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SERAP GÖKMEN 

iş dünyası 
NLP'yi keşfetti... 

Geçen hafta sizlere NLP nedir ve nere
erde kullanılır diye anlatmıştım. Bu 
hafta ise. iS dünyası neden NLP öğren

mek isl~'O r ve NLP tekniklerini kullanamk na· 
sıl hedeflerini yakalıyorlar, onlardan bahset
mek istiyorum. 

Kişinin kendini tanımaSJ ne kadar önemliy
sc şirketinde kendini ve çalışanJannı aynı şekil
de anlayabilmc.'ij Çdk önemli. Bu sayede orıak 
hedeflere ve değerlere ulaşabilirler; uyum ve 
denge içinde çalışmalannı ko laylaştınnış oLur
lar. Bunu örneklemek gerekirse, uzmanlar şir
kcılcrdcki yönetimsel eğiıimin 4 tekerlektcn 
oluştuğunu ve bunlardan birinin eksik olması 
durumunda şirket eğiıimlerin in yararlı olama
yacağını s,.·wunuyor. Buna göre, organizasyon
lardaki eğitim. davranışsal, psikolojik. kültürel 
ve sistemli olmalı. Birdz daha açmak gerekirse; 
bir ŞI..')'in nasıl farklı yapılabi leceğini göstermek 
için da"ranışsal, insanların yaptıkları şeyler ko
nusundaki düşüncelerin i dikkate almak için 
psikolojik, eğitimin me~cut kurumsal kü\türlc 
bağdı.~tınlması için kültürel. mevcut sistemi 
dikkate alabilmek için ise sistemli olmalı. 

Bir firmada, çalışanlara müştcri memnuni· 
yetinin ne kadar önem li olduğunu anlatabil· 
mek için bunun öncelikle firmada herkes tara
fından inanılan ve uygulanan bir davranış biçi· 
mi olması çok önemlidir. Böylelikle finnaYd ye
ni gelen bir cleman bunun firmanın kültür ve 
sistemine yer aldığını görecek. duyacak ve his
sedecek ı ir. Bir çok firma müşteri memnuniyeti 
eğiıimlerini davranışsal boyuna almakla sınırlı 
kaldığı için, müşteri olarak işyerioc baktığınız· 
da belli başlı müşteri memnuniyeıi formları 

kullarulmakla beraber, bir sorun veya problem 
arunda fimıanın kültür ve psikolojisine yansı ul
mamış olan mÜ$lcri memnuniyeıi inanışı aksar. 
Işte bunlar eğilimin. eğitim odasında kalmasın
dan ve sadece o gruba yönelik olmasından kay· 
naklarnr. Firma karar vermeli - -Biz fimıa ola· 
rnk müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir 
fimıa nu olmak istiyoruz?' Cevap evet ise NLP 
baZI~ ..' 
konuda ortak hedefe doğru aydınlaulmalıdır. 
labii bu sadece ortak hedef düzeyinde kalma
malı ve çalışanların da bu hedefe sahip çıkma· 
lan sağlanmalıdır. 

NLP ile Performansmızııı Zin-esj~ ÇıkUl! 
NLP ~llcI olarak YApl l!lnın, konusulanın 

he 'ni incelediğinden (ele aldığından) dolayı 
da rilerinin etkilediği her alana ses-
lenir ... Kı ~ " ma! Motivasyon, ileti-
şim , satış, mUşıeri memnuniyeti, takım çalışma· 
sı , liderlik, çatışma yönetimi, zamanı etkin kul· 
Ianma, stres yöneıimi, insan yöneıimi, koçluk 
becerileri, ... ve diğerleri. Çünı..-ü hakikaten zih
nimizi (düşünce, duygu, davranış, inanç ve de· 
~erlerimiz), dil kalıplarımızı, beden dilimizi ve 
bizi kuııandığımlZ her alanda fencrimiz NLP 
olabilir. DUşünün hedefe motive olmuş, birbiri
ni tanıyan, anlayan bir grupla müşteriyi mem
nun etmek mi daha kolay? Yoksa ne istedilde· 
rini bilmeyen, çalıştıklan şi rke tin de tam olarak 
hedefini ka~ramamış, içsel sıkınıdannı çözüm· 
leyemeyip dışan yansıtan bir grupla mı? labi· 
i ki cevap biri ncisL Işte bu yüzden NLP sadece 
moda olmakla kalmamış, otuz seneyi aşkındır 
gerek iş gerek eğitim, spor ve tıp dünyasında 
kullanılan eğilimlerde hakkeııiği yeri korumuş
tur. Tabii her konuda otduğu gibi NLP'yi de 
doğ.ru adreslerde, eğit im iere doğru şekilde en
tegre edilmiş şekilde uygulamalı , Öb,'renmeliyiz. 
Herkes NLP'dcn hem bireysel hem içinde bu
lunduğu topluma yans~ması olumlu olacak şe. 
kilde yararlanabilir. Kendini daha iyi anlayan, 
motive edebilen bulunduğu ıoplumu daha iyi 
okuyabilen ve olumlu yönlendirebilen (iyi ileti· 
şim kurabilen), istenilen hedefleri daha doğru 
bclirıt!)~p, onlara daha rahaı ulaşabilen kişiler, 
toplumumuzu her zaman daha ileriye götürebi· 
lecekkrdir! NLP dcr ki kimse kimseyi de~işıi· 
rcmez, ama herkes kendini dolayısı ilc herkesi 
değiştirchilir. Sonuçta hepimiz ortak bir süre
cin içindeyiz, eğer hepimiz olumlu açıdan bir 
adım atarsak, ayn ı domino etkisi gibi, bu lüm 
çevremize yansıyacaktır. 

Ometin, siz detaycı bir insarısanız, yönetici· 
niz de genel bir insansa, eğer yöneticiniz size 
yapmanıı gereken işi detayları ilc anlatmadığı 
takdirde siz bocaIarsın ı z, işte burada yönetici· 
nizin bunlan bilip size görev verirken kendi gi· 
bi düşünmeyip size tüm detaylan anlatması ge· 
rekir. Onümüzdeki haftalarda sizlere farklı in· 
san tiplerinden bahsedeceğim. Hepinizin iyi bir 
hafta geçirmeniz dileği ile. 
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