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ÖNSÖZ

Halkla ilişkilerin çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlanmasıyla birlikte son yıllarda
kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkilerinin stratejik biçimde yönetimi ve hedef kitleler
üzerinde olumlu algılar tesis edilmesi daha da ön plana çıkmaya başlamıştır. Günümüzde
geçerli olan çağdaş halkla ilişkiler yaklaşımı kurumların hedef kitleleriyle karşılıklı yarar,
güven, anlayış, hoşgörü ve iyiniyete dayalı ilişkiler tesis edilmesine odaklanmakta;
kurumların hedef kitleleriyle gerçekleştirecekleri başarılı ilişkilerin kurumlara yönelik
olumlu algıların tesis edilmesine yapacağı katkıları vurgulamaktadır. Rekabet koşullarının
iyice yoğunluk kazandığı günümüz koşullarında kurumların hedef kitlelerin zihninde
rakiplerinden farklı bir yere konumlanması ve hedef kitle desteğini, onayını kazanması her
zaman olduğundan daha da fazla önem taşır hale gelmiştir. Kurumların kurumsal amaçlarına
başarılı biçimde ulaşabilmesi ise hedef kitlelerin kendilerine yönelik algıları ve bu algıların
ne şekilde yönetildiğiyle doğrudan bağlantılıdır.
Bu bilgilerden hareketle, “Algı Yönetimi” dersinde; kurumlar ile hedef kitleler arasındaki
olumlu ilişkilerin geliştirilmesinin öneminden ve bu ilişkilerin kurumlara yapabileceği
kazanımlardan bahsedilerek, algı yönetiminin kavramsal temellerine ve algı yönetimine
zemin oluşturan teorilere, algı yönetiminin özellik ve amaçlarına, algı türlerine ilişkin bilgiler
aktarılacaktır. Ders kapsamında; algı yönetiminin halkla ilişkiler açısından sahip olduğu
önemin altı çizilerek ve kurumsal algı yönetiminin unsurlarına ilişkin detaylı bilgilere de yer
verilecektir.
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KISALTMALAR

vb.

ve benzeri

vd.

ve diğerleri
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YAZAR NOTU

Algı Yönetimi, halkla ilişkiler strateji ve uygulamalarında hedef kitle odaklı yapıya geçiş
şeklinde meydana gelen dönüşümü yansıtması nedeniyle çağdaş halkla ilişkiler anlayışında
ön plana çıkan bir alan olarak dikkat çekmektedir. Algı yönetimi uygulamaları, halkla
ilişkilerde hedef kitlelere verilen önemin somut bir göstergesi olarak ilgi uyandırmakta ve
kurumların hedef kitleleriyle aralarında geliştirecekleri olumlu ilişkilerin sonucu olarak
kuruma yönelik olumlu hedef kitle algısının tesis edilmesi amacına odaklanmaktadır.
Kurumların hedef kitle desteği ve onayından yoksun biçimde kurumsal amaçlarına başarıyla
ulaşması ve rakiplerinden farklılaşarak rekabet üstünlüğü elde etmesinin mümkün olmadığı
günümüz şartlarında algı yönetimine ilişkin bilgiler ve kurumsal algı yönetimi uygulamaları
daha da önem kazanmıştır. Bu ders, halkla ilişkilerin ulaştığı geniş kapsamın, amaçlarının,
stratejilerinin ve uygulamalarının daha iyi kavranabilmesini sağlayacak kapsamlı bilgilerin
edinilebileceği bir ders olarak önem taşımaktadır.
Halkla ilişkilerin algı yönetimi uygulamaları ile kurumlara en üst düzeyde katkıyı nasıl
sağlayabileceğine yönelik bilgilerin yer aldığı ders, hedef kitlelerde kuruma yönelik olumlu
algıların tesis edilmesinin sahip olduğu kritik önemin anlaşılmasını sağlayacak bilgileri de
kapsamaktadır. Çağdaş halkla ilişkiler yaklaşımı ve halkla ilişkiler etiğine uygun kurumsal
algı yönetimi çabalarının halkla ilişkiler uygulayıcıları için mesleklerinin gereklerini yerine
getirirken son derece önem taşıdığı bilinmektedir. Bu nedenle “Algı Yönetimi” halkla
ilişkiler alanında çalışmak isteyen tüm öğrencilerin yakından takip etmesi gereken bir derstir.
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1. ALGI KAVRAMI VE ALGILAMA SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.1.
1.2.

Algı Kavramı
Algılama Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Algı kavramı nasıl tanımlanabilmektedir?
2. Algılama sürecinin kapsamı nedir?
3. Algılama sürecinin etkileyen faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Algı Kavramı

Algı kavramının tanım ve
kapsamını anlamak

Algılama Süreci

Algılama sürecinin ne
olduğunu, tanım ve
kapsamını anlamak ve
algılama sürecini etkileyen
faktörleri kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile
Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile
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Anahtar Kavramlar
-

Algı kavramı
Algılama süreci

Giriş
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Algı yönetimi uygulamaları kurumlar ile hedef kitleler arasındaki ilişkilerin stratejik
biçimde yönetimi olarak ifade edilebilecek çağdaş halkla ilişkiler anlayışı açısından oldukça
önem taşımaktadır. İlişkisel paradigmanın hakim olduğu günümüz halkla ilişkiler strateji ve
uygulamalarının amacı etik ilkeler doğrultusunda hedef kitlelerde kuruma yönelik olumlu
algıların tesis edilmesidir. Halkla ilişkiler çabalarının amacına ulaşarak kuruma üst düzeyde
katkı sağlayabilmesi için kurumların algı yönetimi strateji ve uygulamalarına gereken önemi
göstermesi gereklilik taşımaktadır. Bu nedenle halkla ilişkiler alanında çalışacak
uygulayıcılarının algı yönetimine temel teşkil eden algı kavramına yönelik detaylı bir kavrayış
elde etmesi ve algılama sürecinin kapsamı hakkında bilgi sahibi olması önem arz etmektedir.
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1.1 Algı Kavramı
İnsanların yaşantılarını şekillendiren en temel faaliyet çevresindeki birtakım
uyaranlara verdikleri tepkilerdir. Gündelik yaşantımızda milyonlarca uyaranla karşılaşır,
bunları bazı süreçlerden geçirerek değerlendirir, onlara bir anlam yükler ve bu uyarıcılara
karşı yorum – tepki geliştiririz. Yaşantımızın her anında karşımıza çıkan bu durum bizi algı
kavramı ile karşı karşıya getirmektedir.
İnsanların yaşantıları boyunca çok kez çeşitli uyaranlarla karşılaşmaları durumu
görme, işitme, tatma, dokunma, koklama olarak sıralanabilecek beş duyu organı aracılığıyla
farklı tür ve özellikteki duyusal verilerin alınması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu da algılama
sürecinin öncül koşulu olan duyu yeteneğinin var olması anlamını taşımaktadır. İnsanlarda
maruz kaldıkları uyaranlara ilişkin verilerin duyu organları aracılığıyla alınması şeklinde
tanımlanabilecek duyu yeteneğinin bulunması algının ortaya çıkması için gereklilik
taşımaktadır. Ancak algı sadece maruz kalınan uyaranlara ilişkin duyusal verilerin alınması
şeklinde açıklanamamaktadır. Algı, sadece duyu organları aracılığıyla veri alınması şeklinde
ifade edilemeyecek kadar geniş kapsamlı ve kompleks bir kavramdır.
Türk Dil Kurumu Sözlüğü tarafından “Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine
varma, idrak” olarak tanımlanan algı kavramı, birtakım bilişsel süreçleri de kapsamı dahilinde
barındırmaktadır. Bu nedenle algı kavramı tanımlanırken, sadece uyarıcılardan gelen duyusal
verilerin
alınması
olarak
açıklanamamaktadır
(TDK,
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.55ad25ee159fd7.2
7555211, 20 Temmuz 2015). Algı kavramı farkına varma, idrak etme, bilincinde olma gibi
bilişsel süreçler ile ortaya çıkabilecek durumlara da işaret etmektedir.
Algı; çevrenin, insanların, nesnelerin, kokuların, seslerin, hareketlerin, tatların ve
renklerin gözlemlenmesiyle ilgilidir. Duyumları yorumlama, onları anlamlı biçime getirme
sürecidir. Duyum, bir uyarıcının duyu organları tarafından alınmasıdır. Duyum ışığın
parlaklığı, sesin yüksekliği, tencerenin sıcaklığı gibi deneyimleri içerir. Bununla birlikte,
algılama sadece fizyolojik bir olay değildir. Eğer sadece fizyolojik olsaydı, farklı geçmişleri,
deneyimleri ve özellikleri olan kişiler aynı nesneyi benzer biçimde algılayacaktı. Bunun en
klasik örneğini “bardağın yarısını dolu görenler” ile “bardağın yarısını boş görenler” oluşturur
(Odabaşı ve Fidan, 2005: 128). Algının duyu organları aracılığıyla duyusal verilerin alındığı
duyum faaliyetinden ayrılmasını sağlayan en temel nokta algının sadece fizyolojik bir eylem
olmanın ötesinde bilişsel bir eylem olmasıdır.
Algı; duyu organları ile çeşitli uyarıcılardan veri toplanması, duyular aracılığıyla
edinilen izlenim şeklindeki duyum eyleminden içerdiği bilişsel süreçler nedeniyle
ayrılmaktadır. Bazen aynı uyarıcılarla karşılaşan iki kişinin o uyarıcıya farklı anlamlar
yükledikleri, farklı yorumlarda bulundukları görülmektedir. Bunun nedeni algının bilişsel
süreçler doğrultusunda şekillenmesidir.
Algı, bireylerin çevrelerine anlam vermeleri için duyusal uyaranları seçip, organize
edip ve yorumladıkları bir süreç olarak tanımlanabilmektedir. Algı kompleks ve bilişsel bir
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süreçtir ve insan insana farklılık taşımaktadır. İnsanların davranışları mevcut gerçeklikten
ziyade bireylerin gerçeklik algısı tarafından etkilenmektedir. Algı duyumsama ya da bir başka
ifadeyle hissetme ile kıyaslandığında daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Algı işlenmemiş
verilerin duyularla alınması ve bilişsel süreç ile tamamen filtrelenmesi, değiştirilmesi ve
dönüştürülmesi süreci iken; duyumsama, basit olarak duyu organları aracılığıyla uyaranların
alınmasıdır. Algı süreçleri karşılaştırma, kaydetme, yorumlama ve geribildirim sağlama gibi
çeşitli alt süreçleri kapsamaktadır (Agarwal, 2009: 1). Algı kavramının en çok karıştırıldığı
duyum ya da hissetme eyleminden ayrılmasının temel nedeni, duyumun duyu organlarıyla
işlenmemiş verilerin alınması şeklinde ifade edilmesiyken; algının bu verilerin bilişsel
süreçler sonucu işlenmesi ile ortaya çıkmasıdır.
Algılama sadece beş duyumuzla yaptığımız duyulmama faaliyeti değildir. Çünkü
bizler beş duyumuza gelen uyaranları / bilgi parçacıklarını yorumlar, bu bilgilerin üzerine
ilaveler veya ondan eksiltmeler yapar veya bu bilgilerin tamamını görmezden gelebiliriz. Yani
bizler böylelikle beş duyumuza gelen bilgileri yorumlar ve manalandırır ve dış dünyamızı
anlamaya çalışırız. Bizim için önemil olan beş duyumuzla duyulmadığımız gerçek dünya
değil, beş duyumuzla gelen bilgileri yorumladığımız, yani algıladığımız dünyadır. Yani
gerçek (realite) değil, onu nasıl yorumladığımız bizim için esastır. Bu sebeple dış dünyayı
algılamamız kendimizi, diğer insanları, çevremizi ve bize sunulan ürünleri nasıl
değerlendirdiğimizi ve algıladığımızı etkiler (Koç, 2007: 68).
Çevremizdeki bilgi yığınını, sahip olduğumuz duyu organlarımız ile hisseder,
beynimizde gerçekleşen aktiviteler ile hissettiğimiz objeleri algılarız. Bu şekilde kişinin
kendisi dışında var olan dış dünyayı algılaması mümkün olur (Bakan ve Kefe, 2012: 21).
Kişinin etrafında olup bitenlerin farkına varması ve bilincinde olması algılama ile mümkün
olmaktadır. Dış dünyadan edindiğimiz duyusal verileri algılama ile anlamlandırır,
değerlendirir ve yorumlarız. Böylelikle de dünyanın algılanması durumu söz konusu
olmaktadır.
Algı; duyu organlarımızca taşınan duyusal verileri örgütleyerek, yorumlayarak,
insanoğlunun çevresindeki nesne ve olaylardan oluşan uyaranlara anlam verme sürecidir
(Arkonaç, 2005: 69). Bireylerin çevresindeki uyaranlara birbirlerinden farklı biçimde anlam
verdikleri dikkat çekmektedir. Bunun nedeni algılamanın kişiden kişiye farklılık
göstermesidir.
Bazen bir grup insanın gördükleri bir resmi, duydukları sesi, aldıkları kokuyu ve
bunun gibi duyu organları aracılığıyla edindikleri uyaranları birbirinden farklı biçimde
algıladıklarına şahit olunmaktadır. Algının; nesnelere, olaylara, durumlara, kişilere
birbirinden farklı nitelikteki uyaranlara anlam verme ve uyaranları yorumlama süreci olduğu
tekrar hatırlandığında bu durumun oldukça normal olduğu söylenebilmektedir.
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Resim 1: Algıda Farklılığı Gösteren Görsel

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi bu resme bakan kişilerden bazıları resimde yer
alan kişiyi yaşlı bir kadın olarak algılarken, diğerleri de aynı resmin genç bir kadına ait
olduğunu söyleyebilmektedir. Bu örnekten de anlaşılabileceği gibi algı kişiden kişiye göre
farklılaşabilmektedir.
İnsanların duyu organlarıyla çeşitli uyaranlardan elde ettikleri verileri aynı şekilde
anlamlandırdıklarını, yorumladıklarını ve değerlendirdiklerini söylemek mümkün
olamamaktadır. Bunun nedeni algılamanın kişisel özelliklere, geçmiş deneyimlere, sahip
olunan kültüre göre de değiklik göstermesidir. İnsanların çevresinde olup bitenleri
yorumlama, dış dünyaya anlam verme yani algılama süreçleri pek çok unsur tarafından
etkilenmektedir.
İnsanlar sürekli biçimde çevrelerinden bilgi elde etmeye çalışırlar. Ancak topladıkları
bu bilgileri kendi kişilikleri, kültürleri ve tecrübeleri yardımıyla bir araya getirerek ve
işleyerek anlamlı biçimlere sokarlar ve sonra bunları davranışlarının birer temel öğesi olarak
kullanırlar. Kısaca tanımlamak gerekirse algılama; insanların çeşitli duyuları (görme, işitme,
koklama, dokunma ve tatma) yardımıyla çevrelerinden elde ettikleri bilgileri bir araya getirip
organize ederek kendileri için anlama ya da yoruma kavuşturmalarına ilişkin süreçlerdir.
Algılama ile birey çevrede ilgi duyduğu hususları seçer. Bazı çevresel bilgilere kayıtsız veya
isteksiz yaklaşırken bazı bilgiler ilgi ve merakını cezp eder. Her bireyin ilgi ve dikkatini çeken
çevresel olay ve bilgiler farklıdır. Bu farklılığı doğuran insanların birbirlerinden farklı
kişiliklere, ihtiyaçlara, güdülere, değerlere, inançlara ve değerlere sahip olmalarıdır. Bu
farklılıklar, bireylerin çevreden ilgi duydukları ve algıladıkları olay ve bilgileri gruplama,
işleme ve anlama kavuşturmada da farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bireyin
dış dünya ile ilgili olarak elde ettiği, organize ettiği, işlediği bilgiler onların yaşadıkları dünya
hakkında birtakım kanaate, kuramlara, varsayımlara, sabit fikirlere sahip olmalarına, davranış
ve tutumlarını bunlara göre oluşturmalarına yol açar. Ancak bireylerin geçmişte algılama
süreci yardımıyla oluşturdukları bu kanaat, varsayım, kuram ve fikirler zaman içinde
değişebilir. Çünkü bireylerde algılama süreci süreklidir. Zaman içinde elde edilen yeni bilgiler
bunların işlenmesi ve anlama kavuşturulması, yeni tecrübeler edinilmesine, yeni keşif, inanç,
kanaat ve kuramlara neden olur ve eskilerin ya değişmesine ya da bütünüyle ortadan
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kalkmasına neden olur. Başka bir ifadeyle algılama süreci süreklidir. İnsanların geçmişte
yaptıkları algılama hatalarının farkına varmalarına ve olgunlaşmalarına da yardımcı olur
(Eren, 2007: 69 – 70).
Algı kavramı ve algılama süreçlerinin sadece belirli bir uyarana karşı o anda verilen
tepki, çevreden elde edilen duyuları o anda anlamlandırma, yorumlama ve değerlendirme
olarak açıklamak doğru değildir. Algı süreçleri insanların sahip oldukları kişisel ve kültürel
özelliklerinin yanı sıra geçmiş bilgi ve deneyimleri tarafından da şekillenmektedir. İnsanlar
geçmişten edindikleri bilgi ve deneyimleri doğrultusunda algılarını da şekillendirmekte;
geçmişte algılama süreçleri neticesinde yaptıkları doğruları pekiştirmekte ve algı hatalarını
düzelterek de daha bilinçli biçimde davranabilmektedirler. Bu nedenle algıyı sadece
uyarıcıyla karşılaştığı zamana özgü eylemler bütünü olarak kabul etmemek, algıyı geçmiş ve
mevcut durumu kapsayan eylemler bütünü olarak geniş bir boyutta değerlendirmek
gerekmektedir.

