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KÜNYE

Bu k�tapçık parayla satılamaz. S�v�l toplum örgütler�n�n
gel�şmes� ve ş�ddets�zl�k alanında farkındalık yaratmak
amacıyla etk�nl�klerde serbestçe kullanılab�l�r ve dağıtılab�l�r. 

https://www.youtube.com/channel/UCWK0AMFc5p6ngWRJRETA6aQ
https://www.facebook.com/siddetsizlik
https://www.linkedin.com/company/siddetsizlikmerkezi
https://twitter.com/siddetsizlik
https://www.instagram.com/siddetsizlik/
http://siddetsizlikmerkezi.org/


Bu broşür; Ş�ddets�zl�k Eğ�t�m ve Araştırma Merkez�’n�n
örgütlerle gerçekleşt�rd�ğ� toplantılar ve antrenman
deney�mler�nden yola çıkarak hazırlanmıştır. Antrenmanların
yanı sıra yazılı b�r kaynağın örgütler�n kend� �ç çalışmalarına
katkı sunması, ş�ddets�z ger� b�ld�r�m üzer�ne b�rl�kte
düşünmeler�ne ve tartışmalarına destek sunması
amaçlanmaktadır. 

Broşürün yazılması ve tasarlanması süreçler�nde emekler� olan
Ş�ddets�zl�k Merkez� gönüllüler�ne teşekkür eder�z. 

Başlarken



Ş�ddets�z örgütlenme*; canlı haklarını koruyan ve hayal�n�
kurduğumuz ş�ddets�z b�r toplum �ç�n harekete geçen
örgütler�n veya grupların, örgütsel d�nam�kler�n� ş�ddets�z kılma
sürec�d�r. Burada örgütsel d�nam�kler; örgütün yapısal süreçler�,
örgüt �ç� �l�şk�ler�, �let�ş�m b�ç�mler�, güç �l�şk�ler� ve dağılımları,
örgütün çatışmalara nasıl yaklaştığı g�b� b�rb�r�n� etk�leyen
b�leşenlere �şaret eder. Örgütsel d�nam�kler�m�z� ş�ddets�z
kılmak; ş�ddets�zl�ğ�n ‘‘ş�ddets�zl�k, amacını uygun araçları seçer’’
�lkes�yle doğrudan örtüşür. Ş�ddet kültürünü değ�şt�rmek �ç�n
harekete geçmek, örgüt kültürü de dah�l olmak üzere yukarıda
bahsed�len tüm d�nam�kler�yle b�rl�kte örgütler�m�zde b�r
değ�ş�m� talep etmekt�r. Bu değ�ş�m sürec�nde �ç�nde yer
aldığımız örgütler� veya grupları ş�ddets�z yöntem ve
yaklaşımlarla tanıştırmak, b�rl�kte öğrenmek mücadele
alanlarımızı daha güçlü ve etk�l� kılacaktır. 

Ş�ddets�z örgütlenme üzer�ne düşünürken, �ç�nde yaşadığımız

toplumun ş�ddet üreten kodlarını örgütler�m�ze de
taşıyab�leceğ�m�z�n farkında olmalıyız. Bu farkındalıkla ş�ddet�
tanıyab�lmel�, bununla mücadele ederek ve daha da ötes�nde
örgüt kültürümüzü ş�ddets�z b�r forma dönüştürmen�n yollarını
aramak �ç�n harekete geçmel�y�z. Örgüt �ç�nde ve d�ğer 

örgütlerle kurulan �let�ş�m b�ç�mler�, h�tap şek�ller�, güç �l�şk�ler�,
örgütün katılımcıları tarafından �nşa ed�len tüm değerler örgüt
kültürünü oluşturur. 

