
YÜZ YÜZE GÜCÜYÜZ YÜZE
Dünyanın dört bir yanına dağılan pazarların gereksinimleri, kuruluşların aralarında uzun mesafeler bulunan 

iş arkadaşları, tedarikçilerin/ortakların müşterilerle iletişim kurmak için farklı yöntemlere yönelmesine yol açtı. 

Economist Intelligence Unit tarafından Cisco sponsorluğunda dünya çapında gerçekleştirilen bir anket 

862 kuruluş liderinin yüz yüze iletişimin değeri ve 30'dan fazla kurumsal sürece etkisiyle ilgili görüşlerini 

bir araya getirdi. Bu durumda, son karar nedir? Yüz yüze iletişim tahmin ettiğimiz kadar güçlü mü?

GÜCÜİLETİŞİMİN

YÜZ YÜZE ÖNEMLİDİR
Kuruluş liderleri yüz yüze iletişimin başarı için daha verimli, güçlü ve teşvik edici yöntem olduğu konusunda 
neredeyse hemfikirler:

yüz yüze iletişimin çok önemli olduğuna 

inanıyorum.

%75
katılım ve odaklanma seviyelerinin ölçülmesinin 

iletişim için çok önemli olduğu görüşüne katılıyorum.

yüz yüze iletişimle kişilerin birbirlerini 

daha iyi anlayabileceklerine inanıyorum.

%82%54

YÜZ YÜZE İLETİŞİMİ EN FAZLA ETKİLEYEN BİLEŞENLER
Müşteriler, iş ortakları ve iş arkadaşları arasında yüz yüze iletişimi EN FAZLA ETKİLEYEN BİLEŞENLER arasında şunlar 
yer alır:

Temel sorunları 
daha verimli 
şekilde giderme.

Aşağıdaki bileşenler başarılı iletişimin temel öğeleri olarak görülmektedir:

%92
Katılım ve paylaşılan 

içeriğe odaklanma

%81
Ses tonu

%81
Yüz ifadeleri

%72
Kişinin kullandığı 

kelimeler

Sağlıklı bir iletişim kurmak için 
gerekli olan 6 özelliğin 4'ü

gelişmiş bir iletişim ortamı gerektiren yüz 
yüze iletişimin gücü olmadan sağlanamaz.

YÜZ YÜZE İLETİŞİMİN EN ÖNEMLİ OLDUĞU KURUMSAL SÜREÇLER 
Yöneticiler ayrıca iş arkadaşları, müşteriler veya iş ortaklarının stratejik ve taktik iş süreçlerinin yüzde 50'sinden 
fazlasına dahil edilmesinde yüz yüze iletişimin çok önemli olduğuna inanıyorlar.

YÜZ YÜZE İLETİŞİM İHTİYACININ YÜKSEK 
OLDUĞU SÜREÇLER:

YÜZ YÜZE İLETİŞİM İHTİYACININ OLDUĞU 
SÜREÇLER:

Proje başlangıçları

İlk toplantılar

Beyin Fırtınası, yeni fikirler 
veya yenilikler

Diğer kişilerle ortaya çıkan 
sorunların yönetimi

Kriz yönetimi

Koçluk ekibi üyeleri

Anlaşmanın yenilenmesi

Stratejik planlama veya tartışma

Yeni müşterilerle tanışma

Proje planlarını birlikte geliştirme

Anlaşma yenileme/uzatma

MÜKEMMEL FİKİR ALIŞVERİŞİ

Kuruluş liderlerinin YÜZDE 73'ü yüz 
yüze iletişimin en etkili iletişim biçimi 

olduğuna inanıyor.

YÜZ YÜZE İLETİŞİMİN E-POSTA, TELEFON VEYA WEB KONFERANSA GÖRE AŞAĞIDAKİ 
GRUPLARDA DAHA ETKİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNEN KURULUŞ LİDERLERİNİN YÜZDESİ:

%79
Müşteriler

%72
İş Arkadaşları

%66
İş Ortakları/Tedarikçiler

KURULUŞUNUZU DAHA İYİ HALE GETİRMEK İÇİN YÜZ YÜZE İLETİŞİMİN GÜCÜ
Yüz yüze iletişim sağlamak için telepresence kullanan karar vericiler önemli avantajlara sahip oluyor:

%53
videonun iş arkadaşları, müşteriler ve 

tedarikçiler arasında daha zengin ve verimli 

iletişim sağladığına kesinlikle katılıyorum.

%45 %35
videonun zaman tasarrufu sağladığına 

kesinlikle katılıyorum.

videonun para tasarrufu sağladığına 

kesinlikle katılıyorum.

Ayrıca, telepresence kullanımının şu avantajları ortaya çıkardığını düşünüyor:

İlişkileri geliştirir ve beklenmedik global 

kazançlar sağlar.

Daha fazla Ar-Ge ve yüz yüze beyin 

fırtınası fırsatı sunarak ürünlerin piyasaya 

sunulma süresini kısaltır.

Çalışanların coğrafik koşulların kısıtlayıcı 

etkisinden kurtulmasını sağlayarak 

yetenekleri geliştirir.

Ölçekli yüz yüze iletişim deneyimi oluşturmak önemli kazançlar ortaya çıkarabilir. 

Bu durumda yüz yüze iletişimi bir zorunluluk olarak görerek gerekli önlemleri alan şirketler için gelecek nasıl görünüyor?

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN – www.cisco.com/web/telepresence/economist.html
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KELİMELER

1
Uzun vadeli 
ilişkiler oluşturma.2

Bir sorunu giderme 
ve hızlı şekilde fırsat 
oluşturma.3

%67
Bilinçli hareketleri 

veya jestler

%72
Bilinç altı vücut dili

Tüm bu gerçeklere rağmen günümüzde 
iletişimin YÜZDE 60'ı gerçek zamanlı 

olmadan gerçekleştirilmelidir. Neler oluyor?

ÇALIŞMA ARKADAŞI ARANIYOR