1. 2.Algılama Süreci
Algılama eylemi bir süreç şeklinde ortaya çıkmakta; kişinin çevresinde duyu
organlarıyla elde ettiği duyusal verilere anlam verme, yorumlama, değerlendirme ve tepki
oluşturma gibi birtakım aşamaları içermektedir.
Algılamanın ortaya çıkmasının öncül koşulu, insanlarda beş duyu organı aracılığıyla
maruz kalınan birtakım uyaranları fark edebilme özelliğinin bulunmasıdır. Duyu organlarıyla
maruz kalınan uyarıcılara yönelik verilerin toparlanmasından sonra çeşitli bilişsel süreçlerle
algının oluşması gereklilik taşımaktadır. Maruz kalınan uyaranların duyu yeteneği aracılığıyla
edinilmesi ve algı yeteneğinin bunları anlamlandırma, yorumlama ve değerlendirme şeklinde
ortaya çıkması halinde algılama sürecinin gerçekleşmesi mümkün olmaktadır.
Algılama süreci insanların çevrelerindeki çeşitli uyarıcılara maruz kalmasıyla
başlamakta; bu uyarıcıların beş duyu organı tarafından alınması yani duyum eyleminin
meydana geldiği aşama ile devam etmektedir. İnsanların söz konusu uyarıcılara ilgi
göstermesi, anlam vermesi ve tepkilerini çeşitli eylemler şeklinde göstermesi aşamaları ile
devam eden algılama süreci kişisel özelliklerin de dahil olduğu bilişsel süreçler şeklinde
ortaya çıkmaktadır.
Algılamada daha önceki yaşantı ve deneyimlerin etkisi büyüktür. Bu yüzden, algılama
son derece öznel bir süreçtir. Kişi, tıpkı bilgisayarlardaki gibi, girdileri alır ve depolar. Ancak
bilgisayarlar gibi pasif konumda değildir. Beklentileri, deneyimleri ve güdüleri ile paralel olan
girdileri yani uyaranları alıp, algı sürecine dahil ederken, kendisine ulaşan pek çok uyaranı
süreç dışı bırakır. Algılama sürecine ilişkin geliştirilen modellerden ilki şu şekilde
görselleştirilebilmektedir (Odabaşı ve Fidan, 2005: 128 – 129):
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Çevreden gelen fiziksel uyarıcılar
Görüntüler, sesler, tatlar, kokular,
dokunmalar

MARUZ KALMA

UYARICI

İLGİLENİM

DUYUM

Duyum Organları

Dikkat

ANLAM

Yorum

EYLEM

Tepki

BELLEK
Kişisel uyarıcılar

Kısa/Uzun Süreli Bellek

Beklentiler, Güdüler, Deneyimler

Şekil 1: Algılama Süreci

Uyarıcı, duyularımıza gelen girdilerden birisidir. Ürünler, markalar, ambalajlar,
reklamlar, mağaza dizaynları, uyarıcı olarak görev yaparlar. Maruz kalma, tüketicinin uyarıcı
ile fiziksel olarak kontak kurmasıdır. Girdilere ulaşmamıza, yani maruz kalmamıza, duyu
organlarımız (göz, kulak, burun, ağız ve deri) yardımcı olur. İki tür uyarıcının varlığından söz
edilebilir. Çevreden gelen fiziksel uyarıcılar ve kişinin kendisi tarafından ortaya çıkarılan
uyarıcılar (beklentiler, güdüler, deneyimler gibi). Her iki tür girdinin birlikteliği, algılamanın
kişinin kendine özgü olmasına yol açan ana nedenlerden birini oluşturmaktadır.
Algılama sürecine ilişkin ele alınan modellerden ilkinde, algı sürecinin ilk aşamasını
maruz kalma oluşturmakta; ikinci aşamada ise insanların çevrelerinde maruz kaldıkları
görüntü, ses, koku, tat, dokunma gibi uyaranlara ilişkin verileri beş duyu aracılığıyla
edindikleri görülmektedir. Bir diğer ifadeyle bu süreçte algılama; uyarıcılara maruz kalma
aşaması ile başlamakta, uyarıcılara ilişkin işlenmemiş verilerin duyum faaliyetiyle edinilmesi
şeklinde ifade edilecek duyum aşaması ile devam etmektedir. Sürecin, üçüncü aşaması
uyarıcılara yönelik ilgi geliştirme yani ilgilenim iken, dördüncü aşaması uyarıcılara anlam
yüklemedir ve süreç son aşama olan eylem ile sonuçlanmaktadır.
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Sürecin en temel özelliklerinden biri algılamanın beklentiler, güdüler ve deneyimler
gibi birtakım kişisel uyarıcılar tarafından etkilendiğine işaret etmesidir. Aynı zamanda
algılama sürecinin son aşaması olan eylem aşamasında uyarıcılara yönelik geliştirilen tepkinin
kısa ve uzun süreli bellekte depolandığı ve depolanan bu bilgilerin kişisel uyarıcıları harekete
geçirdiği de dikkat çekmektedir.
Algılama sürecinin kişiden kişiye farklılık taşıması durumu, algılamanın herkes için
aynı özellikleri kapsayan bir süreç olmadığına işaret etmektedir. Bu nedenle algılama
sürecinin pek çok faktör tarafından etkilendiği söylenebilmektedir.
Algılama sürecini etkileyen faktörler;
1. Algılayan bireyin kişiliği, kişisel özellikleri, geçmiş yıllarda elde ettiği tecrübeleri
2. Algılanan nesnenin – ki bu nesne, kişi, eşya, olay, canlı ve cansız tüm varlıklar olabilir
– özellikleri
3. Algılama ortamı; algılama sürecinin gerçekleştiği fiziksel, sosyal ve örgütsel çevre
koşulları olmak üzere üç başlık altında incelenebilmektedir. Bu faktörler algılamanın
bireyden bireye farklı biçimlerde gerçekleşmesine etken olmaktadır. Ayrıca bu
faktörler, algılama sürecinin evrelerini de etkilemekte; çeşitli algısal çarpıtma ve
yanılgıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu bilgilerden hareketle algılama
sürecine ilişkin bir diğer bakış açısıyla ortaya konan ikinci model aşağıdaki şekilde
görselleştirilebilmektedir (Eren, 2007: 69 – 70):

Algılayan
Kişinin
Nitelikleri

Algılanan
Kişi, Nesne
veya
Olayların
Özellikleri
Algılama
70
son
Sürecinin
Gerçekleştiği
Ortam

Algısal Sürecin Evreleri
1.
2.
3.
4.

Dikkat ve Seçim
Bilgilerin Organizasyonu
Bilgilerin Yorumu
Tekrar Hatırlama

Algılayan
Kişinin
Davranışsal
Cevabı

İnanç, Duygu, Kanaat
Değer Oluşumu,
Davranış ve Tavırların
Belirlenmesi

Şekil 2: Algılama Sürecini Etkileyen Faktörler Perspektifinden Algılama Süreci
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Algılama sürecine ilişkin ortaya konan ikinci modelde ise algılama sürecini etkileyen
faktörlerin ön plana çıktığı dikkat çekmektedir. Bu model algılama sürecinin bir önceki
modelde olduğu gibi algılayan kişinin özelliklerinden etkilendiğinin altını çizmekle birlikte,
buna ek olarak algılanan nesnenin özelliklerinin ve algılama sürecinin gerçekleştiği ortamın
da algılama sürecine etki ettiğine değinmesi nedeniyle önem taşımaktadır. Bu modelde algısal
sürecin evreleri uyarıcılara karşı dikkatin oluşması ve maruz kalınan uyarıcılar arasında
bazılarının seçilmesi, bilgilerin organize edilmesi, bilgilerin yorumlanması, bilgilerin tekrar
hatırlanması aşamaları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Algısal sürecin evrelerinin
gerçekleşmesinin ardından ise algılama sürecinin algılayan kişinin davranışsal cevabı ile sona
erdiği görülmektedir. Burada algılayan kişinin davranışsal cevabı ile ise; uyarıcıya karşı
geliştirilen inanç, duygu, kanaat ve değer oluşumundan bahsedilmekte, uyarıcıya karşı
davranış ve tavırların belirlenmesi kastedilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Algı ve algı yönetimi çağdaş halkla ilişkiler anlayışı açısından oldukça önem
taşımaktadır. Günümüzde geçerli olan çağdaş halkla ilişikler anlayışı ve alana egemen olan
ilişkisel yaklaşım hedef kitlelerde kuruma yönelik olumlu algıların tesis edilmesine gerekli
özenin gösterilmesi zorunluluğuna işaret etmektedir. Bu nedenle algı kavramının tam olarak
anlaşılması ve algılama sürecinin detaylı biçimde kavranması halkla ilişkiler alanı açısından
da son derece önem taşımaktadır. Algı; çevremizde maruz kaldığımız çeşitli uyaranlara ilişkin
verilerin duyu organlarıyla alınması şeklinde ifade edilebilecek fizyolojik bir faaliyet değildir.
Uyaranlara anlam yükleme, yorumlama ve uyaranları değerlendirme gibi pek çok bilişsel
faaliyeti de içeren algı; oldukça geniş kapsamlı ve kompleks bir kavramdır. Algılama süreci
de pek çok farklı açıdan ele alınabilmekte ve çeşitli aşamalar şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Algılama sürecine yönelik geliştirilen modellerde algılamanın aşamaları birbiriyle benzerlik
taşırken, algılama sürecini etkileyen faktörler açısından algılama sürecinin birbirinden farklı
biçimlerde ele alındığı dikkat çekmektedir.
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Uygulamalar
Ayşe ve Fatma birlikte okula gitmektedir. Yolda arkadaşları Ali ile karşılaşan Ayşe ve Fatma,
Ali’nin anlattığı olayı dinlemiş ve Ali yanlarından ayrılınca olay üzerine sohbet etmeye
başlamıştır. Ayşe ve Fatma Ali’nin anlatmış olduğu olayı değerlendirirken, aynı duruma
birbirlerinden farklı anlamlar yüklemeleri ve yorumlamaları söz konusu olmuştur. Ayşe olayı
oldukça olumlu bulurken, Fatma’nın aynı olayı olumsuz biçimde değerlendirmiştir.
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Uygulama Soruları
1) Ayşe ve Fatma aynı uyaranla karşılaşmalarına rağmen, uyarana neden farklı
anlamlar yüklemiş ve uyaranı farklı şekillerde değerlendirmiştir?
2) Ayşe ve Fatma’nın aynı uyaranı farklı biçimde yorumlaması algının hangi özelliği
ile açıklanabilmektedir? Değerlendiriniz.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi algı yönetimi açısından insanların yaşantılarını şekillendiren
en temel faaliyettir?
a) Açlık ihtiyacını karşılamak için yemek yemesi
b) Çevrelerindeki uyaranlara yönelik tepki vermesi
c) Barınma ihtiyacını gidermek için konut yapması
d) Dış dünya ile bağlantı kurmaması
e) İletişime kapalı olarak kendi kendine yetmeye çalışması
2. Aşağıdakilerden hangisi algı sürecinin başlamasını sağlayan duyular arasında yer
almamaktadır?
a) Görme
b) Dokunma
c) Tatma
d) Konuşma
e) İşitme
3. Aşağıdaki kavramlardan hangisi duyumsama kavramının yerine kullanılabilmektedir?
a) Algılama
b) Yorumlama
c) Örgütleme
d) Hissetme
e) Tepki verme
4. Bir resmin iki kişi tarafından aynı şekilde yorumlanmaması aşağıdakilerden hangisinin
göstergesidir?
a) Algıda farklılık
b) Duyumda süreklilik
c) Algıda aynılık
d) Duyumda geçicilik
e) Duyumda kalıcılık
5. Aşağıdakilerden hangisi algı sürecinde maruz kalma aşamasından sonra gelen aşamayı
oluşturmaktadır?
a) İlgilenim
b) Anlam yükleme
c) Tepki verme
d) Duyum
e) Eylem

26

6. Algılama sürecinin gerçekleştiği fiziksel, sosyal ve örgütsel çevre koşulları algı
sürecini etkileyen hangi faktörün kapsamında yer almaktadır?
a) Algılayan bireyin kişisel özellikleri
b) Algılayan bireyin geçmiş deneyimleri
c) Algılayan bireyin kişiliği
d) Algılanan nesnenin özellikleri
e) Algılama ortamının özellikleri
7. Aşağıdakilerden hangisi algı sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır?
a) Eylem
b) İlgilenim
c) Duyum
d) Anlam yükleme
e) Maruz kalma
8. “…………………………….. olarak algı, ……………………… göstermektedir”
ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde
tamamlanabilmektedir?
a) Fizyolojik bir süreç – herkes için süreklilik
b) Duyumsal bir süreç – herkes için aynılık özelliği
c) Bilişsel bir süreç – insandan insana farklılık
d) Fizyolojik bir süreç – herkes için farklılık özelliği
e) Duyumsal bir süreç – herkes için kalıcılık
9. “…………………, bir uyarıcının duyu organları tarafından alınmasıdır.” ifadesindeki
boş bırakılan kısım aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doğru biçimde
tamamlanabilmektedir?
a) Duyum
b) İletişim
c) Algı
d) Yorum
e) Analiz
10. Aşağıdakilerden hangisi algı sürecinde ilgilenim aşamasından sonra gelen aşamayı
oluşturmaktadır?
a) Anlam
b) Maruz kalma
c) Eylem
d) Duyum
e) Tepki geliştirme

Yanıtlar: 1 – b, 2 – d, 3 – d, 4 – a, 5 – d, 6 – e, 7 – e, 8 – c, 9 – a, 10 – a
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2. ALGILAMA SÜRECİNİN BOYUTLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

2.1. Algılama Sürecinin Boyutları Sınıflandırması
2.1.1. Seçici Algılama
2.1.2. Algısal Örgütleme
2.1.3. Algısal Yorumlama
2.1.4. Bilgilerin İhtiyaç Duyulduğunda Tekrar Hatırlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.
5.

Algılama sürecinin boyutları nelerdir?
Seçici algılama nedir?
Algısal örgütlemenin kapsamı nedir?
Algısal yorumlama ne şekilde açıklanabilmektedir?
Bilgilerin tekrar hatırlanması neden önem taşımaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Algılama Sürecinin

Algılama sürecinin
boyutlarının neler olduğunu
öğrenmek ve bu boyutların
kapsamlarını kavrayabilmek

Boyutları Sınıflandırması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile
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Anahtar Kavramlar
-

Algılama sürecinin boyutları
Seçici algılama
Algısal örgütleme
Algısal yorumlama
Tekrar hatırlama
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Giriş
Halkla ilişkiler alanında algı yönetimine ilişkin stratejilerin oluşturulması ve
uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için halkla ilişkiler uygulayıcılarının algı yönetiminin
kapsamına ilişkin genel bir kavrayış elde etmesi gereklilik taşımaktadır. Algılama sürecinin
ne olduğunun kavranmasının ardından algı sürecinin seçici algılama, algısal örgütleme ve
algısal yorumlama olarak sınıflandırılabilecek boyutlarına ilişkin bilgiler halkla ilişkiler
alanında çalışacak uygulayıcılar açısından kurumlara yönelik hedef kitle algısının
yönetiminde yönlendirici olabilmektedir. Algılama sürecinin boyutlarının, birbaşka ifadeyle
algıda bilgi işleme evrelerinin algı yönetimi açısından taşıdığı önemden hareketle bu bölümde
söz konusu başlıklara ilişkin detaylı bilgiler paylaşılacaktır.
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2.1. Algılama Sürecinin Boyutları Sınıflandırması
Algılama sürecinin boyutları dendiğinde karşımıza üçlü bir sınıflandırma çıkmaktadır.
Bu sınıflandırma kapsamında seçici algılama, algısal örgütleme ve algısal yorumlama yer
almaktadır (Odabaşı ve Fidan, 2005: 130). Algılama sürecinin boyutları algılamada bilgi
işleme evreleri şeklinde de ele alınabilmekte ve dört evreden oluşan söz konusu sınıflandırma
da şu şekilde açıklanabilmektedir (Eren, 2007: 71 – 75):
-

Dikkat ve seçim mekanizması
Bilgilerin zihinde gruplandırılarak organize edilmesi
Organize edilen bilgilerin anlama ve yoruma kavuşturulması
Bilgilerin ihtiyaç duyulduğunda tekrar hatırlanması

Bu iki farklı bakış açısının bir arada değerlendirilmesiyle birlikte algılama sürecinin
boyutlarının seçici algılama, algısal örgütleme, algısal yorumlama ve bunlara ek olarak algı
süreci ile elde edilen bilgilerin ihtiyaç duyulduğunda tekrar hatırlanması şeklinde bir
sınıflandırılması ve dört boyutlu bir sınıflandırma ekseninden ele alınması söz konusu
olmaktadır.

