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KURUM İÇİ 
İLETİŞİMİNİZİ 
NASIL 
ETKİLİ HALE 
GETİRİRSİNİZ?
İnsanoğlu var olmaya ne zaman 
başladıysa iletişim de orada başladı. 
Bir tarihi veya net bir tanımı yoktur 
ancak bir gerçek var ki iletişim kurmak 
hayatımızın bir parçası. Sosyal veya iş 
hayatımızda kendimizi sözlü, sözsüz 
veya yazılı olarak ifade etme ihtiyacı 
duyarız. Bilgileri aktarmak, zaman ve 
mekâna bağlı kalmadan iletişim halinde 
kalabilmek ve bilmek isteriz. Bu nedenle 
kısaca iletişim için “bilgi” paylaşma 
süreci diyebiliriz. 

İletişimin 2 temel amacı vardır:
• Anlaşılabilir mesaj göndermek
• Bilgi ortaklığı yaratmak
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İLETİŞİMİN TEKNİK 
ÖZELLİKLERİ
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Dinamiktir

Devamlıdır

Tersine çevrilemez

Daireseldir

Tekrarlanamaz

Geri alınamaz
İletişim kazalarının başlangıç noktası ise burada başlar. Geri alınamaz 
bilgiler yanlış anlaşılmalara, olumsuz sonuçlara neden olur.

Tüm bu özelliklerden doğan 
süreçte ise insan anlamak ve 
anlaşılmak ihtiyacı hisseder. 
İletişimin teknik özelliklerini bir 
araya topladığınızda iletişim 
anlam bütünlüğünü korur ve 
anlamı ortak kılmak ister. Her 
zaman dinamiktir, hareket 
halindedir, devamlılığını sağlar.

Bir karar verme aşamasının 
öncesinde iletişim araçları 
mevcuttur. Toplumdaki 
katmanların diğer platformlara 
seslerini duyurabilmesi için gerekli 
ortam iletişim araçları ile kurulur. 
İletişim aracınız ve diliniz ne kadar 
açık ve anlaşılır olursa iletilen ve 
alınan mesaj da yerine o kadar hızlı 
ve doğru ulaşır.
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Sözlü iletişimin başarısı 
konuşan ve dinleyen 
arasındaki ortaklığa bağlıdır. 
Her zaman başarılı sonuçlar 
elde edilemez. Çünkü her 
kişide konuşulan konu farklı 
anlamlar yaratabilir. Sözsüz 
iletişimin başarısı ise ortak 
kültür gerektirir. Bu sadece 
sosyal hayatımız için geçerli 
değildir. Çalışma hayatımızda 
da bulunduğumuz kurumun 
kültürünü benimsemek iletişim 
kurmanın başarılı kılınmasını 
sağlar. İş yerinin amaçlarına 
yönelik işlemesini sağlamak, 
işletme yönetiminin en önemli 
amaçlarından biridir. Şirketler 

Etkili iletişim insanların sosyal ve iş yaşantısında sorunları çözmesinde 
yardımcı olur. İletişim yapısal olarak 2’ye ayrılır:

İLETİŞİMİN YAPISI

Sözlü İletişim

Sözsüz İletişim

Davranışlar, sözcüklerden daha seslidir!“
”

yönetme, koordine etme, planlama, karar verme süreçleri için açık ve 
doğru bir iletişime ihtiyaç duyar.

Çalışanların kendi ürettikleri ürünlere, yaptıkları işlere 
yabancılaşmaması için şirketlerin bilgi paylaşımlarını sürekli tutması 
gerekir. Şirketler için kurum içi iletişimin önemi ise bu noktada başlar. 
İletişim araçları çalışan ile yönetim arasındaki köprüdür. 
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KURUM İÇİ İLETİŞİM 
NEDİR?
Her firma kurum iletişimine 
ihtiyaç duyar. Kurum 
iletişiminin önemi kadar 
kurum içi iletişim de şirketlerin 
varlığı için hayati önem taşır. 
İnsan bilmek ister ve bildiği 
kadar vardır. İletişim felsefesi 
açısından insan ürettiği ürüne 
buğulu gözlüklerle bakarsa o 
ürüne yabancılaşır. Bilmediği 
ve yabancılaştığı işe inanmaz 
ve hatta düşman kesilir. Örnek 
verecek olacaksak, bu aynı 
içilen sütün buzdolabından 
geldiğini düşünmek gibidir. 
Üretim süreçlerine hakim 
olamamak, sütün üretim 
süreçlerini bilmemekten 
ortaya çıkan anlam 
karmaşasıdır. Yani kısaca 
bilmemenin getirdiği endişe 
ve yaptıkları işe yabancılaşan 
çalışanlar şirket içerisinde 

