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Sağlık bakımı hem bir bilim hem bir sanattır

• Karşılıklı saygıya dayalı insan etkileşim sanatı çok önemli

• Sanatsal boyut kolayca ihmal edilebilmektedir.

• Sanat olmadan, iyi sağlık uygulamalarının teknik ve bilimsel yönü

kolayca baltalanabilir.

Ellingson LL. Communication, collaboration, and teamwork among health care professionals. Communication research trends, 2002, 21.3. 



İnfeksiyon kontrolü ve önlemesi
Kapsam ve Amaç

Sağlık çalışanları ve hastalar arasında infeksiyon 
hastalıklarının bulaşmasının önlenmesi, tüm sağlık bakım 

merkezlerinde güvenli sağlık hizmetinin sağlanması



İnfeksiyon kontrolü ve önlemesi

1. Liderlik ve yöne/m
2. İle&şim ve işbirliği
3. Sağlık çalışanları ve hastalar arasında infeksiyon risklerinin 

değerlendirilmesi ve azal>lması
4. Tıbbi değerlendirmeler
5. İnfeksiyon kontrolü ve önlemesi eği/mi ve öğre/mi 
6. Bağışıklama programları
7. Potansiyel infeksiyöz maruziyetlerin ve hastalıkların yöne/mi
8. Sağlık çalışanlarının sağlık kayıtlarının yöne/mi

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/healthcare-personnel/index.html



İnfeksiyon kontrolünde iletişim ve işbirliği

• İnfeksiyon önleme ve kontrol birimleri

• Klinik servisleri

• Mühendislik ve yönetim 

• Klima, inşaat gibi işlerle ilgilenen 
teknik servisler

• Hastane liderleri ve yöneticileri

• Sağlık personeli temsilcileri

• İnsan kaynakları

• Bilgi işlem servisleri

• Laboratuvar

• Hukuk departmanları (örn. risk yöneFmi)

• Eczane

• SaJn alma hizmetleri 

• Kalite ve akreditasyon komiteleri

• Sağlık çalışanı ve hasta güvenliği 
komiteleri

• Gönüllü departmanlar

• Çalışan kompansasyon birimleri

h9ps://www.cdc.gov/infec:oncontrol/guidelines/healthcare-personnel/index.html 



İnfeksiyon kontrolü
• İşler!

üDoğru uygulamalar, sağlık merkezlerinde mikroorganizmaların 
yayılmasını durdurabilir.

• Bir Ekip Çalışmasıdır!
üİnfeksiyon kontrolü, tüm ekip üyeleri tutarlı bir şekilde 

uyguladığında en etkilidir.
• Önemli!

üİnfeksiyon kontrolü, tüm sağlık bakım merkezlerinde güvenli sağlık 
hizmetinin kritik bir parçasıdır.



İnfeksiyon Önleme ve Kontrol Komitesi
Çeşitli uzmanlık ve hizmetlerden oluşan çok disiplinli bir kuruluştur. 
• İnfeksiyon önleme
• İdare
• Hemşirelik
• Tıbbi personel
• Mikrobiyoloji
• İşci sağlığı, bilgi teknolojisi
• Dahili ve cerrahi hizmetler
• Merkezi sterilizasyon ve dezenfeksiyon
• Çevre sağlığı/güvenliği yönetim hizmetleri
• Antimikrobiyal yönetim hizmetlerinden personelleri içermelidir.

Dhar S, et al. Infect Dis Clin N Am 2021;35:531–51



Enfeksiyon Kontrol Komitesi

İnfeksiyonkontrol hekimi

İnfeksiyon
kontrol hekimi

İnfeksiyon kontrol 
hemşiresi

Mikrobiyoloji 
uzmanı

Tüm sağlık personeli

Dekan yardımcısı veya 
başhekim yardımcısı

Çocuk infeksiyon hastalıkları 
uzmanı yoksa çocuk uzmanı

İç hastalıkları 
uzmanı

Genel cerrahi 
uzmanı

Başhemşire veya 
hemşirelik hizmetleri 

müdürü
Eczane 

sorumlusu
Hastane 
müdürü

Çalışma 
grupları



İnfeksiyon Önleme ve Kontrol Uzmanı (İKU)
• İnfeksiyonların önlenmesi için politikalar, prosedürler ve 

uygulamalarla ilgili geliştirme, uygulama, değerlendirme ve 
eğitim sorumluluğu 

• İnfeksiyon hastalık süreçleri, mikrobiyoloji, rutin uygulamalar ve 
ek önlemler, sürveyans, epidemiyoloji ilkeleri, araştırma, eğitim 
ve öğretim konusunda bilgili olması

• Ek destekleyici yeterlilikler arasında iletişim, liderlik ve 
profesyonellik yer alır. 