Örgüt �ç�nde �nşa ett�ğ�m�z �l�şk� ve �let�ş�m b�ç�mler� genell�kle
en görünür olan alanlardır. B�rl�kte çalıştığımız �nsanlarla b�lg�
ve deney�mler�m�z� bunlar aracılığıyla aktarırız. Hal�yle bu
alanları ş�ddets�z b�r zem�nde kurmak temel ve kr�t�k öneme
sah�pt�r. Ancak �let�ş�mler�m�z� ş�ddets�z b�r zem�ne çekmek,
b�reysel b�r tavır �le b�rl�kte örgütsel b�r tavra sah�p olmakla
mümkün olacaktır. Bu broşürün amacı, ş�ddets�z örgütlenme
çalışmalarının ana hedef� olan örgüt kültürünün d�nam�kler�ne
�l�şk�n farkındalığı ve değ�ş�m� kolaylaştıracak b�r araç olarak
örgütler�n ger� b�ld�r�me odaklanmaları ve güçlenmeler�d�r. 

Kısa B�r G�r�ş: Ş�ddets�z Örgütlenme Ned�r?
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*Ş�ddets�z örgütlenme �le �lg�l� daha detaylı b�lg� ed�nmek �ç�n Komün�tas İzm�r

Youtube kanalında gerçekleşt�rd�ğ�m�z ‘Ş�ddets�z Örgütlenme’ başlıklı sunum ve
tartışmayı �zleyeb�l�rs�n�z. 
Bağlantı: https://www.youtube.com/watch?v=48AEjyn6wTI&t=11s

s�ddets�zl�kmerkez�.org

https://www.youtube.com/watch?v=48AEjyn6wTI&t=11s


Farklı kaynaklarda ger� b�ld�r�me da�r “b�r ürüne da�r tepk�ler, b�r
k�ş�n�n b�r konudak� performansı hakkında �y�leşt�rme �ç�n temel
alınan b�lg�ler” ve benzer� tanımlamalarla karşılaşırız.
Ş�ddets�zl�k yaklaşımıyla bu tanım üzer�ne yen�den
düşündüğümüzde şunu söyleyeb�l�r�z: Ger� b�ld�r�m, b�rl�kte b�r
hedef çerçeves�nde hareket ederken süreç �ç�nde yapıp
etmeler�m�ze olan tepk�ler�m�z� tar�f eder. Burada tepk� �ç�nde
olumsuz b�r anlam taşımamaktadır. Tepk�ler�m�z hem b�reysel
olarak kend�m�ze hem de b�rl�kte çalıştığımız k�ş�ler �ç�n olacaktır
ve �y�leşt�rme maksadını taşıyacaktır. 

Örgütler kend� grup �ht�yaçları ve �şley�şler�n� gözeterek ve
onlar hakkında tekrar düşünerek kend�ler�ne en uygun ger�
b�ld�r�m yöntem�n� seçeb�l�r. Ger� b�ld�r�m vermek ve d�nlemek
�ç�n kullanılan yöntemler çoğunlukla yüz yüze görüşmeler, açık
toplantılar, grup �ç� atölye çalışmaları olab�leceğ� g�b� elektron�k
postalarda kullanılab�l�r. Bu konuda örgüt �ç�ne ve dışına b�lg�
sağlamak amacıyla broşürler, panolar, web s�tes� ve benzer�
araçlar kullanılab�l�r.
 
Ş�ddets�z ger� b�ld�r�m� örgüt kültürüne yerleşt�rmen�n öneml�

adımlarından b�r� de, herkes�n ortaklaştığı pol�t�ka belgeler�nde
açıkça ger� b�ld�r�mden bahsederek yazılı hale get�rmekt�r. 

Ger� B�ld�r�m
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Ş�ddets�z �let�ş�m� �çeren ger� b�ld�r�m
yöntem�;  örgüt �ç�nde b�rl�kte eyleme
süreçler�m�ze odaklanır,  k�ş�sel 
 farkındalıklarımızı ve farklılıklarımızı

keşfetmeye olanak sağlayarak
�l�şk�ler�m�z� gel�şt�r�r. B�rl�kte öğrenme
sürec�m�ze katkı sağlar.



Çalışma hayatındak� �ht�yaçlarımızdan b�r� de yaptığımız �şler�n
farkına varılması ve emeğ�m�z�n görünürlük kazanmasıdır. Ger�
b�ld�r�m almak, verd�ğ�m�z emeğ�n ve hayata geç�rd�ğ�m�z

çalışmaların görünür olduğunun b�r gösterges�d�r; başkalarının
yaptığınız çalışmaları tak�p ett�ğ�n�, bu çalışmaları önemseyerek
kend� gündem�ne aldığını ve ger� b�ld�r�m �le bu sürece dah�l
olduğunu göster�r. Kısaca ger� b�ld�r�m, �ş� yapan �nsanı d�kkate
alma, onun emeğ�ne saygı duyma ve yapılan �şe duyulan
değer�n göstergeler�nden b�r�d�r d�yeb�l�r�z. 