huzursuzluk yaratır. Çalışan bildiği 
ve öğrendiği zaman kendini 
güvende hisseder. Bu nedenle 
de ilk önce bir şirketin varlığı için 
çalışanlarını tanıması, çalışanların ise 
o kültürü benimsemesi ve bilmesi 
gerekir. Değişimler, şirket kültürünü 
benimseme ve tüm iş ve sosyalleşme 
süreçleri kurum içi iletişimin varlığı 
ile sürekliliğini korur.

İç iletişimin sadece çalışanların 
motivasyonunu artıran bir 
‘uygulama’ olmasının yanı 
sıra, kurumların iş hedeflerine 
ulaşmasında önemli bir stratejik 
planlama yapısı oluşturur. 
İç iletişimin kurumsal itibar ve 
kültürle etkileşim içinde olduğu, 
çalışanın kurumu, kurumsal itibarın 
da çalışanı etkilediği göz ardı 
edilemez. 
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KURUM İÇİ İLETİŞİM 
NASIL SAĞLANIR?
Kurum içi iletişimin gelişmesinde ve stratejik hale gelmesinde beş 
önemli eğilim vardır;

Çalışma hayatının önemli bir parçası 
haline 

Kalite ve müşteri hizmetleri çağı

Günümüz çalışanının yeni tanımı; 
Bilgi işçisi

Şirket içerisinde sosyal anlaşma

Çalışanların beklentilerinin değişmesi

Çalışanlar artık 
her gün, her 
saat öğrenmek 
istiyor. Emeğinin 
karşılığını 
sadece para ile 
değil, bilgi ile de 
almak istiyor

1
2
3
4
5

• Şirketlerin bir yıl öncesine göre %48 
daha fazla değişim yaşadıkları,

• Araştırmaya cevap verenlerden 
%68’inin değişimin hızının çok arttığını 
belirttikleri,

• %65’inin değişimin karmaşıklığı ve 
zorluğunu teyit ettikleri ortaya çıkmıştır.

Kurum içi iletişimin sağlanmasının 
önündeki en önemli engellerden biri 
de değişime karşı gösterilen dirençten 
kaynaklanıyor.

ODR Research’ün ‘Değişimin Sancıları’ 
üzerine her yıl yaptığı araştırmaya göre;
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Şirket içerisinde değişikliğe gidildiğinde ve bu değişikliği 
tüm çalışanlara e-posta yoluyla iletildiğinde bu iletiyi çok az 
kişinin okuduğunu veya gördüğünü fark edeceksiniz. 
Burada sorun neyden kaynaklanıyor olabilir? Şirket 
e-postalarını okuyamayacak kadar yoğun olmalarından mı? 
İletişim sürecinin yanlış başlatılmasından mı? Yoksa şirkete 
karşı olan bağlılıklarının düşük olmasından mı kaynaklı? Ya da 
bunların hepsi…

Kurumların artık şirket 
anlayışlarında “insan odaklı 
çalışma” anlayışı hakim. 
Eğer bir işveren şirketinin 
marka kimliğini ve itibarını 
yükseltmek ve başarılı 
kurumlar arasında yer almak 
istiyorsa odağına çalışan 
memnuniyetini koymalıdır. 

Çalışan bağlılığı, 
motivasyon, iletişim ve 
performans yönetimi gibi 
kriterlerin hızlı bir şekilde 
karşılanması ise çalışanlarla 
kurulan doğru ve açık 
iletişimden geçiyor. Çalışanın 
bireysel motivasyonu ve 
kurum kültürüne bağlılığının 

(Detaylı bilgi için blog postumuza göz atabilirsiniz)

KURUMLARIN YENİ 
ANLAYIŞI “İNSAN 
ODAKLI” OLMALI

sağlanması, iş süreçlerinin 
takibinin yapılabilmesi, 
yeniliklere adapte olabilmesi 
ve yabancılaşmaması için 
sürekli iletişim içerisinde 
kalabilmenin en temel 
iletişim kanalı kurum içi 
iletişim portallarıdır. 