• İnfeksiyon önleme ve kontrol yetkinliği için gelişime açık olmalıdır. 
Canada Standards for Infec:on Preven:on and Control Programs, 2021



Amerika Sağlık Hizmetleri Epidemiyoloji Derneği (SHEA)
İnfeksiyon önleme uzmanı
• Epidemiyolog
• Konusunda uzman
• Kalite ve performans iyileştirme lideri
• Düzenleyici/halk sağlığı irtibatı
• Sağlık hizmeti yöneticisi
• Klinisyen eğitimcisi
• Araştırmacı
• Analitik
• Sözlü ve yazılı iletişimde yetenekli

Dhar S, et al. Infect Dis Clin N Am 2021;35.531–51



İnfeksiyon önleme şampiyonları

• Eğitim ve öğretim, yeni veya uzun süredir devam eden 
protokollerin ve politikaların tanıtılması, sürdürülmesi ve kontrol 
listeleri, hasta bakım turlarının sağlanması için birim şampiyonları 
olmalıdır.

• Bilgili ve hevesli, güçlü iletişim becerilerine sahip saygın kişilerdir.

• Meslektaşlarını dahil ederek ve eğiterek, sorunları çözerek ve tüm
liderlik seviyeleri arasında iletişim kurarak sağlık hizmetiyle ilişkili
infeksiyon önleme uygulamalarını teşvik eder ve yönetir.

https://www.cdc.gov/hai/prevent/tap/preventionchampions.html



İnfeksiyon kontrolü ve önlenmesi

h9ps://www.cdc.gov/hai/prevent/tap/preven:onchampions.html



İnfeksiyon kontrolü ve önlenmesi
Tanımlama

Potansiyel şampiyonları belirlenmesi:
• Saygın, ikna edici, yenilikçi, tutkulu, güvenilir
• Etkili iletişimciler
• Hevesli, esnek
• Kendini adamış
• Cesur
• Takım odaklı
• Yeni fikirlere açık
• Erken benimseyenler

h9ps://www.cdc.gov/hai/prevent/tap/preven:onchampions.html



İnfeksiyon kontrolü ve önlenmesi
Eğitim

Veri sağlanması:

• Eylem için merkeze özel veriler

• İnfeksiyon önlemek için hedeflenen değerlendirme sonuçları

• Girişimin dayandığı kanıtlar /yönergeler

• Destek personeli için iletişim bilgileri

• Girişimleri teşvik etmek için protokoller

https://www.cdc.gov/hai/prevent/tap/preventionchampions.html



İnfeksiyon kontrolü ve önlenmesi
Destek sağlanması

Başarının kolaylaş7rılması:

• Liderlik desteğinin sunulması 

• Hasta merkezli girişimlerde bulunulması

• Hedefleri ve zaman çizelgelerinin net olarak tanımlanması

• Personellerin kaNlımının teşvik edilmesi

• Kanıtları eyleme geçirilebilir hale geOrmeye yardımcı olunması

https://www.cdc.gov/hai/prevent/tap/preventionchampions.html



İnfeksiyon kontrolü ve önlenmesi
Sürdürelebilirliğin sağlanması

Desteğin devam etmesi:

• Liderlik seviyeleri arasında hedeflerin sıraya konulması

• DeneOmler yapılması ve personele geri bildirim sağlanması

• Endişeli personelle konuşmak için sürekli Prsatlar sunulması

• Bir girişimin sonuçlanmasının sağlanması

https://www.cdc.gov/hai/prevent/tap/preventionchampions.html



İnfeksiyon Önleme ve Kontrol Uzmanı

• Klinik deneyim

• Yönetim deneyimi 

• İyi iletişim becerileri de ön koşullardır. 

Günlük sorumluluklar çok yönlüdür ve güçlü organizasyon   

becerileri gerektirir.



Dellinger E

Ekip çalışması ve
iletişimin artması, 
kontrol listelerinin
etkin kullanımı ile
cerrahi alan
infeksiyonları dahil
olmak üzere
komplikasyonlarda 
azalma ve hasta 
güvenliğinde 
artma görülmüş.