Ger� B�ld�r�m Neden Gerekl�?
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Ş�ddets�z ger� b�ld�r�m mekan�zmaları, b�rl�kte öğrenme
süreçler�ne g�reb�lmek, tartışab�lmek ve çatışmaların kr�ze
dönüşmes�n� engellemek �ç�n öneml�d�r. Bunları
gerçekleşt�reb�lmek �ç�n ş�ddets�z ger� b�ld�r�m, grup �ç� güven�
kurmanın önem�ne �nanır. Grubun ş�ddets�z �lkelerle ördüğü b�r
ger� b�ld�r�m mekan�zması, grubun muhatapları/paydaşları
açısından da şeffaflık, �zleneb�l�rl�k, hesap ver�leb�l�rl�k g�b�
konularda da çatışmaların kr�ze dönüşmes�n� engellemek üzere
öneml�d�r. 

Ş�ddets�z ger� b�ld�r�m, örgüt düzey�nde olduğu kadar örgütler�
oluşturan b�reyler�n şahsında da öneml� etk�lere sah�pt�r. Bu
durum grup d�nam�kler�n� güçlend�ren b�r zem�n sağlar.

Çoğu zaman kend� yaptığımız �şlere da�r kend�m�z�n b�r
değerlend�rme yapması kolay ve etk�n olmayab�l�r. Hal�yle
dışardan ger� b�ld�r�m almak daha ver�ml� çalışmamız �ç�n sah�p
olduğumuz kolaylaştırıcı yöntemlerden b�r�d�r. Becer�ler�m�z�

fark etmem�z� ve gel�şt�rmem�z� destekler, çevrem�zle
kurduğumuz �l�şk�lerde etk�nl�ğ�m�z� artırır. 

İl�şk�ler�m�z� güçlend�rmes� Ger� b�ld�r�mler yalnızca yaptığımız �ş� gel�şt�rmez veya
mot�vasyon sağlamaz. Kend�m�z� tanımak noktasında da k�ş�sel
yolculuğumuzda öneml�d�r. Çalıştığımız �şlere yönel�k olduğu
kadar kend�m�ze da�r öz farkındalığımızı da besler. Bu durum
da gruplarımızda veya örgütler�m�zde olumlu sonuçlar doğurur.

Çalıştığımız konuya ve/veya karşımızdak� k�ş�ye verd�ğ�m�z

önem�n gösterges� 

Öz farkındalığı desteklemes�



Ger� b�ld�r�m� konuşurken b�rçoğumuzun z�hn�nde “Pek� eleşt�r�den ne farkı var?” sorusu canlanab�l�r. Bu ayrım ve kes�ş�m hala
tartışılan, değ�şen, güncellenen sınırlara sah�p olsa da, bel�rl� özell�kler�yle eleşt�r� ve ger� b�ld�r�m�n b�rb�r�nden ayrıldığını �fade
etmem�z mümkün.

Ger� b�ld�r�m 'karakter' değerlend�rmeler�ne g�rmez. Ver�len
örnekler d�ğer k�ş�n�n k�ş�l�k kusurlarını göstermey�
amaçlamaktan z�yade davranışlara ve eylemlere yönel�k
deney�mlenenler� örneklemek �ç�nd�r. 

Daha genel ve yaygındır. Karşımızdak� k�ş�n�n karakter�ne ve
hatta m�zacına da�r olumsuz değerlend�rmeler �çereb�l�r.
Örgütlerde eleşt�r�n�n bu yaklaşımı k�ş�ler arası çatışmalara,
güven �l�şk�ler�n�n gel�şmemes�ne ve g�tt�kçe de gruptan
uzaklaşmaya doğru g�deb�l�r. 

Gelecek odaklıdır. Eleşt�r� geçm�şe de odaklanmayı seçeb�l�r.

