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SERAP GÖKMEN 

ilet-işim 

5 sene önce kendi içimde ve çevre m ilc yaşa
dığım iletişim sorun l arı Nöro Lingui tik 
Programlama (NLP) kurslarımı bıışlııma

ma vesilc oldu. Başarıya ve hızlı sonuçlara 
odaklı lıir kişiliğe sahip o lduğum için NLP'nin 
faydasını yaşamınıın pek çok alanında hemen 
ve olumlu olarak ["rkettim. 2 yıl önce 20 sene
lik profesyonel olıll"dk sürdürdüğüm iş hayatımı 
bitirip NU' egitnıeni ve Koç olarak çalışmaya 

başladım . Yı ll ar boyunca iş hayatında edindi
ğitn tecrübeler ve şimdi NLP ilc Koçluk eğitim
lerinin bana katuğı bilgiler doğnıltusunda kişi
lere ve kurumlara faydalı olarak ulaşmak iste
dikleri hedefleri yakalamaları için destek veri
yorum. 

Herkesin iş hayatında örnek aldığı bir Mcn
toru veya Koçu olamayabilir, ben bu konudu 
çok şanslıyım, çünkü patronu m Sayın Ozbıın 
Erem gerek kişiliği gerekse bilgileri ile ban" her 
açıdan ~ık tutmuştur,Bazı insanlar nasıl ve ne
den başanlı olur? Sadece doğru zamanda doğ
ru yerde olmak mı? n, mı? i layı r hiç biri de
ğil, bu kişilerin kişilik y"dpılannda bazı özellikler 
var, örneğin birlikte "'1lıştıkları ekiplerini anla
yıp, onlan ulaşılmak istenilen hedefe motive et
mek, esnek olmak, etkili iletişim becerilcrini 
kullanmak, seçeneklcr yaratmak, sonuçlara 
odaklanmak ve her zaman olumsuzları olumlu
ya çevirmek. Işte Ozh"n B~y böyle bir lider, her 
zamanki girişimci fikirleri ile sektördeki büyük 
eksikliği farkederek 'Bayim Olur musun?' ga
zetesini çıkarmaya başladı . Bir bayan köşe ya
zarının gazeteye reo.k katacağını düşündüğünü 
söylediğinde ben büyiik bir heyecan ve mutlu
lukla yazabileceğitııi söyledim. i ler hafta sizler
le bazen NLp, bazen bir bayanın gözüyle iş ya
şamı bazende hoşunuL1 gideceğini düşündü

ğüm hikayeler ve yaşamınızda fark yaratabile
cek ayrıntıları paylaşacağım , Sizde lütfen hoşu
nuza giden hikayeleri. naşınlZdan geçen veya 
çevrenizde {arketuğiniı ve herke;,in faydalana
bileceğini düşündüğünu/ tecrubelerinili bana 
yazınız. 

Iletişim kelimesinı: hiç dikkatle haktınlı 
mı? " ııet" ve "'şim" kelimelerinin ortasına bir 
çizgi koyarsak; l şimitin "iletmek" olduğunu 
farkedeceğiz. Iletişi mimizin anlanll karşıdıın al
dığınız tepkidir ve bu ktı,lcttiğinildcn farklı lıir 
tepki olabilir. Gün içinde ne kadar Ç(ık kişi ılc 
i1etişitn halindeyiz, ve ne sıklıkta '13cni anlama
dı yada beni anlamıyorlar' diyorsunuz? lletişinı 
döngüsünde sorumluluk tamanıen bizdedir, biz 
ne kadar doğru anlatabddik'l O kişiden hangi 
cevabı aslında duyırıak "tiyonız'! Kilit işte bu
rada, almak istediğimiz cevaba göre biz soru
muzu doğru SOl"dcağız veya bır konuyu anlama
larını istediğimizde bedefııniz dogrultusunda 
an laşılır anlatacağız. Bunun yanısım sadece ne 
söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz de önemli
dir. Ozellikle sunumlarda ve iletişimimizde ala
c.1ğımz sonuç; % 55 kulland ıgımz vücut diline. 
% 38 ses tonunuw, % 7 ise kullandığınız kcli
melere dayalıdır. Bu hafta itibari ile sizden kul
lanmanızı ve bunu alıtkanlık haline getirmenizi 
isteyeceğitn bir kelime var; birisine bir şey an
latt ıktan sonra ".nl adın mı?" diye sormak yeri
ne "anlatabildirn mi?" diye sormaya başlayın 
ve i letişimioizde farkı yaratcak farklardan bü
yük bir lanesini kullanıırak ka~ıdan alacağınız 
olumlu tepkinin fmına "ımaya b,~layın ... 
"anlatııbildim mi" diyc sordullunuzda sorumlu
luğu siz üzerinize almış oluyorsunuı ve iletişim 
döngü.unde sonımluluk sizindir. l1cti~imil1izil1 
istcdi~ıniı hedeflere ulaşacıık şek.ilde dc~~mc
ye başlayacak olması ve iyi bir harıo geçımıeniı 
dile- iylc. 
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