Sağlık hizme,yle ilişkili infeksiyonların önlenmesinde
liderliğin önemi: çok merkezli kalita,f bir çalışmanın sonuçları

• Hastane infeksiyonlarını önleme konusunda nicel bir anketi

tamamlamış olan 700 davetli hastanenin %72'si arasından 14 

ABD hastanesi seçilmiştir. 

• 14 hastanede, başarılı liderlerin davranışlarını belirlemek için 48 

görüşme gerçekleştirmiş.

Saint S, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31(9):901-7



Sağlık hizmetiyle ilişkili infeksiyonların önlenmesinde liderliğin
önemi: çok merkezli kalitatif bir çalışmanın sonuçları

Başarılı lider
• Bir klinik mükemmellik kültürü geliş/rdiği ve bunu personele etkili bir

şekilde ileZği

• Engelleri aşmaya odaklandığı ve sağlık bakımı ilişkili infeksiyonların
önlenmesini engelleyen dirençli personel veya süreç sorunları ile
doğrudan ilgilendiği

• Çalışanlarına ilham verdiği

• Kri/k komite oylamalarından önce disiplinler arasında ortaklıklar
kurmak gibi stratejiler belirlediği görülmüş.

Saint S, et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2010;31(9):901-7.

Hastane epidemiyologları ve infeksiyon önleme uzmanlarının, 
hastanelerin hasta güvenliği faaliyetlerinde genellikle üst düzey
yöneticilerden daha önemli liderlik rollerinin olduğu görülmüş.



Ekipler, gruplar ve hasta güvenliği: sağlık hizmetlerinde
etkili ekip çalışmasının önündeki engellerin üstesinden

gelmek
Lider
• Görev koordinasyonu ve planlama yapması
• Ekibin gelişimi, mo/vasyonu ve olumlu bir atmosfer oluşturması
• Ekip üyelerinin performansları hakkında geri bildirim alması
• İle&şimi geliş&rmek için stratejilere sahip olması

Ekip üyeleri
• Birbirlerine saygı duyması ve güvenmesi, bilgileri doğru bir şekilde

iletmek için iyi ile/şim becerilerine ve fikirlere sahip olması
Weller J, et al. Postgrad Med J 2014;90(1061):149-54.



Liderlik becerileri (SHEA önerileri)
Çok disiplinli ekiplerle olan toplantılarda etkili iletişimi kolaylaştırma 
stratejileri 
• Gündem geliştirme
• Kapsayıcılık
• Eylem ve takip
• Açık sorumluluk ve görev yönetimi
• Analiz yeteneği
• Geri bildirim 
• Diğer hastane grupları/ekipleri ve paydaşlarla işbirliği
• Etkili iletişim becerileri

Kaye KS, et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015;36(4):369-80



Lider                                Otoriter
• Otoriteyi paylaşır
• Sınırları genişletir, hoşgörülü
• Güçlendirici
• Teşvik eder, eleştirilere açık
• Çift yönlü iletişim, dinlemeyi bilir
• Kişi ile ilgilenir, ön yargısız
• İkna eder
• Fikir söyler, benimsetir
• İnsan odaklı
• Onaylar, istekle davranır

• Paylaşmaz
• Sınırları kesin koyar (yaptırımcı)
• Geliştirmez
• Sınırlar
• Tek yönlü iletişim
• Mesafe koyar
• Tahakküm etmeyi sever
• Dikte eder
• İş odaklı
• Sadakat



Sağlık hizmetlerinde ekip ileDşiminin önündeki
engellerin üstesinden gelmek için yedi eylem

• Etkili iletişim stratejilerini öğretin
• Ekipleri birlikte eğitin
• Simülasyon kullanarak ekipleri eğitin
• Kapsayıcı ekipleri tanımlayın
• Demokratik ekipler oluşturun
• Protokol ve prosedürlerle ekip çalışmasını destekleyin
• Sağlık ekiplerini destekleyen bir organizasyon kültürü geliştirin

Weller J, et al. Postgrad Med J. 2014;90(1061):149-54.



İnfeksiyon kontrol önlemlerine uyumu artırmak için
iletişim müdahaleleri: randomize çapraz bir çalışma

• Yatan hastanın servis ve radyoloji transferi sırasında infeksiyon kontrol 
önlemlerini ar>rmak için ile/şimi güçlendirmeye yönelik uygulamalar
yapılmış.