K�ş�lere yönel�k değ�l eylemlere yönel�k gerçekleş�r ve
genellemelerden kaçınır. 

Eleşt�r�n�n �se bu konudak� sınırları daha muğlaktır.

Ger� b�ld�r�m yönteml� ve amacı önceden bel�rlenm�ş şek�lde
gerçekleş�r. Örneğ�n ger� b�ld�r�m�n bazı tekn�k koşulları
sağlaması gerekt�ğ�nden bahsedeb�l�r�z: Her da�m b�r alıcısı
olmalı, ger� b�ld�r�m ver�len k�ş�n�n onayı esas alınmalı ve b�r
dönüşüm yaratmayı, mot�vasyon sağlamayı hedeflemel� vb. 

Eleşt�r� �ç�n bu genellemey� yapamayız. Eleşt�r� bu durumların
h�çb�r� olmadan da gerçekleşeb�l�r.

Ger� b�ld�r�m� etk�l� şek�lde hayata geç�rd�ğ�m�zde k�ş�sel
arzularımız �ç�n olmamasına özen göster�r�z ve sonuçlarının
da yıkıcı değ�l yapıcı olmasını sağlarız. 

Her eleşt�r� �ç�n bu durum geçerl� değ�ld�r. K�ş�sel arzularımız

ve çıkarlarımız �ç�n durumları veya k�ş�ler� eleşt�reb�l�r�z, bunun
da sonuçlarının yıkıcı olup olmaması her zaman
gözet�lmeyeb�l�r.

Eleşt�r� Kültüründen Ş�ddets�z Ger� B�ld�r�me
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Geri Bildirim Eleştiri



Etk�l� B�r Ger� B�ld�r�m İç�n Öner�ler

Ger� b�ld�r�m �fades�n�n ‘‘tanımlayıcı’’ olması en temel
özell�kler�nden b�r�d�r. Yalnızca görülen veya duyulan olayın
dolayısıyla olaya da�r gözlem�n �fades�yle başlar. İlet�ş�m�n

gözleme dayalı olması k�ş�sel değerlend�rme ve yargılardan
uzak �fadeler kullanmayı tar�f eder. Böylel�kle ger� b�ld�r�m� alan
k�ş�n�n savunmacı b�r poz�syona g�rmes�n� azaltmış oluruz. 

Gözleme Dayalı Olmak

Sadece kend� arzularımız �ç�n değ�l, ger� b�ld�r�m ver�lecek
k�ş�n�n de onayı ve �steğ� �le süreç başlatılır. Ger� b�ld�r�m, hem
ger� b�ld�r�m alan hem de ger� b�ld�r�m veren k�ş�n�n
�ht�yaçlarının d�kkate alındığı b�r süreçt�r. Yalnızca ger� b�ld�r�m
veren k�ş�n�n �ht�yaçlarına dönük olduğunda ve ger� b�ld�r�m�

alan k�ş�n�n �ht�yaçları d�kkate alınmadığında yıkıcı olab�l�r. Aynı
zamanda ger� b�ld�r�m, en çok �stend�ğ�nde yararlıdır.

İht�yaçların Karşılıklı
D�kkate Alınması

Ger� b�ld�r�m, ger� b�ld�r�m� alan k�ş�n�n değ�şt�reb�leceğ� b�r
davranışa dönük olduğunda yararlı olacaktır. B�r k�ş�ye, k�ş�n�n
değ�şt�remeyeceğ� b�r davranışa yönel�k ger� b�ld�r�m
verd�ğ�m�zde, k�ş� o davranışı üzer�nde az kontrole sah�p
olduğundan ona b�r eks�kl�k hatırlatılmış olab�l�r, hayal
kırıklığının yaşanmasına sebep olab�l�r�z.

Gerçekç� Beklent�ler �le
Hareket Etmek
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Ger� b�ld�r�mde bulunurken genel �fadeler kullanmak, ger�
b�ld�r�m� alan k�ş�n�n anlamasını ve duymasını güçleşt�r�r. Bu
sebeple spes�f�k olarak �fade ed�lmes�, açık olması ger� b�ld�r�m
sürec�n� kolaylaştırır.