2.1.1. Seçici Algılama
Seçici algılama insanların çevresindeki çok sayıdaki uyarıcıdan sadece bazılarını
algılama eğiliminde olduğunu açıklamak için başvurulan algılama süreci boyutudur. İnsanlar
günlük yaşantılarda oldukça fazla uyaranla karşılaşmakta, ancak bu uyaranlara olan ilgilerinin
aynı düzeyde olmadığı dikkat çekmektedir. Bu durum ise algı yönetimi alanında seçici
algılama kavramı ile açıklanmaktadır.
Günlük yaşam pratiklerimiz içinde pek çok farklı uyarıcıyla karşı karşıya kalmamıza
rağmen beynimizin bu uyarıcıların tümünü algılamadığı bilinmektedir. Örneğin televizyon
izlerken her reklam aynı düzeyde dikkatimizi çekmez. Eğer söz konusu reklam içeriği
gereksinim duyduğumuz bir ürün ve hizmete ilişkinse o reklama daha fazla ilgi gösterir ve
onu çeşitli bilişsel süreçlerden geçirerek algılarız. Aynı şekilde eğer bir ürün satın alma
gereksinimi içindeysek o ürünü satan mağazalar daha fazla ilgimizi çeker; internet ortamında
denk geldiğimiz bilgilerden gereksinim ve beklentilerimize uyanları daha fazla algılama
eğilimi içinde oluruz. Günlük hayatımızda sıkça rastladığımız bu durumlar seçici algılamanın
gündelik yaşantımızda ne kadar sık başvurulan bir algılama süreci boyutu olduğunu
göstermektedir.
İnsanlar sürekli olarak çok sayıda uyarana maruz kalmasına rağmen, bu uyaranlardan
sadece birazını seçme eğilimindedirler. Algısal seçicilik insanların karşı karşıya kaldıkları bir
dizi uyaran arasından nasıl ve niçin birkaçını seçtiklerini açıklamaktadır. Algısal seçicilik
çeşitli içsel ve dışsal faktörler tarafından etkilenmektedir. İçsel faktörlerin bazıları öğrenme,
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motivasyon ve kişilik olarak sıralanabilirken, dışsal ilgi faktörleri ise çevresel etkileri
kapsamaktadır (Agarwal, 2009: 1). İnsanların çevrelerindeki uyaranları algılamada seçici
davranması kişisel gereksinim, beklentileri gibi içsel faktörler tarafından etkilenebilirken,
uyarıcının özellikleri ve algılama ortamının özellikleri gibi dışsal faktörler de seçici algılama
üzerinde etkili olabilmektedir.
Duyularımızla sürekli bilgi bombardımanına tutuluruz. Bu çevresel bilgi
bombardımanında her birey kendine göre seçimsel davranır. Diğer bir deyimle bize erişen
veya araştırıp elde ettiğimiz bilgilerin hepsini değil ancak küçük bir kısmını dikkate alırız.
Bireylerin veya grupların hangi bilgileri dikkate alacağı, hangi bilgilerle ilgilenmeyeceği
hususu amaçlanarak planlanmış ve kontrol edilmiş faaliyet ve işlemlerden de doğabilir. Bu
takdirde birey bile ilgilendiği bilgileri, olayları ve kişileri araştırır ve onlar üzerine dikkat
kesilebilir. Bazı hallerde de bireyler zihinleri başka şeylerle meşgulken davranışlarını
ilgilendiren ortamlarla ilgili olarak seçimsel algılama ve davranışlarda bulunabilir. Örneğin;
bir öğrenci arabasıyla okula giderken, zihni öğretmeninin sınavda soracağı soruları düşünür,
ancak bir taraftan da yoldaki trafik lambasının kırmızı ışığını algılar ve bunun gereği olarak
frene basarak arabasını durdurur. Ancak, zihni meşgul olduğu için aynı yolda giden tanıdık
kimselere dikkat kesilip onları görüp algılayamayabilir. Bu kontrol edilmiş, amaçlanmış
zihinsel bir sürecin seçimsel dikkat biçimidir (Eren, 2007: 71).
Algıda seçicilik aynı nesne ya da olayların her bireyin aynı düzeyde ilgisi ile
karşılanmaması şeklinde de ifade edilebilmektedir. İnsanların uyarana karşı ilgisi üzerinde
beklentileri, güdüleri, önceki deneyimleri belirleyici olmaktadır. Seçici algılama insanların
kendi ilgi alanlarına giren uyaranları çok sayıdaki uyaranlar arasından özellikle seçtiklerine
işaret etmekte ve seçici algılamanın ortaya çıkmasını bu uyaranların bireyler tarafından daha
dikkat çekici olarak değerlendirilmesi temeline dayandırmaktadır.
Neyin nasıl algılanacağı bireyin ihtiyaçları, değer yargıları, güdüleri, geçmiş
deneyimleri, tutumları ve kişiliğine bağlıdır. Her gün binlerce uyarıcıyla karşı karşıya kalan
bireyin her uyarıcıya aynı dikkati gösterememesi doğaldır. Bu uyarıcılardan ancak birkaçı
belirgin olarak algılanabilir. Yani birey sadece algılamak istediğini algılayacak, diğer
uyarıcılara kapalı olacaktır. Bu sürece “seçici algılama” denir. Örneğin; çamaşır makinesine
ihtiyacı olmayan bir tüketici çamaşır makinesi reklamlarına dikkat etmeyecek, hatta belki de
hiç görmeyecektir. Ancak bir çamaşır makinesi alma ihtiyacı ortaya çıktığında ürünle ilgili
reklamlar tüketicinin seçici dikkat ve seçici algılamalarına konu olacaklardır (Topsümer vd.,
2009: 112 – 113).
Uyarıcılar belli bir süzme mekanizmasından geçirilir. Kişi duymak istediğini duyar,
görmek istediğini görür. Örneğin, birçok kere bir mağazanın önünden geçmiş olmanıza
karşın, mağazada bayanlar için hediyelik eşya satıldığını algılamamış olabilirsiniz. Ancak,
nişanlınıza yılbaşı hediyesi alma durumu ortaya çıktığında daha önce algılamadığınız
mağazayı çok kolay şekilde algıladığınız olmuştur. Seçici algılamada hangi uyarıcılaran
seçileceği kişisel faktörler (beklentileri etkileyen geçmiş deneyimler ve güdüler) ile uyarıcının
yapısı olmak üzere iki grup faktöre bağlıdır. Kişisel faktörler, insanların beklentileri ile
bağlantılıdır. İnsanlar beklentilerindekini görmek isterler. Beklenti, geçmiş deneyimlerden
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elde edilen benzerlikleri görme eğilimidir. Tüketiciler de kendi beklentilerine göre ürünü ve
özelliklerini algılarlar. Örneğin, sade kahvenin şeker içermeyeceğini geçmiş deneyimlerinden
bilen bir müşteri, ürün olarak kahveyi bu içerikte bekleyecektir. Her zaman, beklentilere
uyumlu uyarıcılar istenilen etkiyi yaratmayabilmektedir. Beklenenle çatışan uyarıcı daha fazla
dikkat çekebilmektedir. Kişisel faktörlerin bir grubu da güdülerle ilgilidir. İnsanlar ihtiyaçları
olan şeyleri algılama eğiliminde olacaktır. Karnı acıkmış olan kişi, yiyecek reklamlarına daha
çok dikkat verecektir. Pazarlama uygulamaları, algılanan ihtiyaç ve arzulara yönelik
olmalıdır. Uyarıcının yapısı konusu faktörü söz konusu olduğunda ise en önemli uyarıcı
niteliği olarak zıtlık gösterilebilmektedir. Reklamlardaki renk unsuru buna örnek verilebilir.
Renkli reklamlar, siyah beyaza göre daha çok dikkati çeker. Nesnenin etrafındakilerden
farklılığı (zıtlık) fark edilmesini arttırır. Zıtlıklar, uyararanların birbirlerinden ayrılmasını
sağlarken, benzerlik özelliği uyaranların grup halinde algılanmasına etki eder. Satış
görevlilerinin standart üniformalar giymeleri, ambalajlarda aynı renklerin kullanılması
gruplamayı kolaylaştırıcı pazarlama uygulamalarıdır. Büyüklük ise diğer bir özelliktir. Daha
büyük nesneler, küçüklere göre daha çok dikkat çekicidir. Uyarıcıların yoğunluğu arttıkça,
daha çok dikkat çektiği belirlenmiştir. Örneğin; yüksek ses, parlak renk gibi. Kodak şirketi,
birkaç renkli film kutusunu denekek için aynı anda piyasaya sürmüştür. Turuncu renk kutuları
olan filmlerin çok daha fazla satılması sonucunda turuncu renk benimsenmiştir. Uyarıcıların
zamanı, sıklığı ve konumu da seçici algılamaya etki eden diğer unsurlardır. Göz hizasındaki
raflardaki ürünlerin ve sağ sayfaya konulan reklamların daha fazla algılandığı bilinir. Seçici
algılama ile paralel çalışan üç önemli kavramdan da söz edilebilmektedir. Bunlar (Odabaşı ve
Fidan, 2005: 130 – 132):
-

-

Seçici Maruz Kalma: Tüketicilerin var olan ihtiyaçları, alışkanlıkları ve tutumları ile
uyumlu olan uyarıcılara kendisini maruz bırakmasıdır. Uyumsuz olanlardan ise
kaçınma eğilimi gösterilir.
Seçici Dikkat: Tüketicilerin, yoğun ihtiyaç ve isteklerini karşılayan uyarıcıya karşı
dikkatini yoğun bir biçimde yöneltmesidir.
Seçici Anımsama: Tüketicilerin, ihtiyaç ve tutumlarla uyumlu uyarıcıları bellekte
tutarak gerektiğinde anımsamasıdır. İstenmeyen uyarıcı ilk aşamadaki seçici maruz
kalmanın işlemesiyle dışarıda bırakılabilir. Seçici dikkat ve seçici algılama bunu izler.
Son aşama ise seçici anımsamadır.

Algılama sürecinin boyutlarından biri olan seçici algılama, bireylerin algılama
sürecinde oynadığı aktif rolün altını çizmesi açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Seçici
algılama insanları uyarıcıların pasif alıcıları olmanın ötesine taşımaktadır. İnsanlar
uyarıcıların pasif alıcıları olsalardı, çevrelerindeki tüm uyarıcılara aynı ilgiyi ve dikkati
göstermeleri söz konusu olurdu. Ancak çevredeki tüm uyarıcılara aynı ilgi ve dikkatin
yönlendirilmemesi durumu insanları uyaranları seçme konusunda belirleyiciliğe sahip olma
gücünü yüklemektedir.
Bireylerin kendi isteklerine, gereksinimlerine, özelliklerine ve geçmiş deneyimleri
yani kişisel faktörleri ile uyumlu olan uyarıcıları seçmeleri; aynı zamanda çeşitli uyarıcılar
arasında sahip oldukları uyaran özellikleri nedeniyle sadece bazılarının daha fazla ilgi
uyandırıcı ve dikkat çekici bulunması da seçici algılama ile açıklanabilmektedir.
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Algıda seçiciliği etkileyen insanın kendisiyle ilgili iç ve uyarıcıları bağlı dış faktörler
şu
şekilde
açıklanabilmektedir
(MEB,
http://yegitek.meb.gov.tr/aok/Aok_Kitaplar/AolKitaplar/Psikoloji_1/2.pdf,
24
Temmuz
2015):
-

-

İç faktörler: Dikkatin belirli bir yöne çevrilmesi insanın gereksinme, ilgi, merak ve
duygularına bağlıdır. Gereksinmenin doyurulması beklentisi, ilginin doyurulması,
merakın doyurulması, sıkıntıdan, kaygıdan kurtulma gibi nedenler dikkatimizi
yönlendirir. Örneğin karnımız açsa dikkatimiz yiyeceklerdedir. Belirli mesleklerde
çalışan kişiler kendi meslekleri ile ilgili olayları dikkatle izler. Ayakkabısı ayağını
vuran kişinin bütün dikkati ayağındadır.
Dış faktörler: Uyarıcının kuvveti, şiddetli bir uyarıcı, örneğin kuvvetli bir ses, ışık,
koku dikkatimizi çeker. Aşırı zıtlıklar, zıt renkler, zıt sesler, zıt boyutlar dikkat çeker.
Hareket eden uyarıcılar dikkat çeker. Yenilik ve tanışıklık dikkat çeker. Örneğin,
modaya göre giyinmiş biri dikkat çeker. Alışılmışın dışındaki uyarıcılar dikkat çeker.
Çok uzun biri, çok küçük televizyon, dar bir köprü vb. dikkat çeker. Tekrarlar dikkat
çeker ve reklam spotlarının sık sık yinelenmesi de bundandır. Dikkat üzerinde dış
faktörlerin etkisi hemen görülür, ama bunlar kısa süreli olur. Oysa iç faktörlerin etkisi
daha uzun sürer.

İnsanların bir nesne, olay ya da duruma diğerlerinden daha fazla yoğunlaşmasının,
dikkatini daha fazla yönlendirmesi uyarıcılara bağlı dış faktörlerden kaynaklansa da, seçici
algılamada bireyin gereksinimleri, ilgi alanları ve kişisel özellikleri gibi içsel faktörlerin dışsal
faktörlerden daha fazla etkili olduğu bilinmelidir.

2.1.2. Algısal Örgütleme
Algı sürecinin boyutlarından bir diğeri de algısal örgütlemedir. Algılama sürecinde
seçici algılama ile hangi uyaranın ilgimizi çekip hangi uyarana dikkatimizi yönelteceğimize
karar verdikten sonra algısal örgütleme boyutuna geçilmektedir. Algısal örgütleme, uyaranları
zihnimizde örgütlemek, onları bir bütün veya düzen halinde algılamak şeklinde
tanımlanabilmektedir.
Uyaranların
kompozisyonu
algılarımızı
etkilemektedir.
Birey
dikkatini
yoğunlaştıracağı uyarana karar verdikten sonra tutarlı bir yoruma varabilmek için o uyaranı
örgütlemelidir. Nesne algılaması, kısmen öğrmeye dayansa bile, örgütleme eğilimlerinin
doğuştan gelme özellikleri de vardır. Algısal örgütleme şekil – zemin ilişkisi, gruplama ve
tamamlama biçimlerinde ortaya çıkmaktadır (Odabaşı ve Fidan, 2005: 132 – 134).
-

Şekil – Zemin İlişkisi: Şekil – zemin ya da figür – fon ilişkisi insanların nesne
algılamalarındaki başlıca örgütleyici eğilimdir. Bu nesnelerin zemine göre göze
çarpmalarına neden olur. Duvardaki tablo duvara göre şekil, duvar da zemin olarak
algılanır. Şekil – zemin algıları görme algıları dışında da geçerlidir. Örneğin bir
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senfonide melodi veya tema şekil olarak algılanır, akortlar ise zemini oluşturur (MEB,
http://yegitek.meb.gov.tr/aok/Aok_Kitaplar/AolKitaplar/Psikoloji_1/2.pdf,
24
Temmuz 2015). Algısal örgütlemede şekil – zemin ilişkisine bir başka örnek de
kitaplar yönünden verilebilmektedir. İnsanlar kitap okuduklarında şekil ve zemin
okunulurluğunu arttırmaktadır. Bir mağazanın vitrinine bakıyor ve aradığınızı vitrinde
olmasına karşın algılamıyor olabilirsiniz. Nedeni, şekil ile zeminin zayıf biçimde
ayrılmalarından olabilir. Tüketicilerin örgütlemesine yardımcı olabilmek için
süpermarketlerde temel ürün grupları birbirinden ayrı bölümlere konulur (temizlik
malzemesi, çay – kahve, dondurulmuş gıda gibi) ve hangi koridorda bulunabilecekleri
açıkça belirtilir (Odabaşı ve Fidan, 2005: 133). Çevremizdeki uyaranların kolay
biçimde algılanabilmesi için öncelikli algısal örgütleme açısından şekil ve zeminin
birbirinden net bir biçimde ayrılmış olması önem taşımaktadır. Bir şeklin zemininden
kolaylıkla ayrılması için şekil ve zeminde birbirinden zıt renklerin kullanılması
sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Resim 2: Şekil – Zemin İlişkisini Gösteren Görsel
Yukarıdaki görselden anlaşılacağı gibi şekil ile zemin arasındaki ilişki algı üzerinde
belirleyici olmaktadır. Bu görsele bakan kişilerden bazıları zemini beyaz fon olarak
algılarken figürü bir vazo, masa ya da benzeri bir obje olarak algılamaktadırlar. Bu
resmin algılanmasında ortaya çıkan bir diğer durum da siyah rengin zemin olarak
değerlendirilmesi ve beyaz kısımların ise yüz yüze bakan iki insan şekli olarak
yorumlanmasıdır.
-

Gruplama: Nesnelerin gruplanarak algılanması nesne algılamadaki örgütleyici
eğilimlerden biridir. Gruplamada nesnelerin birbirlerine yakınlığı, uzaklığı, benzerliği,
benzemezliği,
sürekliliği
süreksizliği
etkili
olur
(MEB,
http://yegitek.meb.gov.tr/aok/Aok_Kitaplar/AolKitaplar/Psikoloji_1/2.pdf,
24
Temmuz 2015). Birbirine yakın olan nesneler gruplanarak algılanırlar. Ayrıca,
birbirine benzeyen maddeler kendi içlerinde gruplanarak algılanır. Birbirini
tamamlayan ürünler (etler ve et ve köfte baharatları, dondurma ve çikolata sosu gibi)
aynı reyonlarda sergilenmesi gruplama örneği olabilir. Gruplama bunlara ilaveten
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devamlılık temeline göre de oluşabilir. Örneğin, bir dergide görülen erkek, kadın ve
çocuk resmi aile olarak bir bütün şeklinde algılanır. Eğer biri, resim içerisinden
(örneğin çocuk) çıkartılırsa tüm algı değişecek ve arkadaşlık şeklinde algılanacaktır.
Diğer bir örnek de birbirine benzer reklamlar için verilebilir. Benzer reklamları olan
ürünleri özellikleri de benzer olarak algılanır. Aynı tür ürünleri satan yan yana iki
mağazadan biri fiyat indirimi yaptığında, diğerinin de yapacağı algılanır (Odabaşı ve
Fidan, 2005: 133 – 134). Gruplama algılama sürecinde sıklıkla başvurulan algısal
örgütleme eğilimlerinden biridir. Genellikle insanların birbirine benzeyen özellikleri
bakımından aynı ya da benzer olan uyaranları belirli bir grup olarak algılamaları
gruplamanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
-

Tamamlama: Tamamlama eğiliminde insanlar görsel dünyalarını uyarımdaki
boşlukları doldurarak örgütlerler. Bu durum, kopuk parçalar yerine bütün bir nesne
algılamasına
yol
açar
(MEB,
http://yegitek.meb.gov.tr/aok/Aok_Kitaplar/AolKitaplar/Psikoloji_1/2.pdf,
24
Temmuz 2015). Tamamlama eğilimi kişinin kopuk parçalar yerine bütünü
algılayacağını açıklamaktadır. Örneğin, birçok reklam, ürün hiç göstermez, parçasını
ya da sadece gölgesini gösterir. Böylece, tüketicilerin reklamla daha çok ilgilendiği
varsayılır. Ancak, bunun gerçekleşebilmesi için ürünün çok iyi bilinmesi ve tanınması
gereklidir. Aynı anlamda, reklamlarda soruların sorulması tamamlama eğilimi ile
ilgilidir. Sorular ve cavaplar birbirini tamamlama özelliği gösterir. Reklamcılar bu
yüzden başlıklarda sorular kullanırlar ve tamamlanmasını kişilere bırakırlar. Reklam
filmleri ilk kez gösterime sunulduğunda genellikle 60 saniye kadardırlar, yeterli
tanınma düzeyine ulaşıldığında ise bu süre 30 ya da 15 saniyeye kadar indirilerek, aynı
filmin kısa bir versiyonu yayınlanır. Bu tür bir stratejinin dayandığı ilke hedef kitlenin
kısa bir hatırlatma ile tamamlama sürecine gireceğidir (Odabaşı ve Fidan, 2005: 134).

