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Herhangi  amaçlarla oluşturulan kişiler / kurumlar ya da her ikisinden bileşenler içeren hibrit iletişim 
ağlarındaki sinerji verimini artırmak, önemli bir amaçtır. Söz konusu verimi azaltan öğelerin başında 
ise, dile getirilecek düşüncelerin, uygun formlarda olmayışı’nın yanısıra;  

- düşüncelerin ikna edebilirliğini artırmak,  
- iç dünyayı dışa yansıtmak,  
- belirsiz öznelere mesaj iletmek,  
- sırası geldiğine inanılarak başkaca konulara bağlantı yapmak  

gibi son derece farklı niyetlerle ifadeler uzayıp dağılmakta ve bir zihinsel dağınıklığa yol açılmaktadır.  

Aşağıda, bu tür dağılmaları minimize etmeye yönelik bir “Ağ İçi İletişim Protokolu” örneği 
önerilmektedir. 

Beş bölüm ve gerek görülüyorsa Ek(ler)den oluşan şöyle bir  format öneriliyor: ÖZET, 
GERÇEKLER (facts & figures), VARSAYIMLAR (assumptions), ÇIKARILAN SONUÇLAR 
(deductions, extractions) ve ÖNERİLEN EYLEMLER (actions recommended). 

OZET: En fazla 50 kelimelik bir özet olup, kişiler bunu okuyarak gerisini okuyup 
okumamaya ya da ne ölçüde önem vermeleri gerektiğine karar vereceklerdir.  

GERÇEKLER / BU GÜNKÜ DURUM (facts & figures):  En fazla 100 kelime.  Tüm 
mesajın üzerine oturacağı 3 ayak bulunmaktadır: (1) Gerçekler, (2) Varsayımlar, (3) 
Bunları birbirine bağlayıp sonuçlar çıkarmaya yarayan mantık sistemi. Gerçekler -her 
neler ise- mümkünse kaynak gösterilmeli, bu mümkün değilse kaynağı konusunda -
tahmin, sanı, deneyim, gözlem, duyum, vs- bilgi verilmelidir.  

VARSAYIMLAR (assumptions): En fazla 100 kelime. Belki de en önemli bolum budur. 
Normal olarak, bu bölüme girmesi gereken varsayımların insiyaki olarak GERÇEKLER 
kısmına dahil edilme eğilimi yaygindir.  Değerlendirme ve süzme gruplarının 
tartışmaları gereken  argümanlar burada yer alacaktır.  

ÇIKARILAN SONUÇLAR (deductions, extractions) : En fazla  100 kelime. Gerçekler, 
varsayımlar ve bunları birbirlerine bağlama  mantığı kullanılarak ne gibi sonuçlar, 
tahminler,  spekülasyonlar üretildiği burada yer alır.  

ÖNERİLEN EYLEMLER (action recommended) : En fazla 100 kelime.  Bu bölümün  
yer almadığı ya da yeterince açik olmadığı hiçbir yazışmanın Ingiliz burokrasisinde 
işlem görmediği bilinir. Bu bir çeşit, “önerilerimin sorumluluğunu ben de kabul 
ediyorum” imzası gibidir.  Toplumumuzun iletişim kültüründe pek yaygın olan –meli/-
malı seklindeki tek yanlı sorumluluk yükleyen temenniler yerine “taşın altına elini 
sokan” önerilere bu bölümde yer verilmelidir. 

Katı sınırlamalar getirmese de böylesine bir formatın öneri sayısında gereksiz bir azalmaya yol 
açmaması için, her bir bölümüne kısa örnekler verilmiş ve altında doldurulacak boşluklar bırakılmış  
elektronik veya basılı  formlar oluşturulması önerilir.  

Ayrıca, bu tür çok üyeli iletişim ağlarındaki iletişim etiğinin korunabilmesi için üyelerin belirli bir etik 
güvence belgesine uymaları istenmelidir. Böyle bir etik güvence metni www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=136   
adresinde verilmiştir.

 