Somut Örnekler Vermek



Etk�l� B�r Ger� B�ld�r�m İç�n Öner�ler

Davranıştan sonra uygun* olan en kısa sürede ger� b�ld�r�m�n

ver�lmes�, alıcıda suçluluk, savunma veya öfke yaratmanın
önüne geçeb�l�r. Çünkü bu konuda hala yapılab�lecek şeyler
vardır. Alıcının değ�şt�reb�leceğ� davranışa yönel�k olması
sağlanır böylece. Bu durum aynı zamanda ger� b�ld�r�m�n etk�l�
olmasını sağlar.

Zamanlamayı Gözetmek

Ger� b�ld�r�mler davranışlarla �lg�l� olarak �fade ed�lmel�d�r.
Davranışlara yönel�k ger� b�ld�r�m ver�l�rken de, sadece zayıf
yönlere değ�l, potans�yel �çeren yönler�ne de odaklanılmalıdır.

K�ş�ler� Hedef�ne
Almadığından Em�n Olmak

Ger� b�ld�r�m süreçler�ne öner�y� dah�l etmek tartışılan
konulardan b�r�d�r. Öner� vermen�n gel�şt�r�c� olduğu
düşünülürken ger� b�ld�r�m alan k�ş�ye alan açmadığı, kend�
deney�m�n� z�h�n ve deney�m süzgec�nden geç�rme �mkanını
ketled�ğ� g�b� yaklaşımlar da vardır. Elbette k� k�ş�ye doğrudan
öner� vererek başlamak ger� b�ld�r�m sürec�n� olumsuz

etk�leyeceğ�nden, ger� b�ld�r�m alan k�ş�den bu yönde b�r talep
geld�ğ�nde ve/veya o k�ş�den öner� �ç�n onay alındığında
uygulanab�l�r.

İnsanlar ger� b�ld�r�m aldıklarında özell�kle olumsuz ger� b�ld�r�m
söz konusu olduğunda muhtemelen end�şel� olab�l�rler. Ger�
b�ld�r�m �le amaçlanandan farklı b�r mesaj duyab�l�rler. Bu
nedenle, ger� b�ld�r�m� alan k�ş�n�n ger� b�ld�r�m� doğru şek�lde
duyup duymadığını kontrol etmek ve k�ş�yle açık b�r �let�ş�m
yürüterek bunu tey�t etmek gerekeb�l�r.

Ger� B�ld�r�m� Tey�t Etmek

Öner� İht�yacını Gözetmek
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*Uygunluk, k�ş�n�n ger� b�ld�r�m� duymaya hazır olup olmadığına bağlı olmayı veya
ger� b�ld�r�m verecek k�ş�n�n kend�s�n� rahat �fade edeb�leceğ�n� h�ssett�ğ� zamanı
tanımlar. Her zaman duygusal olarak veya f�z�ksel koşullardan (uykusuzluk, açlık 
 vb.) dolayı ger� b�ld�r�m almaya/vermeye hazır olmayab�l�r�z.  



Ger� B�ld�r�m*

Amaç
Ş�ddets�z ger� b�ld�r�m�n özell�kler�n� grup �ç�nde
deney�mlemek ve etk�ler�n� tartışmak.
Hedef
Grup �ç�nde ger� b�ld�r�m almayı/duymayı yapıcı halde
deney�mlemek �ç�n prat�k yapmak.

Her �k� taraf �ç�n de nasıl geçt�? 
Neler düşündük, zorlandığımız ya da paylaşmak �sted�ğ�m�z

şeyler var mı?

İk�l� gruplarda çalışıldıktan sonra tüm grup b�r araya gel�r ve şu
tartışma soruları etrafında konuşulab�l�r: 

Örnek senaryo “Güvenl�k”
Of�s çalışanlarından b�r� genell�kle geç saate kadar çalışıyor ve
çalıştığı günlerden b�r�nde of�s�n kapısını k�l�tlemey� unutarak
of�sten ayrılıyor. D�ğer çalışan bu olay hakkında konuşmak
�st�yor. 