Resim 3: Tamamlamaya Örnek Teşkil Eden Görsel

Yukarıdaki resimde aslında birbirinden farklı çeşitli lekelenmeler bulunmaktadır.
Algısal tamamlama eğilimi nedeniyle insanların genellikle bu görseli köpek resmi
şeklinde algıladıkları dikkat çekmektedir.
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2.1.3. Algısal Yorumlama
Algısal yorumlama insanların karşı karşıya kaldıkları uyaranlara anlam yükleme,
uyaranları anlamlandırma eylemi olarak ifade edilebilmektedir. İnsanlar pek çok uyaranın yer
aldığı dış dünyayı anlamlandırırken karşılaştıkları uyaranları yorumlama eylemini
gerçekleştirmekte, algısal yorumlama faaliyetlerine başvurmaktadır. Algılamanın kişiden
kişiye farklılık gösterdiği tekrar hatırladığında, uyaranlara yüklenen anlamların yani algısal
yorumlamanın da kişiden kişiye farklılık göstereceği söylenebilmektedir.
Kişinin belirli bir uyarıcıya verdiği anlama yorumlama denir. Bir şeyi algıladığımızda
ne olduğunu belirlemeye ve bizim için ne anlam içerdiğini anlamaya çalışırız. Yorumlama
kişiseldir, dolayısıyla kişiler arasında farklılıklar gösterir. Örneğin, aynı reklamı izleyenler
farklı yorumlarda bulunabilirler. Algılama zamanındaki ilgiler, güdüler ile geçmiş deneyimler
yorumlamadaki farklılıkların nedeni olarak gösterilebilir. Kişinin algısal yorumunun gerçeğe
ne kadar yakın olduğu, uyarıcıların netliği ile kişinin geçmiş deneyimi, ihtiyaçları ve
güdülerine bağlıdır. Bazı uyarıcılar karmaşık yapıdadır ve anlam verilmede zorluklar yaratır.
Uyarıcının açık biçimde algılanamaması ya da birden fazla anlam yüklenilmesi durumunda
böyle bir karmaşıklık oluşur. Bu durumda, tüketici kendi arzu ve isteğine bağlı olarak
uyarıcıya bir anlam vermeye çalışır. Reklamcılıkta böyle bir durum çok arzu edilmez.
Genellikle uyarıcıların açık ve net algılanması için çalışmalar yapılır. Ancak, ender de olsa
bazı reklamcılar bu olayı reklamlarında kullanarak, kendi ürenlerinin ve markalarının
reklamlarını, üzerinde çok tartışılan bir boyuta taşımak isteyebilirler. Algılama ile ilgili bazı
testler aracılığıyla kişinin kendini yansıtması ölçülmeye çalışılır. Örneğin, cümle
tamlamalarının, isimlendirilmemiş resimlerin, cümlelerin kişi tarafından anlamlandırılması ve
yorumlanması istenir. Bu süreçte uyarıcının etkisinin yanında kişinin ihtiyaçları, istekleri ve
arzularının da ortaya çıkartılmasına çalışılır (Odabaşı ve Fidan, 2005: 134 – 135).

2.1.4. Bilgilerin İhtiyaç Duyulduğunda Tekrar Hatırlanması
Algılama sürecinin boyutlarından sonuncusu bilgilerin ihtiyaç duyulduğunda tekrar
hatırlanmasıdır. Algılamanın insanın geçmiş bilgi ve deneyimlerinden etkilenmesi, yeni bir
algılama süreci söz konusu olduğunda yani eski bilgilerin ihtiyaç duyulduğunda tekrar
hatırlanması durumundan kaynaklanmaktadır.
İnsanlar eski algılama süreçleri doğrultusunda edindikleri bilgileri, kısa ya da uzun
süreli belleklerinde depolarlar ve ihtiyaç duymaları halinde hafızalarında depoladıkları bu
bilgileri tekrar çağırırlar. Eski algı süreçlerinin sonucunda elde edilen bilgiler, birey yeni
uyaranlarla karşılaştığında gerçekleştirdiği anlamlandırma ve yorumlama süreçlerinde
devreye girmektedir.
Geçmiş algılama süreçleri ile elde edilen bilgiler, hem geçmiş tecrübeleri ve bunlardan
elde edilen kanaat, inanç ve değerleri oluştururlar ve hem de gerektiğinde, yani yeni algılama
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süreçleri cereyan ettiğinde karşılaşılan olay, kişi ve nesneler tekrar hatırlanır ve bireyin
bunları yorumlamasında ve davranışlarını ortaya koymasında önemli roller oynamaya devam
ederler. İnsan hafızası elde ettiği tüm bilgileri depolamaz, kendine göre bir önem sırası
oluşturur ve bu sıraya göre kişisel şemasına uymayan ve önemsiz olduğuna kanaat getirilen
bilgilerin bir kısmı sürekli olarak azaltılarak hafızadan çıkarılır. Algılama süreci kişi yaşadığı
sürece söz konusu olduğuna göre bireyin hafızasına giren bilgiler de sürekli olarak yenilerle
takviye olur (Eren, 2007: 75).
İnsanların benzer uyaranlara karşı genellikle aynı tepkiyi vermeleri, aynı yorumlama
ve anlamlandırma biçimlerine başvurdukları bilinmektedir. Bu durum, eski algılama
süreçlerinden edinilen bilgilere yeniden başvurulması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
Algılama sürecinde uyarana karşı geliştirilen inanç, duygu, kanaatler; ortaya konan davranış
ve tavırlar bireyin geçmiş bilgi ve deneyimlerinden etkilenmekte ve bu nedenle de algılama
sürecinin geçmiş bilgilerin tekrar hatırlanması boyutu yeni algılama süreçleri üzerinde de
belirleyicilik gücüne sahip olmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Algılama sürecinin boyutları günlük yaşantımızdaki her türlü ilişki ve iletişimimizi
şekillendirirken önem taşımaktadır. Seçici algılama, algısal örgütleme ve algısal yorumlama
şeklinde sıralanabilecek algılama süreci boyutları; bilgi işleme evreleri olan dikkat ve seçim
mekanizması, bilgilerin zihinde gruplandırılarak organize edilmesi, organize edilen bilgilerin
anlama ve yoruma kavuşturulması ile benzerlik taşımaktadır. Bilgi işleme evrelerinden
sonuncusu olan bilgilerin ihtiyaç duyulduğunda tekrar hatırlanması ise bu boyutlara
eklenebilecek bir unsur olarak sınıflandırmaya dahil edilmektedir. Bu bütüncül bakış açısıyla
algılama sürecinin boyutları dendiğinde seçici algılama, algısal örgütleme ve algısal
yorumlamaya ek olarak bilgilerin ihtiyaç duyulduğunda tekrar hatırlanması boyutlarından
bahsedilmektedir. Algılama süreçlerinin dört boyutunun kapsamının tüm yönleriyle
anlaşılması, bireylerin dış dünyayı anlamlandırırken hangi bilişsel faaliyetleri
gerçekleştirdiklerinin kavranmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle de algılama sürecinin
boyutlarına ilişkin bilgiler iletişim ve özellikle halkla ilişkiler alanında eğitim alan kişiler
açısından önem taşımaktadır.
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Uygulamalar
Ahmet, halkla ilişkiler ve tanıtım lisans eğitimi alan bir öğrencidir. Kurumsal sosyal
sorumluluk konusuna ilişkin mezuniyet projesi hazırlayan Ahmet’in, arkadaşlarıyla buluşmak
üzere dışarı çıktığında önünden geçtiği kitapçının vitrininde yer alan çok sayıda kitaptan
kurumsal sosyal sorumluluk konusuna ilişkin olan dikkatini çekmiştir. Kitabı görür görmez
aklına hazırlaması gereken mezuniyet projesi ve konuyla ilgili elinde bulunan diğer kaynak
kitaplar gelen Ahmet söz konusu kitabı da çalışmasında kullanabileceğini düşünmüştür. Ertesi
gün projesi üzerine çalışan öğrenci kitapçının vitrininde gördüğü kitabı hatırlamıştır.
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Uygulama Soruları
1) Ahmet’in dikkatini kitapçının vitrininde bulunan fazla sayıda kitaptan sadece
kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili olanan çekmesi algılama sürecinin boyutlarıyla
ne şekilde ilişkilendirilebilmektedir? Değerlendiriniz.
2) Ahmet’in kitapçının vitrinde gördüğü kitabı ertesi gün projesi üzerine çalışırken
anımsaması algılama sürecinin boyutlarıyla ne şekilde bağlantılandırılabilmektedir?
Değerlendiriniz.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi algılama sürecinin boyutları arasında yer almaktadır?
a) Algılama ortamının özellikleri
b) Algısal yorumlama
c) Algılayan kişinin davranışsal cevabı
d) Duyumsama
e) Algısal eşikler
2. Aşağıdakilerden hangisi algılamada bilgi işleme evreleri arasında yer almamaktadır?
a) Organize edilen bilgilerin anlama ve yoruma kavuşturulması
b) Dikkat ve seçim mekanizması
c) Bilgilerin ihtiyaç duyulduğunda tekrar hatırlanması
d) Algı eşiklerinin düşürülmesi
e) Bilgilerin zihinde gruplandırılarak organize edilmesi
3. “………………………, insanların çevresindeki çok sayıdaki uyarıcıdan sadece
bazılarını algılama eğiliminde olduğunu açıklamak için başvurulan algılama süreci
boyutudur” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde
tamamlanabilmektedir?
a) Algısal örgütleme
b) Bilgilerin ihtiyaç duyulduğunda tekrar hatırlanması
c) Seçici algılama
d) Algısal yorumlama
e) Algısal eşikler
4. Aşağıdakilerden hangisi insanların çevrelerindeki uyaranları algılamada seçici
davranmasını etkileyen dışsal faktörler arasında yer almaktadır?
a) Beklentileri
b) Algılama ortamı
c) Gereksinimleri
d) Öğrenme
e) Kişilik
5. Aşağıdakilerden hangisi seçici algılama ile paralel çalışan kavramlar arasında yer
almaktadır?
a) Algısal yorumlama
b) Seçici çıkarımsama
c) Algısal örgütleme
d) Algısal eşikler
e) Seçici anımsama
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6. “……………………………, tüketicilerin ihtiyaç ve tutumlarla uyumlu uyarıcıları
belleklerinde tutarak gerektiğinde hatırlamasıdır” ifadesinde boş bırakılan kısım
aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a) Seçici maruz kalma
b) Seçici anımsama
c) Algısal örgütleme
d) Algısal yorumlama
e) Seçici dikkat
7. Aşağıdakilerden hangisi algısal örgütleme biçimleri arasında yer almaktadır?
a) Eşik benzerliği
b) Tepki verme
c) Farklılık
d) Farkına varma
e) Şekil – zemin ilişkisi
8. Bir dergide görülen erkek, kadın ve çocuk resminin aile olarak bir bütün şeklinde
algılanması
algısal
örgütleme
biçimlerinden
hangisinin
kapsamında
değerlendirilebilmektedir?
a) Tamamlama
b) Gruplama
c) Şekil – zemin ilişkisi
d) Seçici algılama
e) Eşik aynılığı
9. Eski algı süreçlerinin sonucunda elde edilen bilgilerin, birey yeni uyaranlarla
karşılaştığında gerçekleştirdiği anlamlandırma ve yorumlama süreçlerinde devreye
girmesi algılama sürecinin hangi boyutu kapsamında yer almaktadır?
a) Algısal yorumlama
b) Bilgilerin ihtiyaç duyulduğunda tekrar hatırlanması
c) Eşik aynılığı
d) Seçici algılama
e) Algısal örgütleme
10. İnsanların birbirine benzeyen özellikleri nedeniyle aynı ya da benzer olan uyaranları
belirli bir grup olarak algılamaları algısal örgütleme biçimlerinden hangisinin
kapsamında yer almaktadır?
a) Gruplama
b) Algısal eşikler
c) Tamamlama
d) Seçici algılama
e) Şekil – zemin ilişkisi
Yanıtlar: 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – b, 5 – e, 6 – b, 7 – e, 8 – b, 9 – b, 10 – a.
47

KAYNAKÇA

Agarwal, Kaushal. Perception Management The Management Tactics. New Delhi: Global
Publications, 2009.
Eren, Erol. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 10. Baskı. İstanbul: Beta Basım,
2007.
Odabaşı, Yavuz ve Barış, Gülfidan. Tüketici Davranışı. 5. Baskı. İstanbul: Mediacat
Kitapları, 2005.
Milli
Eğitim
Bakanlığı.
Psikoloji.
http://yegitek.meb.gov.tr/aok/Aok_Kitaplar/AolKitaplar/Psikoloji_1/2.pdf. 24 Temmuz 2015.
Topsümer, Füsun, Elden, Müge ve Yurdakul, Nilay. Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef
Kitle. 5. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları, 2009.

48

3. ALGI EŞİKLERİ VE ALGI TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.1. Algı Eşikleri
3.1.1. Mutlak Eşik
3.1.2. Fark Eşiği
3.2. Algı Türleri
3.2.1. Görsel Algı
3.2.2. İşitsel Algı
3.2.3. Koku Algısı
3.2.4. Tat Algısı
3.2.5. Dokunma Algısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Algı eşikleri nelerdir?
Fark eşiği ve mutlak eşik neyi ifade etmektedir?
Algı türleri kaça ayrılmaktadır?
Görsel ve işitsel algı ile tat, koku ve dokunma algısı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Algı Eşikleri

Algı eşiği kavramının neyi
ifade ettiğini anlamak ve
mutlak eşik ile fark eşiğine
yönelik kavrayış geliştirmek

Algı Türleri

Algı türlerinin ne tür bir
sınıflandırma ile ele
alınabileceğini öğrenmek ve
algı türlerinin kapsamlarına
ilişkin bilgi sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile

Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile
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Anahtar Kavramlar
-

Algı eşikleri
Fark eşiği ve mutlak eşik
Algı türleri
Görsel algı
İşitsel algı
Koku algısı
Tat algısı
Dokunma algısı
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Giriş
Algı yönetimi açısından önem taşıyan konular arasında algı eşikleri ve algı türleri yer
almaktadır. Algı eşikleri insanların dikkatini çekebilecek uyaranların ne tür özelliklere sahip
olması gerektiğine yönelik açıklamalar getirmekte; insanların algı eşiğini aşarak uyarılmasını
sağlayacak uyaranların nasıl olması gerektiğine işaret etmektedir. Algı yönetimi açısından
önem taşıyan bir diğer konu olan algı türleri ise görsel, işitsel algı ile tat, dokunma ve koku
algısı şeklinde birtakım biçimleri içermektedir. Algı türlerinin neler olduğu ve kapsamlarına
ilişkin bilgiler algı yönetimi açısından yönlendirici olabilmeleri açısından önem arz
etmektedir.
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3.1.

Algı Eşikleri

Algı süreci, insanların çevresindeki birtakım uyarıcılara maruz kalmaları ile
başlamaktadır. Çevremizde maruz kaldığımız pek çok farklı nitelikte uyaran bulunmaktadır ve
insanlar beş duyu organı aracılığıyla bu uyaranlara ilişkin verileri toplamaktadır. Ancak
uyaranların insanların dikkatini çekebilmesi için bazı niteliklere sahip olması, bir başka
deyişle de insanların algı eşiklerini aşması gereklilik taşımaktadır.
İnsanların algılama faaliyetini gerçekleştirmesi ve algılama sürecinin başlaması için
uyaranın aşması gerekli algı eşikleri mutlak eşik ve fark eşiği olarak ikili bir sınıflandırma
dahilinde ele alınabilmektedir.

