
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM



AMAÇ

 Sağlık çalışanlarının geçici koruma statüsü altındakilere sağlık hizmeti 

sunumunda kültürel ve kültürlerarası iletişim becerisini uygulamasıdır. 



ÖĞRENME HEDEFLERİ

 Kültür, kültür bileşenleri (örf, adet, dil vb.) ve diğer ilgili kavramları 

açıklayabilme;

 Kültürel değerlerin iletişime yansımasını fark edebilme becerisi kazanma;

 Kültürlerarası iletişimin temel ilkelerini uygulayabilmedir.





Her yerde ve her toplumda belirli maddi gereksinmeleri gidermek amacıyla

oluşturulmuş kaba ve incelmiş, işlenmiş bir tekniğin yanında insan ilişkilerini

düzenleyen kurallar, gelenekler, fikirler ve kişisel düşünceler vardır. İşte bu ilişki ve

sistemlerin toplamı insanın ürettiği bir vasıtadan ibaret olan ve kültür adı verilen

sosyal bir kurum ve olguyu meydana getirir.

KÜLTÜR



Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır. Kültür özellikleri yalnız milletten

millete değişmez, aynı ülkenin kent ve köylerinde, hatta aynı kentin değişik

mahallelerinde oturanların kendilerine özgü kültürleri, gelenek ve görenekleri vardır.

Kültür ve toplum yan yanadır. Ancak sahip oldukları farklı kültürler, yapılar ve

sistemler nedeni ile toplumlar birbirlerinden farklıdırlar.

KÜLTÜR



• Grubun çeşitliliği

• Rekabet

• İşbirliği

• Açıklık

• Resmiyet

• Risk alabilmek

• Nasıl bilindiğiniz

• Özgürlük

• Ailenin güvenliği

• İlişkiniz (özel)

• Kendine güven

• Grubun uzlaşması

• Otorite

• İçsel-manevi aydınlanma

• Grubun başarısı

KÜLTÜREL DEĞERLER



• Saygı: Saygının temel iletişim aracı ve öznesi haline gelmelidir. Kendimizi örnek

haline getirerek, içten ilgi göstermek, saygıyı aktarmak ve saygıda teşvik edicilik

yapmalıyız.

• İletişimde yargılayıcı olmaktan kaçınmak: Olgulara dayalı ve durumu anlatan

paylaşımlarda bulunmak, ahlaki değerlendirme ve yargılamalarda bulunan ifadelerden

kaçınmak. Konuşmalarımızda ne kadar sıfat kullandığımızın farkına varmak.

• Bilginin ve algının bireysel olduğunu unutmamak: İnsanlar arası etkileşimimizi

şekillendiren değerlerimizin, algılarımızın ve düşüncelerimizin farkında olmamız

önemlidir.

Kültürlerarası İletişim İlkeleri



• Empati sergilemek: Kendinizi başkasının yerine koyarak bakış açısını öğrenmek.

Örneğin, karşınızdaki kişinin gergin davranışının nedeninin bir gece önce çocuğunun

40 derece ateşte olduğunu bilemeyebiliriz. Bu yüzden karşınızda sergilenen düşünce,

tavır ve davranışların bir nedeninin olabileceğini, bizim de başımıza gelebileceğini

unutmamak.

• Rol esnekliği göstermeye çalışmak: Bir kültürden diğer bir kültüre göre yer alabilecek

uygun yaklaşımların varlığını düşünmek. Örneğin, bilgi verici, dinleyici, uyumlandırıcı

vb.

• İletişimin iki yönlü olmasını sağlamak: Dinleyici, konuşan olmayı dengelemek.

• Hayal kırıklığının da olabileceğini unutmamak: Farklı durumlarda her şeyin istediğimiz

gibi sonuçlanmayacağını unutmamak.

Kültürlerarası İletişim İlkeleri



TEŞEKKÜRLER…