Ong MS, et al. BMC Infect Dis 2013;13:72

4 aylık bir
süre içinde

300 
transfer

İki ile4şim stratejisi
üKontrol listesi
üRenkli işaretlemeler



İnfeksiyon kontrol önlemlerine uyumu artırmak için
iletişim müdahaleleri: randomize çapraz bir çalışma

Ong MS, et al. BMC Infect Dis 2013;13:72

Kontrol listesi ve renkli ipuçlarının kullanılması yoluyla ile/şimi
geliş/rmeye yönelik basit stratejiler, yatan hastaların transferleri
sırasında nakil personellerinin infeksiyon kontrol önlemlerine
uyumununda önemli bir ar>ş sağlamış. 

Çalışma, infeksiyon kontrol önlemlerine uyumu
sağlamada etkili iletişimin önemini vurgulamaktadır.



El hijyeni ve kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanımı
Uyumu izlemek ve ölçmek

PICOT (popülasyon, müdahale, karşılaş>rma, sonuç ve zaman aralığı) 
P: Sağlık çalışanları
I: İle/şim stratejilerini kullanmak
C: El hijyeni ve KKE kullanım uyumunu ar>rmak
O: COVID-19 infeksiyonunu azaltmak
T: Pandemi döneminde

Pandemi döneminde uzun süreli bir bakım merkezinde COVID-19 
infeksiyonunu azaltmak için, sağlık çalışanlarının el hijyeni ve KKE

kullanımına uyumunu artırmak için iletişim stratejilerini nasıl kullanır?
Macabio E, et al. Communication Strategies to Promote Infection Control Compliance: My Health is in Your Hands. 2021

• Planlamak
ü Bilişsel
ü Psikomotor
ü Duyuşsal

öğrenme
• Uygulamak
• Değerlendirmek



El hijyeni ve KKE kullanımı
• Proje ile, seçilen ünitede el hijyeni ve KKE kullanımını uyumunu 

iyileş/rmek için ile/şim stratejileri oluşturulması amaçlanmış.
• Seçilen birimde dokuz haeada personel uyumu önemli ölçüde artarak

el hijyeni %70’den %92’ye ve KKE kullanımı %78'den %85’e ulaşmış.

Macabio E, et al. Communication Strategies to Promote Infection Control Compliance: My Health is in Your Hands. 2021

• İletişim, fonksiyonel bir organizasyonun yaşam çizgisidir ve ekip
çalışması koordinasyonu kolaylaştırır.

• Kaliteli sağlık hizmeti ve hasta güvenliğini iyileştirmede iletişim
ve ekip çalışması önemli



Sağlık çalışanlarının solunum yolu infeksiyonlarında infeksiyon
önleme ve kontrol kılavuzlarına uymasının önündeki engeller

ve kolaylaşHrıcılar: hızlı kalitaLf kanıt sentezi
Solunum yolu infeksiyonları önleme ve kontrol kılavuzlarını takip etmeyi
etkileyen çeşitli faktörler; 
• Rehber içeriği ve nasıl iletildiği
• İş yükü
• Yöneticilerden destek
• İşyeri kültürü
• Eğitim ve öğretim
• Fiziksel alan
• KKE erişim ve bunlara güven
• İyi hasta bakımı sunma arzusu
Aynı zamanda kılavuzları uygularken tüm sağlık personelinin dahil
edilmesinin önemini vurgulanmaktadır.

Houghton C, et al. Cochrane Database Syst Rev 2020 ;4(4)

•KKE kullanımı uyumunun artırılmasında infeksiyon
önleme ve kontrol kılavuzları için açık iletişim
stratejileri için çok önemli
•Yöneticilerden destek, iyi bir işyeri kültürü ve doğru
eğitim yöntemleri KKE kullanımı uyumunu artırır.



Temel eğiJm çıkarımları

• Herhangi bir hastalık için infeksiyon kontrolünde yapNğımız her şeyin 

amacı, insanların hastalanmasını önlemekOr. 

• İnfeksiyon kontrol bilgisine sahip olduğumuzdan emin olmak ve 

kendimizi, hastalarımızı, iş arkadaşlarımızı ve ailemizi güvende tutmak  



İnsanlar nasıl öğrenir?