3.1.1. Mutlak Eşik
Çevremizde karşılaştığımız birçok nesnenin duyu organlarını uyarabilmesi ve fark
edilebilmesi için sahip olması gerekli en düşük düzeydeki uyaran eşiği mutlak eşik olarak
tanımlanmaktadır.
Mutlak eşik bir insanda bir duyum oluşturmak için gereken en düşük düzeydeki
uyaran şiddeti olarak ifade edilmekte; algı yönetimi açısından bu eşikten daha düşük
seviyedeki bir uyaranın insanlar tarafından fark edilemeyeceği belirtilmektedir. Uyaranların
bireylerin dikkatini çekerek, onları uyarabilmesi için mutlaka mutlak eşiğin üstünde bir
uyarma gücüne sahip olması gerekmektedir. Mutlak eşiği aşan uyaranlara ilişkin veriler beş
duyu organı aracılığıyla toplanarak duyum faaliyeti gerçekleşmektedir. Duyum faaliyetinin
ardından uyaranların anlamlandırılması, değerlendirilmesi, yorumlanması ile ham verilerin
çeşitli bilişsel süreçler ile işlenmesi ortaya çıkacak ve böylelikle algılama süreci
gerçekleşecektir.
Bir duyu organının uyarılabildiği en düşük uyarıcı şiddetine mutlak eşik denir.
Örneğin, köpeklerin koku alma eşikleri insanların mutlak koku alma eşiğinden 400 kat daha
düşüktür, bizim maruz kalıp algılayamadımız kokuları algıladıkları için de güvenlik güçleri ya
da sivil savunma ekiplerince kullanılırlar. Uyarıcının sabit kaldığı, değişmediği ya da
tekrarlandığı durumlarda mutlak eşik yükselir ve uyarıcılara dikkat edilmemeye başlanır.
“Sıkıcı oldu”, “alıştım” gibi sözcükleri günlük yaşamımızda sıkça kullanırız. Böylece “duyum
uyumu” kavramı ortaya çıkar. Bu kavram ise belirli bir süre sonra, maruz kaldığımız ve
algıladığımız ve önceden algıladıklarımızı artık algılamamaya başladığımızı ifade eder
(Odabaşı ve Fidan, 2005: 129 – 130). Genellikle yeni girdiğimiz ortamlardaki farklı kokuları
hemen algıladığımız ve sonrasında ise koku devam etse bile kokuyu fark edemediğimiz
durumlar olmaktadır. Bu örnek maruz kaldığımız kokuya artık alıştığımız, bu kokunun bize
farklı gelmemesi nedeniyle artık uyaran olarak algılanmadığını göstermektedir. Örneğin de
ifade ettiği gibi bu ve buna benzer durumlarda duyum uyumunun ortaya çıktığı
söylenebilmektedir.
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Algı yönetimine ilişkin çalışmalarda fark edilebilecek en düşük seviyedeki uyaran
şiddeti yani mutlak eşikle bilgilerin ortaya konmasına yönelik çabalar ortaya konmuştur.
McBurney ve Collings en düşük uyaran şiddetini gösterir mutlak eşik limitlerinin şu şekilde
olduğuna işaret etmektedir (1984):
-

Tat algısı açısından mutlak eşik: 500 gram suda yer alan bir gram tuz tadı
Koku algısı açısından mutlak eşik: Üç odalı bir apartman dairesinde yayılan bir damla
parfümün kokusu
Dokunma algısı açısından mutlak eşik: Bir sineğin kanadının bir santimetre
yükseklikten yanağa çarpması
İşitme algısı açısından mutlak eşik: Sessiz bir ortamda altı metre uzaklıkta yer alan bir
kol saatinin çıkardığı ses
Görme algısı açısından mutlak eşik: Açık, karanlık bir gecede 50 metre uzaklıktaki bir
mumun yaydığı ışık

Farklı algı türleri ve duyular için mutlak eşik alt limitleri bulunmaktadır. Algı
yönetimi açısından bu alt limitlerden daha düşük uyaranların dikkat çekmeyeceği ve fark
edilmeyeceği bilgisinden hareket edilmeli ve uyaranların mutlak eşiğin üstünde olacak şekilde
olmasına dikkat edilmelidir.

3.1.2. Fark Eşiği
Fark eşiği iki uyarıcının birbiriyle kıyaslanması sonucunda aralarındaki farkın
algılanması durumunu açıklamaktadır. Fark eşiğinin ortaya çıkmasında iki uyarıcı arasında
gerçekten fark edilebilecek ve algılanabilecek bir farkın bulunması gerekmektedir. Birbirine
oldukça yakın düzeydeki müzik şiddeti arasındaki farkın anlaşılması pek mümkün değildir;
kısık sesli bir müzik ve yüksek sesli bir müzik arasındaki ses farkının fazla olması fark
eşiğinin ortaya çıkması anlamını taşımaktadır. Genellikle büyük nesnelerin küçük nesnelere
oranla daha fazla fark edilmesi iki nesne arasındaki boyut farkının fark eşiğinin oluşmasını
sağlayacak düzeyde olmasından kaynaklanmaktadır.
Fark eşiği iki uyarıcı arasındaki farkın idrak edilmesi dışında bir uyaranın uyarma
şiddetinde meydana gelen değişimi de yansıtmaktadır. Su sıcaklığında ya da hava sıcaklığında
meydana gelen değişim eğer düşükse bunun fark edilememesi normaldir. Ancak su sıcaklığı
10 dereceden 20 dereceye yükselirse, aynı şekilde hava sıcaklığı da 15 dereceden 30 dereceye
yükselirse bu durum, uyaranın uyarma şiddetinde fark edilir düzeyde bir değişim olduğunu
ifade etmektedir. Bu gibi durumlarda da fark eşiğinin ortaya çıkması söz konusu olmaktadır.
İki uyarıcı arasındaki farklılıkların veya bir uyarıcının şiddetinde meydana gelen
farklılaşmanın fark eşiğinin ortaya çıkacağı düzeyde olması gereklilik taşımaktadır. İki
uyarıcının birbirleriyle kıyaslandıklarında birbirine benzer olarak algılanması fark eşiğinin
yeterli düzeyde olmadığı anlamını taşımaktadır. Aynı şekilde bir uyaranın şiddetinde meydana
gelen ufak değişimler de fark eşiğinin yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir.
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3.2.

Algı Türleri

Algılamanın gerçekleşmesi için ön koşul duyum faaliyetinin gerçekleşmesi, uyaranlara
ilişkin bilgilerin duyu organları aracılığıyla toparlanmasıdır. İnsanlar çevresindeki uyaranlara
ilişkin bilgileri görerek, duyarak, koklayarak, tadarak ve dokunarak edinmekte; ham haldeki
bu bilgilerin çeşitli bilişsel süreçlerle işlenmesi ile de algılama eylemi gerçekleştirilmektedir.
İnsanların yazılan ya da konuşulanın dışında enformasyon alma yeteğine sahip olması
durumu dokunma, tat alma, görme, duyma, koklama gibi duyularla aldıkları sözsüz mesajların
ana kaynağını oluşturmaktadır (Calero, 2005: 1). İnsanların çevrelerinden enformasyon
edinmelerini sağlayan bu duyular bizleri farklı algı türleri ile karşı karşıya bırakmaktadır.
Algı türleri, uyaranlara ilişkin verilerin edinildiği duyu organlarıyla bağlantılı olarak
görsel algı, işitsel algı, koku algısı, tat algısı ve dokunma algısı olarak beşli sınıflandırma
dahilinde ele alınabilmektedir.

3.2.1. Görsel Algı
Görsel algı; görme duyumuzla fark edebildiğimiz uyaranlara ilişkin bilgilerin göz
aracılığıyla alınması ve algılanması şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Kişi, içinde yer aldığı dış çevreye ilişkin izlenimlerinin önemli bir kesitini görme
yoluyla oluşturur. O halde görme duyusu, insanın çevresini algılama ve anlamlandırmasında,
dolayısıyla çevresiyle ilişki kurmasından önemli bir boyut olarak karşımıza çıkmaktadır
(İnceoğlu, 2010: 79). Dış çevremizdeki uyaranların algılanmasında görme duyusu oldukça
önem taşımaktadır. İnsanlar genellikle uyaranları değerlendirirken ve anlamlandırırken ilk
yaptıkları görme duyusuyla edindikleri bilgileri kullanmaktadır; bu nedenle dış dünyayla
kurulan ilişkide görsel ilişkinin ön plana çıktığını söylemek mümkündür.
Görsel algılamanın oluşması temelde biyolojik olarak görme yeteneğinin olmasına
dayanmaktadır. Görsel algının oluşması ise biyolojik bu yeterliliğin dışında göz yoluyla
edinilen verilerin yorumlanması ve anlamlandırılması gereklilik taşımaktadır.
Çevremizde göz aracılığıyla fark edilebilecek uyaranların hepsinin algılanması durumu
söz konusu olmamaktadır. İnsanlar çevresindeki çok sayıdaki görsel nesne arasında bir seçim
işlemi gerçekleştirdiklerinde, bakmanın ötesine geçip görme faaliyeti ile meşgul olduklarında
görsel algı meydana gelmektedir.
Her insanın gördüğü nesnelere aynı anlamları yüklemedikleri, aynı şekilde
yorumlamadıkları dikkat çekmektedir. Bu durum görsel algının da kişiden kişiye
farklılaştığını göstermektedir. Görsel algının oluşmasında kişinin gereksinimleri, güdüleri,
motivasyonu ve deneyimleri de etkili olmaktadır.
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Görsel algı kapsamında ele alınması gerekli algılardan biri de renk algısıdır. Renkler,
görsel algı açısından kritik bir rol oynamakta; görsel unsurlara anlam yüklemde renkler
belirleyicilik gücüne sahip olmaktadır.
Renklerin, tür değer, doygunluklarına göre değişen sıcaklık, soğukluk, aktiflik,
pasiflik, hafiflik, uyarıcılık, dinlendiricilik, sevinç, üzüntü gibi pek çok psikolojik etkileri
olduğu günümüzde de deneylerle kanıtlanmıştır. Çeşitli kültürler ve inanç sistemlerinde
renklerin canlılar üzerindeki etkilerinden faydalanılmış, renklerle meditasyon teknikleri
kullanılmış, bir enerji şekli olan renklerle notalar arasında bağlantı kurulştur. Bu nedenle renk
algısı ve rengin meydana getirdiği psikolojinin iyi bilinmesi verilmek istenen anlam ve
imgenin güçlenmesini sağlayacaktır (Özdemir, 2005: 392).

3.2.2. İşitsel Algı
İşitsel algı, uyaranlara ilişkin verilerin kulak aracığıyla toplanması şeklinde ifade
edilebilmektedir. Sesler genel olarak algılar üzerinde etkili olmaktadır. Müziğin ve sesin tonu,
ritmi, yüksekliği ya da düşüklüğü algılarımızı şekillendirmektedir.
Yazılı olan bir metnin algılanışıyla, aynı metnin seslendirilmiş halinin algılanması
arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bunun nedeni işitsel algının duygulara daha hızlı ve etkili
biçimde hitap etmesidir. Aynı zamanda işitsel algıya hitap eden uyaranların insanların aklında
daha uzun süre kalması da söz konusu olmaktadır. Bundan ötürü halkla ilişkiler ve reklam
faaliyetlerinde genellikle akılda kalıcılığı sağlamak üzere işitsel unsurlara yer verilmektedir.
Bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak “Baba Beni Okula Gönder” kurumsal sosyal sorumluluk
projesinin melodik bir kampanya müziği ile hedef kitleye sunulduğu, aynı şekilde reklamlarda
da işitsel algıya hitap edecek unsurlara başvurulduğu dikkat çekmektedir.

3.2.3. Koku Algısı
Koku algısı buruna hitap eden uyaranlara yönelik anlam yükleme faaliyeti şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Genellikle koku algısı hafızada uzun süre kalması ile bilinmekte;
pazarlamada ve iletişim faaliyetlerinde ürünlere ilişkin koku algısı oluşturmak üzere
girişimlerde bulunulmaktadır.
Koku algısının kalıcılık özelliğine sahip olması, algısal çağrışımlar yoluyla bir koku
duyulduğunda bazı nesnelerin, olayların, kişilerin ya da durumların hatırlanmasına da yardım
etmesi nedeniyle önem taşımaktadır.

58

3.2.4. Tat Algısı
Tat algısı ağız aracılığıyla tadarak uyaranlara anlam yüklenmesi ve uyaranların
yorumlanması sürecidir. Tat algısı özellikle gıda sektöründe oldukça önemsenen ve ürünlerin
özelliklerinin tatları yönünden aynı kalması ya da geliştirilmesi için özen gösterilen bir algı
türüdür.
Pazarlama uygulamalarında tat ve algı konusunda en çok araştırılan ve üzerinde en çok
tartışılan konu “blind test (kör test)” diye bilinen testlerdir. Bu tür testlerde, aynı ürün
kategorisindeki farklı markalar, marka ismi teste katılanlara verilmeksizin yarattıkları algılar
itibariyle değerlendirilirler. Ürün ve tatma konusunda, tatma işini profesyonel meslek
edinenlerden (şarap ya da dondurma eksperleri gibi), süper marketlerde ürün tattırma
standlarından, restoranlarda mönüye yeni eklenen yemeklerin firma ikramı olarak sunulması
gibi örneklerden bahsedilebilir. Tat duyusu çoğunlukla bireysel farklılıklarla değişebilir, bir
kimse için iyi olan bir tat diğeri için olmayabilir. Tıpkı diğer duyumsamalarımızda olduğu
gibi, kültür tat değerlendirmelerimizi de etkiler. Bu nedenledir ki, McDonalds farklı ülkelerin
tatlarına uyum çabası içindedir. Bu yüzden Japonya’da yosun çoprası, Hindistan’da körili
burger, Türkiye’de ise köfteli hamburger satmaktadır (Odabaşı ve Fidan, 2005: 141).

3.2.5. Dokunma Algısı
Dokunma algısı deri aracılığıyla fark edilebilecek uyaranlara ilişkin verilerin
toplanması şeklindeki duyum faaliyeti ile başlamaktadır ve bu yolla elde edilen verilerin
anlamlandırılmasıyla dokunma algısı ortaya çıkmaktadır. Dokunma algısı pazarlama ve
iletişim çabalarında da ön plana çıkan bir algı türüdür.
Dokunma duyumuz algılarımızda son derece önemli olsa da tüketici davranışı ve
dokunma ile ilgili sınırlı sayıda araştırma yapılmıştır. Oysa satın almadan önce ürüne
dokunma ihtiyacı duyarız. Elbisenin, ayakkabının, mücevherin tenimizle teması önemli bir
satın alma kriteridir. Dokunma ile ilgili olarak algılamalarımıza yardımcı olmak üzere
uygulanılan en yaygın pazarlama stratejileri; örnek ürün dağıtımı, kumaş parçalarının basılı
reklamlara iliştirilmesi, süpermarket raflarında ürünlere dokunmayı kolaylaştırıcı raf
düzenlemeleri, ambalaj dizaynlarının el yapısına uygun olarak tasarlanmasıdır. Pazarlamada
dokunma duyusu konusunda sözü edilmesi yerinde olacak bir diğer nokta ise kişisel satış
ortamında dokunuşun nasıl olması gerektiğidir. Kültürden kültüre kabul edilebilir dokunuş
kuralları farklılaşmaktadır ve olması gereken fiziksel teması (ilk tanışma anında tokalaşma
gibi) beden dilinin kurallarını belirler. Bir İngiliz, Türk stili selamlaşmayı kesinlikle tuaf ve
gereğinden fazla samimi bulur. Kültürler arasında farklı dokunuş kurallarının varlığının
bilincinde olunması ise uluslar arası pazarlama çabalarında sağlıklı iletişim kurmak açısından
önemlidir (Odabaşı ve Fidan, 2005: 142).
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Beden dili aracılığıyla ortaya çıkan dokunma algısı kültürlere göre farklılık
taşımaktadır. İletişim kurarken karşımızdaki kişiye dokunma ihtiyacı da farklı kültürlerde
birbirinden ayrılabilmektedir. Bir kültürde yaptığımız olumlu ve iyi niyet taşıyan bir hareket
ya da dokunuş, diğer bir kültürde farklı biçimde yorumlanarak hakaret anlamı
içerebilmektedir.
Kültürden kültüre değişen beden dili, öğrenmeyle oluşur ve kazanılmış beden
dillerinin içinde değerlendirilir. Avrupa ve Amerika’da bir şeyi göstermek için işaret parmağı
kullanılırken bu tür hareket Endonezya’da görgüsüzlük, bizdeyse küçümseme belirtisi olarak
düşünülür. Yine Endonezya’da çocukların başını okşamak pek hoş karşılanmaz. Çocukların
geri zekalı olacağına inanılır (Özdemir, 2012: 20). Bu nedenle dokunma algısına hitap eden
her türlü beden dili hareketinin, dokunuşun kültürden kültüre farklı biçimde algılanacağının
bilinmesi ve dokunma algısına yönelik algı farklılıklarının bilinçli biçimde ele alınması,
yönetilmesi gereklilik taşımaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İnsanların çevrelerindeki çeşitli uyaranları fark edebilmesi için bu uyaranların sahip
oldukları niteliklerin ve uyaran gücünün algılamanın ortaya çıkabileceği düzeyde olması
önem taşımaktadır. Mutlak eşik ve fark eşiği şeklinde ikili bir sınıflandırma dahilinde ele
alınabilecek algı eşikleri, algılamanın ortaya çıkması için gerekli uyaran özelliklerine işaret
etmektedir. Mutlak eşik, algılama sürecinin başlaması için gerekli olan duyum faaliyetinin
ortaya çıkabilmesi için uyaranın sahip olması gerekli en alt düzeydeki uyaran eşiğini ifade
etmektedir. Mutlak eşiğin altındaki uyarım gücüne sahip uyaranlara ilişkin veriler duyu
organları aracılığıyla toplanamamaktadır. Fark eşiği ise iki uyarıcının kıyaslanması sonucu
söz konusu uyaranların birbirlerinden farklı yönlerinin ortaya konması şeklindeki algı eşiğidir.
Fark eşiği aynı zamanda aynı uyarıcıda meydana gelen değişimin algılanabilmesini de ifade
etmektedir. Algı yönetimi açısından önem taşıyan konulardan bir diğeri de algı türleridir. Algı
türleri ise görsel algı, işitsel algı ve tat algısı, koku algısı, dokunma algısı şeklinde
sınıflandırılmakta; algı türlerinin kapsamının bilinmesi algı yönetimi açısından önem
taşımaktadır.
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Uygulamalar
Esra evden işe gitmek üzere çıktığında komşusu Ayşe Teyze’yi görmüştür. Kuşların sesini
dinleyerek fırına doğru giden Esra, fırına girer girmez poğaçaların kokusunu fark etmiştir.
Esra fırından aldığı poğaçayı oturduğu bankta yemiş ve poğaçanın çok lezzetli bir tadı
olduğunu düşünmüştür. İşe giderken önünden geçtiği mağazada gördüğü elbise hoşuna giden
Esra elbisenin kumaşına dokunduğunda kumaşın oldukça yumuşak olduğunu hissetmiştir.
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Uygulama Soruları
1) Esra’nın evden çıkıp işe giderken komşusu Ayşe Teyze’yi görmesi, kuşların seslerini
dinlenmesi, fırına girdiğinde poğaça kokusunu fark etmesi, poğaçanın lezzetli bir
tadının olduğunu düşünmesi ve elbisenin kumaşına dokunduğunda yumuşak olduğunu
hissetmesi hangi algı türleri kapsamında değerlendirilebilmektedir?
2) Siz de günlük yaşantınızda hangi uyaranlara ilişkin verileri hangi duyu organlarınız
aracılığıyla edindiğinizi ve böylelikle hangi algı türlerinin ortaya çıktığını
değerlendiriniz.
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Bölüm Soruları

