlama olursa çelişkili emirler verilme durumu ortaya çıkabilir.

5. iletişim ara istasyonları tarecrlanl olan kişilerin yeterli yete
nekte olması gerekir. Alınan mesailan. emirleri açıp. yorumlayan ve
bir alt kademeye g'önderen kişilerin olması gerekir.

6. Örgütün faaliyet gösterdiği süre boyunca iletişim kanalları

akışına ara :verilmesi gerekir,

7. Her iletişim. mesaj do,ğrulanmalıdır. Yani mesaj, emir ger
çekten emri vermeye yetkili olan şahıstan gelmelidir.

SK 1

SOZLO MESAJ

1. Konuşmadan önce ne söyleyeeeğimi düşünür ve söyleyeceklerim i
tasarlar mıyım? '

2. Dinleyicinin bilmeye ihtiyaç duydukları ya da bilmek istedikleri
üzerinde yOğunlaşarak onun ilg'isiniçekmeyeçalışır mıyım?

3. Konuşurkerıebartı ve jargondan kaçınıp açık ve kolayanlaşılır

Ibir dil mi kullanıyorurn?

4. Konuşurken spesifik miyim?

5. Konuşur ya da dinlerken gizli varsayımlara karşı duyarlı mıyım?

6. Dinlerken tüm dikkatimi konuşana ve mesajına veriyor muyum?

7. Dtrılerken konuşmacıyla göz teması kuruyor muyum? Ona dinle
diğ'ime dair işaretler veriyor muyum~

8. Konuşmaeıya onu onayladığımı ya da sorguladığıml gösterir cüm
lelerle karşılık veriyor muyum?

9. Mesajımı alan kişiden geribesleme (Feedback) alıyor muyum?

10. Bana mesaj veren kişiye geribesleme (Feedhaek) veriyor muyum?
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EK 2
- Orta.m Boyutlarının Kısıtlayıcı Etkisi -

-Model-

EK 3
lletlşım Kanal Boyutları

- Kodla uğraşma becerisi

- Hg'ili duyular

-:- Doğruluk ve Odek

- ıErim

- Ulaşılabilirlik ve dayanıklılık

- Özel ekipman gereksinimi

- Kanal kapasitesi

- Alıcı katılımı

- Kanal Düzeyi

- Kredibilite ve beklentiler

- Anlam

---- Maliyet

Or~~
(f~Etae,
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EK 4

'Kanal Boyutları Sınıflandırılması

Seçenek Kategorisi

1. Dolaylıya karşı direkt

2. Araç tipi ...
fiziksele karşı örgütsel
veya kişisel

3. iletişimortamı

4.·Özel kanal
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Kanal Boyutları

Kodla uğraşma

'Erim
Kapasite
Kontrol

'Doğruluk

Odak
Süzme ve bozma
Kalıcılık

Açık / kapalı

Grup i birey

Kültürel önyargı

Güvenirlik
Geribesleme
Özel kodlar
Kanal düzeyi
Stimüle edilebilen duyular
Anlam
Maliyet



EK 5

ILE"JiiŞIM KANALI SINIFLANOIRM~SINA BilR ÖRNEK
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~K G

Kanal Seçeneklerinin Hierarşisi

İletişim Ortamı

Araç Tipi

Dolaylı
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