Değişim sürecini yeterli 
açıklayamamak, bilgiyi her 
çalışana aynı anda ve aynı 
hızda ulaştıramamak veya 
bu sürece dahil olmadan 
direk değişimin içerisinde 
yer almalarına neden olmak 
sağlıksız bir iletişim ortaya 
çıkarır. 

https://peakup.org/blog/degisim-yonetimi-101/
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“Kurum içi iletişim ise en doğru ve sürdürülebilir 
şekilde Kurum içi iletişim platformlarıyla sağlanır!”

ETKİLİ BİR İLETİŞİM 
SİZE NE KAZANDIRIR?
Bir Newsweaver araştırmasına göre, araştırmaya katılan 
iç iletişim uzmanlarının %64’ü, en çok zorlandıkları 
konunun kurum içerisinde dönen iletişimi yönetmek 
olduğunu söylüyor. İletişimi merkezileştirmek ve iç iletişimi 
sağlamlaştırmak için kurum içi iletişim platformlarını tercih 
eden şirketler etkili iletişim konusunda daha başarılı oluyor.

Gallup Group’a göre, iş bağlılığı yüksek olan çalışanlar, 
çalışmaya hevesli ve iş ortamlarını seven kişilerden oluşuyor. 
Yöneticilerin yeteneklerini kullanarak çalışan bağlılığını ikiye 
katlayan şirketlerin kazançları, rakiplerine kıyasla ortalama 
%147 artıyor. Benzer bir şekilde, Aberdeen Group’un yaptığı 
bir araştırmaya göre, çalışan bağlılığı yüksek şirketlerin, 
müşteri sadakati oranında %233’lük, yıllık gelir artışı 
oranındaysa %26’lık bir yükselme olduğunu raporladı. Bu 
artışların başarılı olmasının ana nedeni ise kurum içi iletişimin 
başarılı yürütülmesinden kaynaklanıyor.

https://www.gallup.com/workplace/231593/why-great-managers-rare.aspx


13

Velocity ile iletişim alt yapınızı sağlamlaştırın!

Velocity, tüm iş süreçlerini 
dijitalleştiren, çalışanlara 
şirket kültürünü sevdiren ve 
iletişim süreçlerinin tek bir 
merkezden yürütülebilmesi 
sağlayan kurum içi iletişim 
portalıdır.

Velocity, kaynaktan 
gönderilen iletinin, 
alıcının deneyimlerine ve 
beklentilerine uygun olmasını 
sağlayarak alıcıda bir algılama 
ve davranış değişikliği 
oluşmasını sağlar. Çünkü 
doğru bir kanaldan iletişim 
süreçlerini yürütebiliyor 
olmak alıcıda olumlu yönde 
bir davranış değişikliği yaratır. 
Her departman ve çalışan 
üzerinde oluşan yoğun 
iş süreçlerini hafifletir ve 
kontrollü yönetilmesini sağlar.

Şirket içerisinde 
çalışanlarınızın doğum 
günlerini, şirket yıl 
dönümlerini, özel gün 
kutlamalarını, çalışanlarınızı 
takdir ettiğiniz, kendilerini 
özel hissettirebileceğiniz 
uygulama kartları 
oluşturarak sosyal ve iş 
süreçlerinizi tek bir platform 
üzerinden sürdürebilmenize 
olanak tanır. Velocity, daha 
rahat çalışma alanları ve bilgi 
bütünlüğünün sağlandığı bir 
platformda çalışan bağlılığını 
üst seviyeye çıkarmanız için 
iyi bir yardımcı rolü oynar.

https://peakup.org/global/velocity/
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Tüm ofis çalışanlarının 
ihtiyacı olan vardiya 
sisteminden, izin ve masraf 
yönetimine, iş sağlığı ve 
güvenliği bildirimlerinden, 
ortak doküman yönetimine, 
KVKK bilgilendirmeleri ve 
şirket giriş çıkış takibine 
kadar pek çok özelliği tek bir 
platformda sunan Velocity, IK 
departmanları için koordineli 
bir iletişim imkanı sağlıyor. 
İç iletişimin yönetilmesinde 
sistemli hareket edebilmeyi ve 
iş süreçlerinin takibinde etkili 
oluyor.