1. “Uyaranların dikkat çekebilmesi için ……………………… gerekmektedir”
ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde
tamamlanabilmektedir?
a) Çok renkli olması
b) Çok büyük olması
c) İnsanların algı eşiklerini aşması
d) Parlak olması
e) Göz hizasında olması
2. Aşağıdakilerden hangisi kendisinden daha düşük seviyedeki bir uyaranın insanlar
tarafından fark edilemeyeceği algı eşiği türüdür?
a) Dinamik eşik
b) Fark eşiği
c) Geçici eşik
d) Maruz kalma eşiği
e) Mutlak eşik
3. Aşağıdakilerden hangisi algı türleri arasında yer almamaktadır?
a) Konuşma algısı
b) Tat algısı
c) İşitme algısı
d) Görme algısı
e) Dokunma algısı
4. Aşağıdaki algı türlerinden hangisi uyaranlara ilişkin verilerin kulak aracılığıyla
toplanması şeklinde ortaya çıkmaktadır?
a) Tat algısı
b) Görsel algı
c) Dokunma algısı
d) İşitsel algı
e) Koku algısı
5. Aşağıdaki algı türlerinden hangisi özellikle gıda sektörü açısından ön plana
çıkmaktadır?
a) Tat algısı
b) İşitsel algı
c) Dokunma algısı
d) Görsel algı
e) Konuşma algısı
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6. “Büyük nesneler ile küçük nesnelerin, kısık sesli bir müzikle yüksek sesle bir müziğin
kıyaslanması durumunda ………………… oluşmaktadır” ifadesinde boş bırakılan
kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a) Sabit eşik
b) Fark eşiği
c) Mutlak eşik
d) Seçimsel eşik
e) Durağan eşik
7. Aşağıdaki algı türlerinden hangisi görme aracılığıyla fark edilebilecek uyaranlara
ilişkin bilgilerin alınması ve algılanması olarak tanımlanabilmektedir?
a) İşitme algısı
b) Koku algısı
c) Görsel algı
d) Tat algısı
e) Dokunma algısı
8. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bir duyu organının uyarılabildiği en düşük uyarıcı
şiddeti “ şeklinde tanımlanabilmektedir?
a) Maruz kalma
b) Seçici algılama
c) Mutlak eşik
d) Seçici dikkat
e) Algısal yorumlama
9. Aşağıdaki algı türlerinden hangisi hafızada kalıcılık özelliğine sahip olması ve algısal
çağrışımlara yol açması nedeniyle bazı nesnelerin, olayların, kişilerin ya da
durumların hatırlanmasına yardım etmektedir?
a) Görsel algı
b) Tat algısı
c) İşitsel algı
d) Dokunma algısı
e) Koku algısı
10. Farklı ülkelerde faaliyette bulunan bir restaurant zincirinin her ülkeye göre farklı
ürünleri satışa sunması aşağıdaki algı türlerinden hangisine yönelik örnek
oluşturmaktadır?
a) Görsel algı
b) Koku algısı
c) Tat algısı
d) İşitsel algı
e) Dokunma algısı
Yanıtlar: 1 – c, 2 – e, 3 – a, 4 – d, 5 – a, 6 – b, 7 – c, 8 – c, 9 – e, 10 – c.
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4. ALGILAMADA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE BİLİNÇALTI
ALGILAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.1. Algılamada Kuramsal Yaklaşımlar
4.1.1. Gestalt Kuramı
4.1.2. Kurgusal Yaklaşım
4.1.3. Öğrenme Yaklaşımı
4.2. Bilinçaltı Algılama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.
5.

Algılamanın kuramsal temellerini oluşturan yaklaşımlar nelerdir?
Gestalt kuramı algılama açısından neden önem taşımaktadır?
Kurgusal yaklaşım nedir?
Algılamada öğrenme yaklaşımının kapsamı nedir?
Bilinçaltı algılama algı yönetimi perspektifinden nasıl ele alınabilmektedir?

69

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Algılamada Kuramsal
Yaklaşımlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Algı konusunun teorik zemini Konunun ayrıntılı olarak
oluşturan kuramlar hakkında okunması ve derse katılım
bilgi sahibi olmak
ile

Gestalt Kuramı

Konunun ayrıntılı olarak
Gestalt Kuramına ilişkin
okunması ve derse katılım
bilgiler edinerek algılama
açısından sahip olduğu önemi ile
kavrayabilmek

Kurgusal Yaklaşım

Kurgusal yaklaşıman ilişkin
Konunun ayrıntılı olarak
bilgiler edinerek algılama
okunması ve derse katılım
açısından sahip olduğu önemi ile
anlamak

Öğrenme Yaklaşımı

Öğrenme yaklaşımının
kapsamına ilişkin bilgi sahibi
olarak bu bilgileri algılama
çerçevesinde
değerlendirebilmek

Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile

Bilinçaltı Algılama

Bilinçaltı algılama
konusunun kapsamını
anlamak ve konuyu algı
yönetimi açısından
değerlendirebilmek

Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile
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Anahtar Kavramlar
-

Algılamada kuramsal yaklaşımlar
Gestalt kuramı
Kurgusal yaklaşım
Öğrenme yaklaşımı
Bilinçaltı algılama
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Giriş
Halkla ilişkilerde algı yönetimine ilişkin başarılı strateji ve uygulamaların hayata
geçirilebilmesi için algı kavramının kapsamının tüm yönleriyle anlaşılması gereklilik
taşımaktadır. Algılamanın kuramsal temelini oluşturan birtakım yaklaşımlar da algı yönetimi
açısından yönlendirici bilgiler içermesi nedeniyle önem arz etmektedir. Algılamada kuramsal
yaklaşımlar kapsamında yer alan Gestalt kuramı, kurgusal yaklaşım ve öğrenme yaklaşımı
algılama faaliyetinin ne şekilde gerçekleştiğine yönelik kuramsal bakış açılarını ortaya
koymaktadır. Bilinçaltı algılama konusu ise iletişim araştırmalarında en çok merak edilen
konular arasında yer almaktadır. Pekçok araştırmada bilinçaltı algılamanın algı yönetimi ile
olan bağlantısının ortaya konması amaçlanmakta ve bilinçaltı algılamanın etkilerinin tespit
edilmesine yönelik incelemelerde bulunulmaktadır. Bu nedenle bilinçaltı algılama konusu algı
yönetimi açısından ele alınması gereken önemli konular arasında yer almaktadır.
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4.1.

Algılamada Kuramsal Yaklaşımlar

Algılamanın kuramsal temelini oluşturan yaklaşımlar algı yönetimi kavramının
kapsamının anlaşılabilmesi ve başarılı algı yönetimi stratejilerinin ve uygulamalarının hayata
geçirilebilmesi için yönlendirici olmaları nedeniyle önem taşımaktadır. Halkla ilişkiler
uygulayıcılarının kurumsal algı yönetimi çabalarında gereksinim duyabilecekleri bilgilere
yönelik açıklamalar getiren kuramsal yaklaşımlar, hedef kitlelerde kuruma yönelik olumlu
algıların tesis edilmesi için kurumsal mesajların hangi ilkeler doğrultusunda hazırlanması
gerektiğine yönelik ipuçları içermektedir.
Algılamanın teorik zeminini oluşturan kuramlar Gestalt kuramı, kurgusal yaklaşım ve
öğrenme yaklaşımı olarak üçlü bir sınıflandırma halinde ele alınabilmektedir. Gestalt kuramı,
halkla ilişkilerde görsel materyallerin ne şekilde düzenlenmesi gerektiğine yönelik
yönlendirici birtakım bilgileri içermektedir. Kurgusal yaklaşım ise kuruma yönelik parça
parça olan tüm mesajların hedef kitle zihninde depolandığını, bu mesajların beyin tarafından
kurgulanarak bütün hale getirildiğini ve kuruma yönelik bütüncül bir algı oluşturduğuna
yönelik kavrayış geliştirilmesini sağlamaktadır. Öğrenme yaklaşımı ise algılamada geçmiş
dönem bilgi ve deneyimlerini ön plana çıkarmakta; algıların oluşumunu devamlılık arz eden
bir faaliyet olarak ele alması nedeniyle de kurumsal algı yönetimi çabalarının süreklilik
taşıyan uygulamalar bütünü olarak ele alınmasını önermektedir.
Halkla ilişkilerdeki algı yönetimi alanı ile bahsedilen unsurlar nedeniyle doğrudan
ilişkilendirilebilecek algılamada kuramsal yaklaşımların başarılı kurumsal algı yönetimi
çabalarını hayata geçirebilmek için tüm yönleriyle ele alınmasında fayda bulunmaktadır.

4.1.1. Gestalt Kuramı
Gestalt kuramı algılama alanındaki araştırma ve incelemelerde başvurulan temel
kuramlar arasında yer almakta; algılama faaliyetine ilişkin getirdiği açıklamalar nedeniyle ön
plana çıkan bir kuram alarak literatürde ön plana çıkmaktadır.
Gestalt kuramı insanların görme eylemini gerçekleştirme biçimi üzerine
odaklanmakta, insanların çevrelerindeki görsel nesneleri algılama süreçlerine yönelik
açıklamalar getirmektedir. Görme eyleminde beynin nasıl davrandığına yönelik araştırmaları
kapsayan kuram, insanların birtakım parçalardan oluşan görsel nesneleri neden bir bütün
halinde algıladığının açıklanmasına zemin oluşturan Gestalt ilkeleri nedeniyle ilgi
uyandırmaktadır.
Görme eyleminde beyin, görsel olayların veya olguların çok farklı özelliklerine aynı
anda yanıt vermekte ve yaşantıların yol göstericiliğinde bunları anlamlı bir bütünde bir araya
getirmek için bitiştirici bir dizi işlem yapmaktadır. Gerçek dünyada güç olan tek bir nesneye
ait parçaları birleştirme işlemini beyin çok farklı ipuçlarını kullanarak başarabilmektedir. Bu
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konu Gestaltçı psikolog olan Max Wertheimer, Wolfgang Köhler ve Kurt Koffka’nın başlıca
ilgi alanlarından biri olmuştur. Gestalt hareketini 1912 yılında Almanya’da başlatmışlardır.
Gestalt sözcüğü, “her görünende, tek tek her parçanın birbirini etkilediği ve kendisi,
parçalarının toplamından daha çok olan örgütlü bir bütün” olarak tanımlanmaktadır (Alpan,
2008: 88). Gestalt kuramı algıyı, uyarıcılara yönelik parça parça duyum faaliyetlerinin
toplamı olarak ele almamakta, uyarıcıyı bir bütün olarak kabul etmektedir. Gestalt kuramına
göre algı; uyaranın parçalara ayrılmaksızın bir bütün olarak algılanması şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Kurama göre birbirinden ayrı parçaların akılda tutulması çok daha zorken,
zihinde bir bütün olarak ele alınan her türlü uyarıcının algılanması ve akılda kalması daha
kolay olmaktadır.
Gestalt kuramı gözün tamamlanmamış biçimleri tamamlayarak gördüğüne, bir
nesnenin tamamının onun parçalarının toplamından daha büyük olduğuna, bütünün kendisini
oluşturan parçaların toplamından daha büyük olduğuna yönelik açıklamaları bulunmakta ve
kuram uyaranların tek tek parçalar halinde değil bir bütün olarak algılandığına işaret
etmektedir.
Gestaltçılara göre, “görme” işlevi başlangıçtan beri örgütlü bir eylemdir. Birbaşka
deyişle, görmede bir bütünlük söz konusudur. İnsan, parçaları değil, o parçalar arasındaki
bütünsel ilişkiyi görür. Örneğin, birey izlediği bir reklam filminde, salt tüketimi önerilen
ürünü değil, o ürünün tüketildiği ortamın yaşam biçimini de algılar (İnceoğlu, 2010: 104).
Reklamların algılanmasında sadece mesajın rasyonel boyutu algılanmamaktadır. Reklamın
rasyonel boyutu reklamı yapılan ürünle ortadan kaldırılacak gereksinime işaret ederken,
reklamın duygusal boyutunda ise o ürünle edinilecek imaj ve ortaya çıkacak yaşam biçimine
değinilmektedir. Tüketicilerin reklam içeriklerini algılarken sadece ürün ve ürünle ilgili
özellikleri algılamaması, reklamı bir bütün olarak değerlendirmesi Gestalt kuramının algıya
yönelik açıklamalarını doğrulamaktadır.
Almanca biçim, şekil, form gibi anlamlara gelen “gestalt” kelimesinden ortaya çıkan
Gestalt kuramı algısal örgütleme yasaları ile ilgilenmektedir (Koç ve Bulut: 2014: 1). Gestalt
kuramının algı araştırmaları için temel bir başvuru kaynağı olmasının nedeni gestaltçı
psikologların çalışmaları sonucunda ortaya koydukları ilkelerden kaynaklanmaktadır.
Gestalt psikolojisine göre çok sayıda şeklin kavranabilmesi için belirli koşullar vardır
ve bu koşulların gerçekleşmesi ise bazı ilişkilerin kurulması gerekmektedir (Çağlayan vd.,
2014: 164). Gestalt kuramı kapsamındaki araştırmalarda algılamaya ilişkin olarak tespit
edilen, görsel nesnelerin algılanabilmesi için kurulması gerekli ilişkileri açıklayan Gestalt
ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin açıklamalar ise şu şekildedir (Uçar, 2002: 12 – 14):
-

Figür – Arka Plan İlişkisi İlkesi: Yüzeysel tasarımın temel prensiplerinden olan figür –
arka plan ilişkisi birbirleri arasındaki zıtlık ile belirgin hale gelir. Bir alan içinde
bulunan pozitif elemanları figür olarak tanımlıyoruz. Figürü taşıyan görsel alanı ise
arka plan veya zemin şeklinde tanımlıyoruz. Örneğin trafik işaretleri zıtlık etmeninin
algıyı kolaylaştırması amacıyla beyaz zemin üzerine siyah, kırmızı zemin üzerine
beyaz veya sarı zemin üzerine siyah şeklinde düzenlenmişlerdir.
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Resim 3: Figür – Arka Plan İlişkisini Gösterir Görsel
Yukarıdaki resimde zıtlıkla oluşan figür – arka plan arasındaki farklılık
gösterilmektedir.
-

Denge: İnsan, doğası gereği simetri ile ortaya çıkan bir denge arayışı içindedir.
Doğada, insan anatomisinde, yeryüzü şekillerinde denge unsurlarını gözlemleyebiliriz.
Örneğin ağırlığını taşıyamayan bir su damlası yere düşerken simetrik ve dengeli bir
biçimde yere düşer, vücudumuzun her iki yanındaki kollarımız hem görsel hem
fiziksel denge unsurudur. Gereğinde ellerimizi yana doğru açarak denge sağlarız. Aynı
şekilde kollarımızın sonundaki ellerimiz orta parmak ekseninden iki tarafa dengeli
biçimde dağılırlar. Denge unsuru her zaman mutlak simetri ile birlikte bulunmak
zorunda değildir. Doku, küçük – büyük ilişkisi, renk ilişkisi gibi farklı durumlar
oluşturularak da denge yaratılabilir.

-

Eşbiçimli Uygunluk: Eşbiçimli uygunluk imajların yapısal karakterlerinin
simgeledikleri biçimlerle olan ilişkileri ve anlamlarının uygunluğu ilkesidir. Bir bıçak
veya testere kesme olayını, kanlı bir bıçak cinayeti, ağzını açmış bir çıngıraklı yılan
korkuyu, elinde pankart tutan birileri başkaldırıyı imler.

Resim 4: Eşbiçimli Uygunluk İlkesine İlişkin Görsel
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-

Algısal Gruplama: Algısal gruplama birbirine yakın grupları, uzak olanlara nazaran
belirli gruplar halinde algılanması ilkesidir. Örneğin gölde yüzen ördekleri
gördüğümüzde gözümüz birbirine yakın olanları gruplayarak algılar. Bu ilkenin iyi
anlaşılması sayesinde iletişim tasarımı problemlerini çok daha kolay şekilde
çözebiliriz. Çoğu zaman nesnelerin ya da şekillerin birbiri arasındaki ilişkinin bizim
algılamamızda önemli rol oynadığı gerçektir.

Şekil 3: Algısal Gruplamayı Gösterir Görsel

Yukarıda yer alan her iki şekilde altı adet nokta bulunmasına rağmen, ikinci
düzenlemeyi çok daha rahat algılar, tanımlar ve hatırlarız. Her gün çevremizde ister
istemez yazı, duyuru, ilan, reklam, reklam panosu ve tabela görürüz. Aslında bunların
bir olay veya etkinliği haber vermek için hazırlananlarının çoğu ortak bir mesaj
vermeye çalışırlar. Örneğin basit bir duyuruda şu soruların cevaplarını buluruz; kim,
nerede, ne zaman, nasıl? Bu bilgilerin iyi şekilde organize edilmesi mesajın hızlı,
kolay ve akıcı bir şekilde hedef kitlesine ulaşmasına yardımcı olur.
-

Benzeşme / Ayrışma: Benzer biçimlerin grup içinde birlikte algılanmasına karşın
aslında birbirlerinden farklı olmaları durumudur.