Ger� B�ld�r�m İç�n Yönergeler

Uygulama
Bu egzers�z� yapmak �ç�n uygun b�r ortam bel�rley�n. İk�l�
gruplara ayrılın. Ardından, ç�ftler ger� b�ld�r�m vermek
�steyecekler� b�r konu seçerler, bu konu hal�hazırda meydana
gelm�ş olab�l�r veya b�r kurgu oluşturulab�l�r. Ger� b�ld�r�m� veren
k�ş� aşağıdak� yönergeler� �zleyerek ger� b�ld�r�m� verecekt�r. Her
b�r yönlend�rmede küçük açıklayıcı örnek cümleler ver�lm�şt�r.

Burada �k� çalışma partner�n�n deney�mled�ğ� b�r senaryo
çalışılır.

1.Kend� adımıza konuşuyoruz.
Yalnızca kend� öznel deney�mler�m�z hakkında konuşab�l�r�z.
‘‘Genel kanı’’, ‘‘grubum’’ ya da ‘‘b�z’’ yer�ne ‘‘ben’’ d�l�
kullanmak. 

Gruplarınızda/örgütler�n�zde ger� b�ld�r�m alıştırmaları yapmak
�ç�n aşağıdak� egzers�zler� uygulayab�l�rs�n�z. Uygulamaları
yaparken, broşürün öncek� bölümler�nde yer alan
b�lg�lend�rmeler� okumanızı öner�yoruz. 

Ger� B�ld�r�m� Deney�mlemek

Bu sabah of�s�n kapısını açık bulduğumda
kend�m� güvens�z h�ssett�m. 

*Hol�st�c Secur�ty Exerc�se‘den çevr�lerek düzenlenm�şt�r. 
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Dün yaptığın b�z� tehl�keye soktu. 



2.Gözlem�m�z neyse aynen onu �fade ed�yoruz.
Sadece gördüğümüz, duyduğumuz deney�mler�m�zden
bahsed�yoruz. 

Bu sabah of�se vardığımda ön kapı k�l�d� açıktı,
anahtarı çev�rmeden açab�ld�m.
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Dün of�s�n kapısını k�l�tlemey� unutmuşsun.

3.Tepk�m ne oldu?
Yaşanan olay karşısında duygularım ve f�z�ksel tepk�m
neyd�? Yargılayıcı olmadan anlamlandırab�ld�ğ�n�z kadarıyla
h�ssett�ğ�n�z duygulardan bahsed�n. 

Çok end�şelend�m çünkü soyulduğumuzu

düşündüm. Her şey�n yolunda  olduğunu
gördüğümdeyse oldukça kızgındım.

4.Nasıl yorumluyorsunuz?

K�ş�sel yorumunuz gerçeklere ne katıyor? K�ş�sel
yorumunuz öznel olsa da hala değerl�d�r ve deney�m�n�z�

renklend�r�r.

Bence bu yaşandı çünkü geç saatlere kadar
çalıştın, yorgundun ve kapatmayı unuttun.

5.İstekler�n�z ve tavs�yeler�n�z neler?
Bu deney�m� değ�şt�rmek adına öner�ler�n�z neler? Talep
ed�lmeden tekl�f ed�lmel�d�r ancak daha z�yade grup
tarafından değerlend�rmeler �sten�r.

Hep�m�z�n yeter�nce d�nlend�ğ�n� ve yorucu
tempolarda çalışmadığını b�ld�ğ�mde daha �y�
h�ssederd�m, böylel�kle bu tür olayların önüne
geçm�ş oluruz. Bu yüzden bu kadar geç vakte
kadar çalışmasaydın daha �y� olurdu.



Amaç
Genell�kle b�r çalışmanın/projen�n sonunda kapanış etk�nl�ğ�
olarak kullanılır, ger� b�ld�r�m� kolaylaştırmayı, poz�t�f enerj�
üretmey� ve b�r ek�p duygusu yaratmayı amaçlar.  
Hedef
Grup �ç�ndek� b�reyler�n temel düzeyde güvenl� ger� b�ld�r�m
vermeler�n� ve almalarını desteklemek. 
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Ger� B�ld�r�mler� Karıştır!
geç�l�r. Ger� b�ld�r�mler b�re b�r ver�lmel� ve sözlü olarak
paylaşılmalı, yapışkan kağıtlar da tesl�m ed�lmel�d�r.