Gözlem ve algılama

Yorumlama

Uygulama ve deneme

Yansıtma

Doktor hastaya dokunmadan önce 
elini yıkadı

Demek ki el yıkamak gerekiyor

Ben de yapayım

İyi birşeymiş, hep yapayım



Uygulamak yeterlilik ister

Bilinçsiz yetersizlik

Bilinçli yetersizlik

Bilinçli yeterlilik

Bilinçsiz yeterlilik

El hijyeninin nasıl uygulanacağını 
bilmiyorsak uygulayamayız

Bilgi vardır, ancak alışkanlığa 
dönüştürecek deneyim henüz yoktur

El hijyeni uygulaması alışkanlık haline 
gelmemişse dikkat ederek uygularız

Farkında olmadan, gerektiği her 
zaman el hijyeni uygularız 



İletişim

• İletişim: Düşünce, bilgi ve görüşlerin konuşma, yazı ve resim gibi 

semboller kullanarak paylaşımı ve aktarımı

• İletişim yetkinliği: Empati, bağlılık, davranışsal esneklik ve

etkileşim gibi beceri ve davranışları içerir.



Kişilerarası ileJşimin doğası
• Alıcı-verici
• Mesajlar

üGeribildirim
üİleri besleme

• Kanal
• Gürültü (fiziksel, psikolojik, seman/k)
• Bağlam

üFiziksel
üKültürel
üSosyal-psikolojik
üZaman



İletişim süreci ve temel öğeleri
KAYNAK
Davranışlar
• Fikir
• Bilgi
• Duygu
• Tutum
• Beceri 

MESAJ
Semboller
• Gerçek 

obje
• Modeller
• Resim
• Hareket
• Ses

KANAL
İletici araç ve 
yöntemler
• Sözsüz 

iletişim
• Sözlü 

iletişim
• Basılı/yazılı 

araçlar
• Yöntemler

ALICI
Davranışlar
• Fikir
• Bilgi
• Duygu
• Tutum
• Beceri 

Dönüt (geri bildirim)



Duygular ve ileJmi

• Kişilerarası ileLşimde bir yandan mesajlar alınır verilirken, 
aynı zamanda algılama ve duygulanma süreçleri 
yaşanmaktadır.

Kanal ALICI

A l g ı

Geribildirim

Mesaj
VERiCiDüşünce



İleJşim aracı olarak DİL 

•Mesajlar 
üSözlü 

üSözsüz 

• İletişimde dili kullanarak 
üİster sesli 

üİsterse yazılı olsun 

üİlettiğimiz mesajlar, sözlü mesajlar olarak isimlendirilir. 



Sözsüz iletişim biçimleri
• Beden Dili

üDuruşu 
üHareketleri

• Sözsüz ileIşim hareketleri

• Göz ileIşimi
• Yüz ifadeleri
• Mesafe ileIşimi
• Dokunma
• Dil dışı yollar

üSesler 
üSessizlik

• Fiziksel görünüş ve eşyalar



Sözsüz iletişim hareketleri

• Simgeler (işaretler)

üSözlü mesajları “gösterme”

üDuygu yansıtma

üDüzene sokma

üUyarlayıcılar



Mesajın ulaşma kanalları

SÖZ

SES

BEDEN DİLİ

%7

%38

%55

Anlamlar insanlardadır, sözcüklerde değil! 



Kişilerarası iletişim süreci

Tek yönlü 

1. Dinleyici tepki 
veremeyebilir 

2. Konuşmacı dinleyicinin 
algısı üzerinde  varsayımda  
bulunur 

3. Dikkat  ve  ilgi azalır 
4. Mesaj geçişi daha az zaman 

alır 
5. Mesajlar  netleşIrilmediği 

için doğruluk payı da azdır. 

Çift  yönlü 

1. Karşılıklı  bilgi akışı vardır 
2. Mesajı nasıl algıladığının 

farkına  varma 
3. Tartışma yoluyla ortak dil, 

dikkat  artar  
4. Bir  mesajın iletilmesi daha  

çok zaman alır 
5. İki tarafın doğru  bilgi 

alışverişi daha  çok sağlanır 
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İletişim engelleri

• Psikolojik: Verici ve alıcının görüş çerçeveleri, 
duygular, saplantılar, ön yargılar, savunma 
mekanizmaları

• Semantik: Konuşma ve yazı dilindeki fark ve 
anlaşmazlıklar

• Statü: Verici ve alıcının akademik ve mesleki 
gelişme farkları



İleJşim hataları
• Emir vermek, yönlendirmek
• Tehdit etmek
• Konuyu sapNrmak, sorguya çekmek
• Çok fazla öğüt vermek
• Yargılamak
• Suçlamak
• Alay etmek
• Akıl okumak