Fiziksel uyarıcıların yoğunluğu, şiddeti, hızı, büyüklüğü, tekrarı ve diğer uyarıcılar ile
ilişkisi bireyin bu uyarıcıları algılama durumunu etkiler. Örneğin; daha büyük nesneler,
küçüklere oranla daha fazla dikkati çekerler. Renkli reklamlar, siyah beyaza oranla daha
dikkat çekicidirler, yine aynı paralelde parlak renkler, mat renklere oranla dikkat üzerinde
daha etkilidirler. Nesnenin (uyarıcının) etrafındakilerden daha farklı olması fark edilmesini
kolaylaştırırken, nesnenin etrafındakilere benzemesi grup halinde algılanmasına etki eder.
Televizyon reklamlarında ürünün kompozisyon içindeki yeri, reklamın müziği, verilen
mesajın niteliği ve mesajın veriliş şekli hedef kitlenin dikkatini çekmesi ve algılama süreci
açısından oldukça önemlidir (Topsümer vd., 2009: 112).
Gestalt kuramı uyaranların birbirinden farklı özellikteki parçaların bir araya
gelmesiyle oluşması halinde de bir bütün olarak algılandığına işaret etmektedir. İletişim
içeriklerinin görme, işitme gibi duyu organlarına hitap eden farklı uyaranlardan oluşması
halinde de hedef kitle tarafından bir bütün şeklinde değerlendirilmesi ve algılanması söz
konusu olmaktadır. Kurumsal iletişim içeriklerinin hedef kitleler tarafından bütün halinde
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algılanmasından ötürü, stratejik kurumsal algı yönetimi uygulamaları kapsamındaki her türlü
içeriğin hedef kitleler tarafından hızlı ve kolay biçimde algılanabilmesi için Gestalt ilkelerine
uygun düzenlemelerin gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

4.1.2. Kurgusal Yaklaşım
Kurgusal yaklaşım, insanların karşılaştıkları uyaranlara ilişkin verileri belleklerinde
depolayarak bu verileri kurguladıklarını belirtmektedir. Kurgusal yaklaşıma göre, uyaranlara
ilişkin edilen bellekte depolanan verilerin kurgulanması ile algı oluşmaktadır.
Kurgusal yaklaşım, Gestalt kuramının ihmal ettiği belleksel sorunları özellikle
vurgulamakta ve algılamada en önemli rolü belleğe yüklemektedir. Kurgusal yaklaşım,
algılamanın bir kurgulama işlemi olduğu görüşündedir. Uyarıcıların sinir sistemini
etkilemesiyle oluşan duyumlar, bellekte depolanan bir kısım bilgilerin seçilmesi, irdelenmesi
ve bu duyumlara eklenmesi ile algılara dönüştürülür. Belli bir algının örgütlenmesi, beynin
kurgulama işlemidir. Kurgusalcılar, görüşlerini birtakım gündelik deneyimlere uygulayarak
destekleyebilmektedirler. Örneğin, kafamızı sağdan sola çevirecek olsak, her küçük zaman
diliminde yeni birtakım nesneler görürürüz. Ama beynimizde oluşan görüntü, üst üste
çekilmiş fotoğraflara benzemez. Çünkü, tıpkı bir bilgisayar gibi kendisine gelen bilişimi
irdeleyen beyin, bu değişik resimlerden tek bir görüntü kurgulamayı gerçekleştirir. Son
yıllarda, özellikle Rusya’da geliştirilen bazı deneylerde, algılamanın salt bir duyu organına
dayanmadığına, tüm duyuların ortaklaşa birtakım algıları yarattıklarına ilişkin veriler de elde
edilmiştir (İnceoğlu, 2010: 106 – 107).

4.1.3. Öğrenme Yaklaşımı
Öğrenme yaklaşımı, insanların geçmiş deneyimleri neticesinde sahip oldukları bilgi
birikimlerinin algılama süreçlerinde etkili olduğunu belirten bir yaklaşımdır. İnsanlar
karşılaştıkları her bir uyarana anlam yükleme, yorumlama eyleminde geçmişteki deneyimleri
doğrultusunda öğrendiklerinden faydalanmaktadırlar.
Piaget, Genetik Epistemoloji Merkezi’nin çalışmaları sırasında, algılama ve öğrenmeyi
de içermek üzere her türlü bilginin, ancak bireysel etkinliklerin birtakım mantık – matematik
yapılar çevresinde örgütlenmesiyle kazanabileceğini göstermiştir. Ona göre, deneyimle
edinilen görgül bilgi, mantık – matematik yapılardan bağımsız biçimde var olamaz, çünkü,
bireyin ve insan türünün var olma çabası açısından bir anlam taşıyamaz. Dolayısıyla algılama,
kesinlikle bazı çıkarsamalarla (mantık – matematik yapılarla bağlantılı biçimde edinilmiş
bilgilere dayanarak yapılan yorumlarla) iç içedir. Algılama ile bilgi birikimi arasındaki
etkileşim, içselleştirme – uygunlaştırma yoluyla sağlanır. Algılama mekanizmaları mantık –
matematik yapılar ve süreçlerle belirlenirken, duyusal kayıtların algı – bilgiye dönüşmesinde
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(yani öğrenmede) temel ölçüt, deneyimin sonuçlarının birey tarafından anlaşılması, yani
kullanılabilir hale getirilmesidir (İnceoğlu, 2010: 107).

4.2.

Bilinçaltı Algılama

Bilinçaltı algılama konusu algı yönetimi açısından oldukça ilgi uyandıran konulardan
biri olarak her daim dikkat çekiciliğini korumayı başarmıştır. Kişinin bilinç dışı olarak algı
eylemini gerçekleştirmesi olarak tanımlanabilecek bilinçaltı algılama, insanların farkında
olmadıkları uyarıcıların bilinçaltı tarafından algılandığını ifade etmektedir.
Bilinçaltı algılama konusunda yapılan araştırmalarda insanların fark etmeden çeşitli
uyaranları nasıl algılayabildikleri konusu üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bu konuda pek çok
bilimsel araştırma gerçekleştirilmesine rağmen kişinin bilinçli olarak ayırdına varamadığı,
fark edemediği uyaranları bilinçaltı algılaması yoluyla nasıl algıladıkları konusunda herhangi
bir sonuca varılamamıştır.
Bilinçli tepki uyandırmayacak düzeydeki belirsiz uyarıların kişi tarafından fark
edilmeden algılanması olarak tanımlanabilecek bilinçaltı algılamaya ilişkin en bilindik
çalışma 1950’lerde James Vicary tarafından yapılan “Patlamış Mısır Ye, Kola İç” adlı
çalışmadır (Temizyürek ve Acar, 2014: 29). 1956 yılında New Jersey’deki bir sinemada bir
şeylerden kuşkulanmayan binlerce seyirciyi kapsayan altı haftalık bir çalışma yapmıştır.
Çalışmada filmin her beş saniyesinde bir milisaniyenin üçte biri (saniyenin 0.00033’te biri)
süreyle “Patlamış Mısır Ye ve Kola İç” mesajlarını gizlice ekrana yansıtan bir araç deninmiş
ve Vicary’nin iddiasına göre patlamış mısır satışlarında yaklaşık yüzde 58 ve kola satışlarında
ise 18’lik bir artış kaydedilmiştir (Pratkanis, 1992; Danzing, 1967’den aktaran Yolcu, 2005:
205). Bu çalışmadan sonra, değişik fikirler öne sürülmüş ve araştırmalar yapılmıştır.
Araştırma sonuçları bilinçaltı mesajlarının beklenildiği kadar etkili olamadığını göstermiştir.
Ayrıca kişinin özel dünyasına girileceği korkusundan dolayı, etik olarak bunların
kullanılmasına bazı kısıtlamalar getirilmiştir (Odabaşı ve Fidan, 2005: 146 – 147).
Bilinçaltı algılama, insanların fark etmeden çeşitli uyaranları algılamasını ve
uyaranlara ilişkin tutum geliştirmesini sağlayabilmektedir ve bu doğrultuda ele alındığında
bilinçaltı algılamanın, algı yönetimi strateji ve uygulamalarının amaçlarına ulaşmasına katkı
sağladığı söylenebilmektedir. Ancak konu etik bağlamında değerlendirildiğinde, bilinçaltı
algılamanın insanlar üzerinde bilinç dışı yollarla bir etki yaratma amacına odaklanmasından
ötürü etiğe uygun değildir.
Kamu yararına odaklanan halkla ilişkiler disiplini kapsamındaki algı yönetimi
uygulamalarının temel amacı hedef kitlelerde kuruma yönelik olumlu algıların tesis
edilmesidir. Halkla ilişkilerin bu yöndeki amaçlarına başarılı biçimde ulaşması için
gerçekleştirilecek kurumsal algı yönetimi çabalarının bilinçaltı algılama faaliyetine
başvurmasının etik açıdan doğru kabul edilemeyeceğinin altının çizilmesi gerekmektedir.
Gerek halkla ilişkiler alanında gerekse iletişim bilimleri kapsamında ele alınabilecek diğer
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alanlardaki başarılı yönetimi çabalarında, hedef kitlelerin fark edemeyeceği düzeyde
bilinçaltına hitap eden uyaranların kullanılması etiğe uymamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Algı konusuna ilişkin çalışmalara teorik bir zemin oluşturan kuramlar Gestalt kuramı,
kurgusal yaklaşım ve öğrenme yaklaşımı şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Gestalt kuramı,
özellikle görme eylemine ilişkin açıklamalar getirmesi nedeniyle önem taşımakta ve ortaya
koyduğu Gestalt ilkeleri olarak bilinen prensipler nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Gestalt
kuramına göre insanlar karşılaştıkları uyaranları parçalar halinde algılamak yerine bir bütün
olarak algılama eğilimindedirler ve bu nedenle de bütün parçaların toplamından daha büyük
olarak kabul edilmektedir. Kurgusal yaklaşım ise, insanların uyaranlara ilişkin toparladıkları
verileri belleklerinde depoladıklarını ve bu verileri kurgulamaları neticesinde de algının
oluştuğunu ifade etmektedir. Öğrenme yaklaşımının algılama açısından işaret ettiği temel
nokta ise; algılama süreçlerinin öğrenilenlerle bağlantılı olduğudur. Bu yaklaşıma göre
insanlar her bir algılama sürecinde geçmiş deneyimleri doğrultusunda edindikleri bilgileri
devreye sokmaktadırlar. Algılama konusu açısından ön plana çıkan ve sıkça araştırılan bir
konu da bilinçaltı algılamadır. Bilinçaltı algılama, insanların fark edemedikleri uyaranların
bilinçaltı tarafından fark edilip algılandığını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.
Bilinçaltı algılamanın nasıl gerçekleştiği ve etkilerine yönelik kesin bir bilimsel veri
olmamakla birlikte, bilinçaltı algılamasının kişinin özel dünyasına girilmesine sebep
olacağından etik olarak kabul edilmesi bilinmektedir.
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Uygulamalar
Algılama süreçlerine dair konuşan üç arkadaş algılama sürecini farklı bakış açılarıyla
yorumlamaktadır. İlki insanların uyaranları parçalar halinde algılamak yerine bütün halinde
algıladığını savunurken, bir diğer arkadaşı insanların uyaranlara ilişkin toparladıkları verileri
belleklerinde depoladıklarını ve bu verileri kurgulamaları neticesinde algının ortaya çıktığını
düşünmektedir. Üçüncü arkadaş ise, algılama sürecini öğrenilenlerle bağlantılı biçimde ele
almakta; insanların her bir algılama sürecinde geçmiş deneyimleri doğrultusunda edindiği
bilgileri devreye soktuklarını belirtmektedir.
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Uygulama Soruları
1) Algılama süreçlerini farklı bakış açısıyla ele alan üç arkadaşın görüşleri algılamada ön
plana çıkan kuramsal yaklaşımlar açısından nasıl değerlendirilebilmektedir?
2) Üç arkadaşın ortaya koyduğu farklı bakış açılarını değerlendirerek hangi kuramsal
yaklaşım kapsamında yer aldığını açıklayınız.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi algılamada kuramsal yaklaşımlar arasında yer almaktadır?
a) Sosyal Değişim Teorisi
b) İlişkisel Yaklaşım
c) Sistem Teorisi
d) Öğrenme Yaklaşımı
e) Karşılıklı Bağımlılık Kuramı
2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “her görünende, tek tek her parçanın birbirini
etkilediği ve kendisi, parçalarının toplamında daha çok olan örgütlü bir bütün olarak”
tanımlanabilmektedir?
a) Algı
b) Duyum
c) Gestalt
d) Kurgusal
e) Eşik
3. “Birbirine yakın olan nesnelerin, uzak olanlara nazaran belirli bir grup halinde
algılanması” şeklinde ifade edilebilecek Gestalt ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Algısal gruplama
b) Eşbiçimli uygunluk
c) Denge
d) Benzeşme / Ayrışma
e) Figür – arka plan ilişkisi
4. Aşağıdakilerden hangisi Gestalt ilkeleri kapsamında yer almamaktadır?
a) Eşbiçimli uygunluk
b) Figür – arka plan ilişkisi ilkesi
c) Denge
d) Algısal gruplama
e) Algısal eşik
5. “Bir bıçak veya testerenin kesme olayın, kanlı bir bıçağın cinayeti imlemesi”
aşağıdaki Gestalt ilkelerinden hangisi kapsamında değerlendirilebilmektedir?
a) Figür – arka plan ilişkisi
b) Algısal gruplama
c) Denge
d) Eşbiçimli uygunluk
e) Benzeşme / Ayrışma
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6. Aşağıdaki kuramsal yaklaşımlardan hangisi insanların karşılaştıkları uyaranlara ilişkin
verileri belleklerinde depoladıklarını ve depolanan bu verilerin kurgulanması ile
algının oluştuğunu belirtmektedir?
a) Öğrenme Yaklaşımı
b) İlişkisel Yaklaşım
c) Sosyal Değişim Teorisi
d) Kurgusal Yaklaşım
e) Karşılıklı Bağımlılık Teorisi
7. Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi bilinçaltı algılamaya ilişkin en bilindik çalışma
olan “Patlamış Mısır Ye, Kola İç” isimli çalışmayı gerçekleştirmiştir?
a) James Vicary
b) John A. Ledingham
c) James E. Grunig
d) Stephen D. Bruning
e) Todd Hunt
8. Aşağıdaki kuramsal yaklaşılmadan hangisi birbirinden ayrı parçaların akılda
tutulmasının zor olduğuna, zihinde bir bütün olarak ele alınan her türlü uyarıcının
algılanması ve akılda kalmasının daha kolay olduğuna yönelik bir bakış açısına
sahiptir?
a) Karşılıklı bağımlılık teorisi
b) Kurgusal yaklaşım
c) İlişkisel yaklaşım
d) Öğrenme yaklaşımı
e) Gestalt kuramı
9. Trafik işaretlerinde zıtlık etmeninin algıyı kolaylaştırmak amacıyla beyaz zemin
üzerine siyah, kırmızı zemin üzerine beyaz veya sarı zemin üzerine siyah şekilde
düzenlenmesi Gestalt ilkelerinden hangisinin kapsamında yer almaktadır?
a) Denge
b) Figür – arka plan ilişkisi
c) Algısal gruplama
d) Benzeşme / Ayrışma
e) Eşbiçimli uygunluk
10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi insanların
algıladıklarını açıklamak için kullanılmaktadır?
a) Seçici algılama
b) Seçici maruz kalma
c) Bilinçaltı algılama
d) Farkındalık geliştirme
e) Seçici anımsama

farkında

olmadıkları

uyarıcıları
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Yanıtlar: 1 – d, 2 – c, 3 – a, 4 – e, 5 – d, 6 – d, 7 – a, 8 – e, 9 – b, 10 – c
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5. ÇAĞDAŞ HALKLA İLİŞKİLER ANLAYIŞI EKSENİNDEN ALGI
YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5.1.