Tüm ger� b�ld�r�mler tamamlandıktan sonra, grubu b�r da�re
�ç�nde tekrar b�r araya get�r�n grubun enerj�s�n� kontrol ed�n.  

Uygulama
Bu alıştırmayı kolaylaştırmak �ç�n grubunuzu yönlend�recek b�r
k�ş� olsun. Eğer grubunuz 4-5 k�ş�den fazla �se küçük gruplara
ayrılın. B�r da�re �ç�nde oturan her katılımcı, gruptak� d�ğer tüm
üyelere b�r ger� b�ld�r�m notu yazar. Bu ger� b�ld�r�m formatı
değ�şeb�l�r. Bu akt�v�tey� b�r kapanış sürec�n�n parçası olarak
kullanırken b�r öner� şunu kullanmaktır: "Sen�nle �lg�l� en güçlü
gözlem�m/�zlen�m�m." ve "Merak ett�ğ�m b�r şey." 

Cümleler� tamamlarken yapıcı ger� b�ld�r�m�n özell�kler�n�
düşünün. Herkes�n yazması �ç�n bel�rl� b�r süre bel�rley�n.
Genell�kle bazı katılımcılar d�ğerler�nden daha fazla zamana
�ht�yaç duyab�l�r. K�ş�lere çok fazla yazmamalarını hatırlatın.
Herkes b�t�rd�kten sonra notlar karıştırılır ve sunma aşamasına 
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Yapışkan kağıtlar,
kalın uçlu kalemler



Her �k� başlıkta tartışmalar tükend�kten sonra gruba ortaklaşılan
�lkelerle hareket ed�l�p ed�lmeyeceğ�n�n nasıl anlaşılacağı
sorusunu sorab�l�rs�n�z. Çözümler bağlandıktan sonra egzers�z�
kapatab�l�rs�n�z.

Amaç
Bu alıştırmanın amacı, b�r grubun etk�l� ger� b�ld�r�m�n temel
�lkeler� hakkında tartışması, onları tanımlaması ve onlar
hakkında anlaşmaya varmasıdır. 
Hedef
Grubun kend�ne has ve kend�s�n�n ortaklaştığı ger� b�ld�r�m
�lkeler�ne sah�p olması. 
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Etk�l� Ger� B�ld�r�m İlkeler�*

Uygulama
Ger� b�ld�r�m�n ne olduğunu ve neden yararlı b�r uygulama
olduğunu grup olarak kısaca tartışın. Katılımcıları ç�ftlere ayırın
ve onlardan ne zaman yararlı ger� b�ld�r�m ve zararlı ger�
b�ld�r�m aldıklarına da�r deney�mler�n� paylaşmalarını �stey�n.
Grubu b�r araya get�rmeden önce onlara 10-15 dak�ka ver�n.

Paylaşımlar b�tt�kten sonra grubu tekrar çembere davet ed�n.
Kolaylaştırıcı, gruba duydukları deney�mlerden yola çıkarak etk�l�
ve etk�s�z ger� b�ld�r�m üzer�ne çalışacaklarını söyler, herkes�n
göreb�leceğ� büyük b�r kağıda “etk�l�” ve “etk�s�z” şekl�nde �k�
ayrı başlık yazar. Etk�l� ger� b�ld�r�m �lkeler� üzer�ne paylaşım
yapmaya davet ed�n sonra etk�s�z başlığına geç�n.
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*Son �k� egzers�z Sess�onLab.com s�tes�nden ger� b�ld�r�m ve �let�ş�m konulu
egzers�zlerden düzenlenerek kullanılmıştır. 

K�ş� hakkında değ�l, davranış hakkında �fadeler kullanmak.
Ger� b�ld�r�m� karşındak�n� değ�şt�rmek �ç�n b�r araç olarak
kullanmamak.
K�ş�ye, ona ger� b�ld�r�mde bulunmak �sted�ğ�n�z�
söylemek. 
Ger� b�ld�r�m�n sorgulamaya ve savunmaya çekmemes�.
Kend� düşünceler�n�z� ve duygularınızı d�ğer �nsanların
duygu ve düşünceler� �le karıştırmamak.

Tartışmayı kolaylaştıracak bazı �lkeler. 