İnfeksiyon kontrol ve önleminde iletişim
yöntemleri

Sözlü iletişim 
• Varsa elektronik (e-posta veya cep 

telefonu mesajları)
• Gazete veya benzeri bülten, 

sürveyans raporları
• Resmi ve gayri resmi eğitim
• Posterler / hatırlatıcılar
• Tıbbi ve hemşirelik personeli

toplantılarında sunumlar
• Talimatnameler, şartnameler
• Denetimler
• Yöneticinin sağlık personeli ile 

görüşmesi

Sözlü ileHşim    
• İnfeksiyon kontrol hemşiresiyle

görüşmeler
• İnfeksiyon kontrol komitesi

toplanZları

Sözsüz ileHşim
• Her zaman ve her yerde

Birden fazla platform veya iletişim yöntemi
kullanılarak, tüm personelin infeksiyon
koruma yönergelerine erişilebilmesinin

sağlanması daha yararlı



Etkili mesaj gönderme

•Mesajı tekrarlamak

üMesajı birden fazla tekrarlamak

üBirden fazla iletişim aracı kullanmak (resim, afiş, fotoğraf, 

poster, sözsüz mesajlar, vb)



Etkili mesaj gönderme-sen dili yerine ben dili 
kullanmak

Ben dili
• Davranışa yönelik/r
• Alıcıya mesajı veren ile ilgili bilgi 

söyler
• Benlik saygısına olumlu katkısı 

vardır
• Gönderende yardım isteği 

uyandırır
• A>lgan insanlar yara>r

Sen dili
• Kişiye yöneliktir
• Kişiye kendi ile ilgili bir şeyler 

söyler
• Benlik saygısını zedeler ya da 

tümden yok eder
• Öfke ve nefret duyguları 

oluşturur
• Çekingen ya da saldırgan insanlar 

yaratır



İletişim biçimini değiştirme

Durumu 
değerlendir

İletişimi geliştir

Etkin dinle

Güven duy(ur)

Mesaj alanı 
destekle



Geri bildirim

İletişimin devamı ve başarısı için 

• Olumlu

• Yapıcı

• Gelişimi motive edici

İleri gitmek için 

Geri bildirim
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Etkili (yapıcı) geri bildirim 

• Geri bildirim kişilik özellikleri üzerine değil, değiştirilebilecek 
davranışlar üzerine verilmelidir.

• Geri bildirim bizim kendi yargılarımız, değerlerimiz (iyi/kötü, 
doğru/yanlış) ifadesi değil, o an ne olmuşsa yaşanmışsa bunun 
tanımlanmasıdır.

• Geri bildirim, özel bir durumla ilgili olmalıdır.
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Etkili (yapıcı) geri bildirim
• Geri bildirim geçmişte yaşananlardan yola çıkarak değil şimdi-

burada yaşananlarla ilgili verilmelidir.

• Geri bildirim öneri vermek yerine, duygu ve izlenimlerimizi 
paylaşmak için verilmelidir.

• Geri bildirim bizim kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda değil, 
karşımızdaki kişinin ihtiyaçları doğrultusunda verilmelidir. 

• Karşıdaki kişi geri bildirim almaya hazır değil ise zorlanmamalıdır. 
Aksi takdirde geri bildirim amacına ulaşmayacaktır.
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Etkili (yapıcı) geri bildirim

• Geri bildirim zamanlaması önemlidir.  Olumlu durumlarda geri 

bildirim davranıştan hemen sonra, olumsuz durumlarda ise, 

duygusallık ve öfkeden dolayı biraz geciktirilerek verilmelidir.

• Geri bildirim cesaret, beceri, anlayış ve saygıyı gerektirir. Amacı 

rahatlamak,  suçlamak, yargılamak değil, ilişkinin gelişmesi ve 

yakınlaşması için çaba göstermektir. 



İletişimde takdir etme

• Neden takdir etmeliyiz ?

üİnsanın olumlu davranışını kalıcı kılar ve pekiştirir. 

üDavranışın devamı için bir enerji oluşturur. 

üTakdir edilen kişinin motivasyonu yükselir. 

üİş yapma yeteneği gelişir. 



"Etkin ile)şimde bulunabilmek için hepimiz dünyayı farklı şekilde

algıladığımızın ve bu algılamalarımızı diğerleriyle ile)şimimizde

rehber olarak kullandığımızın farkına varmalıyız."

Anthony Robbins