Çalışanlar, ortak dokümanlara, 
servis saatlerine, oryantasyon 
videolarına, bilgilendirme 
ve güncellemelere tek bir 
portaldan ulaşabildikçe iş 
süreçlerinde daha sistemli ve 
kontrol edilebilir çalışıyorlar. 
Bu da üzerlerindeki yoğun 
iş yükünün daha dengeli 
yönetilebilmesini sağlıyor.

Diğer yandan özellikle 
eski tip alt yapılarla 
kurulmuş veya şirketlerin 
hazırladığı kurum içi iletişim 

DEPARTMANLARINIZIN 
İŞ YÜKÜNÜ HAFİFLETİN
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portallarında güncellemeleri yapmak ve takip edebilmek BT 
departmanlarının iş yükü olarak kalıyor. Sürekli güncelleme 
alan portallarda dışarıdan destek almak ya da şirket 
içerisinde BT personeli görevlendirmek hem zaman hem de 
maliyet bakımından yük oluyor. Velocity, hazır portal özelliği 
ile BT departmanlarına ihtiyaç duymadan sürekli kendini 
günceller. Bu sayede bir çalışan üzerindeki eforu alınmış olur.

Birden fazla lokasyonda 
bulunan şirketlerde 
çalışanların telefon numarası, 
e-posta adresi gibi iletişim 
bilgilerini tek bir portaldan 
görüyor olabilmesi dağınık 
lokasyondaki kişilere 
ulaşabilmeyi kolaylaştırıyor. 
Acil bir durumda kuruma veya 
kişilere ulaşamadığınız anlarda 
Velocity içerisinde o kurumda 
çalışan kişilerin iletişim 
bilgilerine ulaşabiliyor.

Çalışanların vardiya sisteminin 
takibi, izin yönetimi, masraf, 
avans gibi kağıt üzerinden 
yönetilen işlerin tek bir 
portal üzerinden halledilebilir 

FARKLI 
LOKASYONLARDAKİ 
ÇALIŞANLARINIZA 
ULAŞIN!

olması, iş süreçlerini 
raporlayabilmeyi olanaklı 
hale getiriyor. Raporlanan 
verilerle çalışanların 
iş süreçlerinin takibi 
kolaylaşıyor.

Pazarlama tarafında ise 
yeni bir ürünün tanıtımını, 
kampanya reklamını tüm 
çalışanlara aynı anda 
ulaştırabiliyor, o ürünü 
çalışanlarınızın tanımasını 
sağlayabiliyor. Çalışanlar 
o ürünün satış stratejilerini 
öncesinde planlayabiliyorlar 
ve üretim sürecini en 
başından takip edebiliyor.
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İLETİŞİMİNİZİ 
GÜÇLENDİRİN, MUTLU 
İŞ YERİ KÜLTÜRÜNÜZÜ 
OLUŞTURUN!
Etkili iletişim, çalışan bağlılığındaki en temel 
unsurdur. Çalışanların %70’inden fazlasının 
şirket hedefleri, değerleri, amaçları ve 
işleyişinin açıkça aktarıldığı iş ortamlarına 
daha da bağlıdırlar.

Velocity, açık ve etkili iletişimin kurum 
içerisinde değişimini ve yönetimini sağlar. 
Yüz yüze iletişimde aktarılmak istenilen 
bilgi her zaman kalıcı değildir ve iletilmek 
istenen mesaj, farklı kişiler tarafından farklı 
anlamlarda algılanabilir. Vermek istenilen 
bilgiyi, duyuru veya kampanyaları e-posta 
olarak iletmek ise her çalışana ulaşamayabilir, 
gözden kaçabilir. Özellikle e-posta adresi 
bulunmayan mavi yakalı çalışanlara ulaşmak 
bu yolla çok zor olacaktır. Velocity ile 
herkese aynı anda aynı hızda ulaşılabilir. 
İletişimi merkezi kılar ve çalışanların güvenli 
hissedebileceği bir çalışma ortamı sunarak 
şirket kültürünü benimsemelerini sağlar. 

- theharrispoll
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ile

Hemen Tanışın

https://peakup.org/global/velocity/