Günümüzde Geçerli Olan Çağdaş Halkla İlişkiler Anlayışı ile Algı Yönetimi
Bağlantısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Günümüzde geçerli olan çağdaş halkla ilişkiler anlayışının kapsamı nedir?
2. Çağdaş halkla ilişkiler anlayışında hedef kitleler neden önem taşımaktadır?
3. Çağdaş halkla ilişkiler anlayışının kavranması algı yönetimi açısından neden
gereklilik taşımaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Günümüzde Geçerli Olan Günümüzde geçerli olan
Çağdaş Halkla İlişkiler çağdaş halkla ilişkiler
anlayışı hakkında bilgiler
Anlayışı ile Algı Yönetimi
edinerek algı yönetimi ile
Bağlantısı
bağlantısını kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile
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Anahtar Kavramlar
-

Çağdaş halkla ilişkiler anlayışı
Hedef kitle odaklılık
Çağdaş halkla ilişkiler anlayışı ile algı yönetimi bağlantısı
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Giriş
Günümüz halkla ilişkiler literatüründe ön plana çıkan ve alana hakim olan ilişkisel
yaklaşım halkla ilişkilerde algı yönetiminin sahip olduğu önemin açıklanabilmesi için
başvurulması gereken bir paradigma olarak dikkat çekmektedir. Halkla ilişkilerin
tanımlanması, strateji ve uygulamalarında birtakım dönüşümleri beraberinde getiren ilişkisel
yaklaşım; hedef kitlelerin, kurumların hedef kitlelerle geliştirecekleri olumlu ilişkilerin ve
hedef kitlelerde kuruma yönelik tesis edilecek olumlu algıların halkla ilişkiler açısından sahip
olduğu önemin altını çizmektedir. Kurumlar ile hedef kitleler arasında karşılıklı yarar, güven,
anlayış, iyiniyet ve hoşgörü esasına dayalı olumlu ve uzun vadeli ilişkiler geliştirilmesini
öneren ilişkisel yaklaşım, algı yönetimi kapsamındaki çabaların ortaya koyacağı kurumsal
kazanımlara ve halkla ilişkiler amaçlarına başarılı biçimde ulaşılmasına yapacağı katkılara
işaret etmektedir.
Algı yönetiminin halkla ilişkiler strateji ve uygulamaları açısından sahip olduğu kritik
rolün kavranabilmesi için günümüz çağdaş halkla ilişkiler alanını şekillendiren ilişkisel
paradigmaya ilişkin bilgilerin edinilmesi gereklilik taşımaktadır. Bu nedenle dersin bu
bölümünde; kurumların hedef kitlelere yönelik algı yönetimi uygulamalarına temel teşkil eden
ilişkisel paradigmaya ve halkla ilişkilerin günümüzde ne şekilde yorumlandığına ilişkin
bilgilere yer verilecektir.
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5.1. Günümüzde Geçerli Olan Çağdaş Halkla İlişkiler Anlayışı ile
Algı Yönetimi Bağlantısı
İlişkisel yaklaşım, günümüzde geçerli olan çağdaş halkla ilişkiler anlayışını temsil
eden bir yaklaşım olarak son yıllarda literatürde ön plana çıkmıştır. İlişki yönetimi ile birlikte
halkla ilişkilerin tanıtım, medyayla ilişkiler ya da medya yansıması sağlama odaklı teknik
aktiviteler bütünü olarak görülmesinin önüne geçilmiş ve halkla ilişkiler kurumların hedef
kitleleriyle olan ilişkilerine yaptıkları katkılar doğrultusunda değerlendirilmeye başlanmıştır.
Halkla ilişkilerin, hedef kitlelerle tesis edilecek olumlu ilişkilere odaklanan bir yapıya doğru
dönüşüm göstermesiyle de algı yönetimi uygulamaları kurum ile hedef kitle ilişkilerinin
şekillenmesinde ön plana çıkmıştır.
Kurumların hedef kitleleriyle aralarında tesis edecekleri olumlu ilişkilerin temelinde
hedef kitlelerde kuruma yönelik olumlu algıların tesis edilmesi bulunmaktadır. Kurumların
hedef kitleleri nezdinde kendilerine yönelik olumlu algılar oluşturabilmesi halinde olumlu
ilişkilerden söz edebilmemiz mümkündür. Bir başka açıdan ele alındığında ise, kurumların
hedef kitleleriyle olumlu ilişkiler tesis edebilmesi durumunda kuruma yönelik olumlu hedef
kitle algılarının ortaya çıkması söz konusu olmaktadır.
İlişkisel yaklaşımın halkla ilişkilerin yapısında meydana getirdiği köklü değişim ve
dönüşümleri irdelemeden önce yaklaşımın kapsamından bahsetmek önem taşımaktadır.
İlişkisel yaklaşımın detaylı biçimde anlaşılması, halkla ilişkilerin ilişkisel paradigmayla ne
şekilde yeniden ele alınabileceğini, yorumlanabileceğini ve algı yönetiminin bu çağdaş
paradigma açısından sahip olduğu önemi irdelemek açısından çerçeve sağlamaktadır.
İlişkisel paradigma; kurumlar ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerin stratejik biçimde
yönetilmesine odaklanan bir yaklaşımdır. Kurumlar da tıpkı bireyler gibi içinde bulundukları
toplumun birer parçasıdır ve kurumların da varlıklarını sürdürebilmeleri ve gereksinimlerini
karşılayabilmeleri toplumun diğer unsurlarıyla ilişki halinde bulunması zorunluluk
taşımaktadır. Toplumsal düzenin birer parçası olan kurumlar, toplumun diğer unsurlarıyla
karşılıklı bağımlılık durumu içindedir. Bu nedenle de toplumu oluşturan diğer bireyler,
gruplar ve kurumlarla ilişki kurmaksızın kurumsal amaçlarına başarılı biçimde
ulaşamamaktadır.
Toplumun birer unsuru olarak kurumlar aynı zamanda da açık birer sistemdir. Açık
sistem olmalarından kaynaklı biçimde hem çevrelerini etkilemekte, hem de çevrelerinden
etkilenmektedir. Kurumlar karar ve eylemleriyle çevrelerini etkileme gücüne sahipken,
çevrelerinden olup bitenler de kurum üzerinde etki oluşturabilmektedir. Burada ele alınan
karşılıklı etki gücünün ilişki taraflarının yararına olacak şekilde kullanılabilmesi için ise
ilişkilerin stratejik biçimde yönetilmesi önem taşımaktadır.
Halkla ilişkilerin yeni bir bakış açısıyla tekrar ele alınmasını ve yorumlanmasını
sağlayan ilişkisel yaklaşım; halkla ilişkileri, kurumların çeşitli özelliklere sahip hedef
kitleleriyle karşılıklı güven, fayda, anlayış, hoşgörü, iyi niyet ve diyalog esasına dayalı uzun
vadeli olumlu ilişkilerin oluşturulması, sürdürülmesi, korunması ve yönetilmesine odaklanan
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bir disiplin olarak ele almaktadır. İlişkisel yaklaşımla birlikte halkla ilişkilerin, kurum ile
hedef kitleler arasındaki ilişkilerin yönetilmesine odaklanan bir disiplin olduğuna yönelik
ortaya çıkan fikir birliği ilişki yönetiminin halkla ilişkiler açısından sahip olduğu önemi
göstermektedir.
Kurum ile başarı ve başarısızlığının bağlı olduğu çeşitli hedef kitleleri arasındaki
karşılıklı yarar ilişkilerinin tanımlanmasını, oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlayan bir
yönetim fonksiyonu olarak tanımlanabilecek halkla ilişkiler (Cutlip vd., 2006: 6), ilişkisel
yaklaşımla birlikte kurumların medya yansıması elde etmesine ya da tanıtımının yapılmasına
odaklanan teknik aktiviteler olmanın ötesinde bir boyuta ulaşarak, kurumun sahip olabileceği
en önemli değerlerden olan hedef kitlelerle olumlu ilişkilerin tesis edilmesine
odaklanmaktadır.
Halkla ilişkilerde ilişkisel yaklaşıma temel teşkil eden ilişki kavramı kurumların
varlıklarını sürdürebilmesi, kurumsal amaçlarına başarılı biçimde ulaşabilmesi için
günümüzde hedef kitlelerinin destek ve onayına duydukları ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.
Toplumsal sistem içinde hem kurumlar hem de hedef kitleler karşılıklı olarak birbirlerine
bağımlıdırlar. Kurumlar ürettikleri ürün ve hizmetlerle toplum içindeki bireylerin, grupların
ya da toplumun unsurlarından olan diğer örgütlü yapıların yani diğer kurum ve kuruluşların
çeşitli gereksinimlerini karşılamaktadır. Aynı şekilde kurumlar da varlıklarını sürdürebilmek
ve gereksinimlerini karşılamak için toplumun diğer unsurlarıyla etkileşim halinde bulunmak
zorundadır.
Günümüzde birbirine oldukça benzer ürün ve hizmetler hedef kitle tercihine
sunulmakta; hedef kitleler gereksinimleri karşılayacak ürün ve hizmetleri sağlayan kurumlar
arasında tercih yapma durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Yoğun rekabet şartlarında,
rakiplerinden farklılaşabilme yarışını ise hedef kitleleriyle olumlu ilişkilere sahip kurumların
kazanacağını söylememiz mümkündür.
Hedef kitleleriyle olan ilişkilerine yeterli düzeyde yatırım yapan, zaman ve enerjisini
hedef kitleleriyle olumlu ilişkilere sahip olmak için harcayan kurum ve kuruluşlar hedef
kitleleri nezdinde rakiplerinden farklılaşarak olumlu imaj ve itibar algısına sahip olabilmekte,
hedef kitlelerin destek ve onayını kazanabilmektedirler.
Paydaşlar ve kurumlar karşılıklı bağımlılığa sahip olduğundan, aradaki bu bağlantı
için ilişki kavramına başvurmanın uygun olduğunu belirten Coombs’a göre karşılıklı
bağımlılığın bir çeşidi sosyal normlara ve beklentilere, kurumun performansının paydaşların
beklentilerini karşılamasına dayanmaktadır. İlişkisel tarih, paydaş beklentilerinin karşılanması
ya da paydaş beklentilerinin karşılanması durumunda başarısız olunması ile ilişkili etkinlikler
olarak işlev görmektedir (2000: 75 – 76).
Kurum ile hedef kitle ilişkilerinin temelini oluşturan ilişki kavramı kurum ile hedef
kitlelerin birbirlerine olan karşılıklı bağımlılıklarının doğal bir sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır. Kurum ile hedef kitleler arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi, kişisel ilişkilerde
olduğu gibi ilişki taraflarının birbirlerinden beklentileri üzerine şekillenmektedir. Hedef
kitlelerin kendilerinden beklediklerini ortaya koyabilen kurum ve kuruluşların kurumsal
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açıdan başarıya ulaşması mümkündür. Hedef kitle beklentilerinin dışında karar ve
uygulamalara imza atan kurum ve kuruluşların, hedef kitlelerinin desteğini ve onayını
kazanma gibi önemli bir değerden mahrum kalacağı ise tartışılmasız kabul edilen bir gerçek
halini almıştır.
Kurum ile hedef kitle arasındaki ilişkiler de, kişisel ilişkiler gibi ilişkisel bir tarihe yani
geçmişe sahiptir. Hedef kitlelerin görüş, öneri ve isteklerinin kurumlar tarafından dikkate
alındığına ve ilişkinin diğer tarafı olan kurumlar tarafından beklentilerinin karşılandığına
yönelik bir algıya sahip olması, hedef kitlelerin ilişkiyi sürdürme yönünde bir eğilime sahip
olmalarında belirleyicilik gücüne sahiptir. Hedef kitlelerin kurumlara yönelik olumlu algısının
ilişki içinde bulunan süre içinde yani ilişkisel tarih içinde hep aynı şekilde olması, kurumun
hedef kitlelerin olumlu algısını zedeleyecek türden karar ve faaliyetlerde bulunmaması
durumunda ise kurum ile hedef kitle ilişkilerinin uzun bir süre boyunca devam edebileceğini
söylemek mümkündür.
Kurum ile hedef kitleler arasında olumlu ilişkiler tesis edilmesi ve yönetilmesi
açısından ilişkisel paradigmayı ortaya koyan Ledingham’ın (2003: 193) paradigmanın
bileşenleri ve paradigma doğrultusunda gelecek araştırmalara yön verebilecek önerileri içeren
açıklamaları ise şu şekildedir:
-

Etkileyici yönetim tipleri ve süreçleri: Etkili yönetime ilişkin konular, yönetim
felsefesi ve türü, etik ve sosyal sorumlulukla ilgilidir.

-

Ortak çıkar ve paylaşılan amaçlar: Kurum ve hedef kitleler tarafından paylaşılan çıkar
ve amaçların saptanmasıdır.

-

Zaman: İrtibat sıklığı, zaman gibi faktörlerin kurum – hedef kitle ilişkisi üzerindeki
etkisidir.

-

Karşılıklı anlayış ve yarar: Kurum ve hedef kitle ilişkisinde karşılıklı anlayış ile
faydayı garantiye almak ve ölçmek için süreçlerin geliştirilmesidir.

-

Kurumlar ve hedef kitleler: Kurum, sektör ve hedef kitle tipolojileridir.

Kurumlar ile hedef kitleler arasında olumlu ilişkiler oluşturulmasını ve geliştirilmesini
amaçlayan halkla ilişkiler çabaları; ilişkisel paradigmanın bileşenleri kapsamında yer verildiği
gibi; etik ve sosyal sorumluluğa uygun biçimde, kurumsal amaçlarla hedef kitle beklentileri
arasında bir uyum sağlamaya ve hedef kitlelerle olan ilişkilerde karşılıklı anlayış, yarar ve iyi
niyeti oluşturmaya hizmet etmektedir.
Ledingham’ın belirttiği gibi ilişkisel paradigma kapsamındaki halkla ilişkiler
çabalarının tamamı kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkilerine olumlu katkılar yapmak
üzere tasarlanmalıdır. Hedef kitlelerle olan uzun vadeli olumlu ilişkiler gibi önemli bir değere
sahip olmak isteyen kurumların, bu ilişkileri stratejik biçimde yönetmeye odaklanan halkla
ilişkiler çabalarını hayata geçirmeleri önem taşımaktadır.
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Kurumlar, halkla ilişkiler akademisyenleri ve uygulayıcıları; ilişkilerin halkla ilişkiler
uygulamalarının temelini oluşturduğunu ve bu ilişkileri yönetmenin stratejik bir yaklaşım
gerektirdiğini fark etmeleri gerekmektedir. Bu süreçte, kurum ile hedef kitle ilişkileri
tanımlanmalı ve analiz edilmeli ve bu ilişkileri beslemek için stratejiler geliştirilmelidir.
Stratejilerin zamanlı, uygun ve karşılıklı faydayı meydana getirecek şekilde tasarlanması
önem taşımaktadır. Kurumlar temel hedef kitleleri ile karşılıklı yarar temeline dayalı ilişkiler
oluşturduğunda, bu ilişkilerin çıktıları pekiştirilmiş hedef kitle üye algı, tutum, değerlendirme
ve istenen davranışların pekiştirilmesi şeklinde kendini göstermektedir (Bruning ve
Ledingham, 2002: 31). İlişki yönetimi yaklaşımıyla birlikte, halkla ilişkiler alanında çalışan
akademisyen ve uygulayıcıların halkla ilişkileri hedef kitlelerle olan ilişkilerin stratejik
biçimde yönetilmesi olarak ele alması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Hedef kitlelerle uzun vadeli olumlu ilişkiler geliştirmek isteyen kurumların, karşılıklı
fayda esasına göre ilişki yönetimi stratejileri tasarlamaları, hedef kitle görüş, öneri ve
beklentilerini tüm karar ve uygulamalarında hesaba katmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda
stratejileri hayata geçiren kurumların hedef kitlelerden olumlu bir tutum ve olumlu algılar ile
karşılık bulması söz konusu olmaktadır.
En asli amacı kurumların temel hedef kitleleriyle uzun dönemli ve süreklilik taşıyan
ilişkiler tesis etmesi ve geliştirmesi olan halkla ilişkilerde (Hon ve Grunig, 1999: 2), ilişki
yönetimi yaklaşımıyla birlikte halkla ilişkiler uygulama ve programlarının başarısı, kurum ile
hedef kitleler arasındaki ilişkilerin uzun süreli ve karşılıklı yarar esasına uygun olmasına
yaptığı etki ve katkılar doğrultusunda değerlendirilmeye başlanmıştır.
Hedef kitlelerle olan ilişkilerin yönetimi sürecinde oluşturulan stratejilerin hedef
kitlelerin türüne, sahip oldukları özelliklere ve beklentilerine göre şekillendirilmesi ise halkla
ilişkiler çabalarının ilişkilere olumlu katkı sağlama ve etki yapma amacına başarılı biçimde
ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.
İlişki yönetiminde halkla ilişkiler uygulayıcılarının hazırlıklı olmaları, tanımlamaları
ve yanıt oluşturmaları gereken temel problem; ilişkide bulunan tarafların çeşitlerine
dayanmaktadır. Kurum türünün özel sektör kuruluşu, sivil toplum kuruluşu ve kamu sektörü
gibi hangi türde olduğu ve çalışanlar, gönüllüler, müşteriler, yatırımcılar, bağışçılar gibi hedef
kitle çeşitleri söz konusu olabilmektedir (Gallicano, 2012: 75 – 76). Kurumların ilişki halinde
bulunması gereklilik taşıyan farklı türde ve farklı özelliklere sahip birçok hedef kitlesi
bulunmaktadır.
Her hedef kitle ilişki sürecinde farklı ilişkisel ihtiyaç ve beklentilere sahiptir. Halkla
ilişkiler uygulayıcılarının hedef kitlelere yönelik geliştirecekleri ilişki yönetimi programlarını
hedef kitlelerin özelliklerine ve ilişkinin diğer tarafı olarak kurumdan beklentilerine göre
şekillendirmesi önem taşımaktadır. Kurumların çalışanlardan oluşan hedef kitlesine yönelik
geliştirecekleri ilişki yönetimi stratejileri ile yatırımcılar ya da tüketicilerden oluşan hedef
kitlelerine yönelik geliştirecekleri ilişki yönetimi strateji ve uygulamalarının aynı olacağını
söylemek doğru olmayacaktır. Çünkü bu hedef kitle türleri özellikleri ve ilişkiden beklentileri
ve elde etmeyi düşündükleri yararlar açısından birbirlerinden ayrılmaktadırlar.
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İlişki yönetimi alanının daha iyi anlaşılması için ilişki yönetimiyle oldukça karıştırılan
bir alan olarak ilişki pazarlaması boyutuyla da konunun ele alınması gerekmektedir. İlişki
yönetimi ve ilişki pazarlamasının birbirine karıştırılmasının en temel nedeni ikisinin de
ilişkilere odaklanmasıdır.
Halkla ilişkilerin kapsamında yer alan ilişki yönetimi ile pazarlama kapsamında yer
alan ilişki pazarlaması, halkla ilişkiler ve pazarlama alanlarının birbirinden farklı amaçlara
sahip olması nedeniyle birbiriyle karıştırılmasına rağmen oldukça farklı iki kavramdır. Bu
nedenle ilişki yönetiminde kendisine yer bulan “ilişki” kavramı ve ilişki pazarlamasında
kendisine yer bulan “ilişki” kavramının birbirinden çeşitli özellik ve amaçları bakımından
farklılaştığı dikkat çekmektedir.
Bruning ve Hatfield’in belirttiği gibi, pazarlama ve halkla ilişkiler yaklaşımları
arasındaki en temel farklılık; halkla ilişkiler araştırmalarının temel hedef kitle üyelerinin
tatmini ile ilgilenip kurum – hedef kitle ilişki tutumları arasındaki bağlantıyı incelemesi,
pazarlama araştırmalarının ise ürün veya hizmet ile ilgili müşteri tatmini değerlendirmelerine
odaklanmasıdır (2002: 4). Halkla ilişkilerde kendisine yer bulan ilişkisel yaklaşım strateji ve
uygulamaları kurumların temel hedef kitleleriyle karşılıklı yarar esasına dayalı, uzun süre
devam eden olumlu ilişkilere sahip olmasına ve hedef kitlelerde kuruma yönelik olumlu
algıların tesis edilmesine odaklanırken, pazarlamada kendisine yer bulan ilişki pazarlaması
uygulamaları ise müşterilerden oluşan hedef kitlelerin ürün veya hizmetten tatmin olma
durumu ve tatmin olma derecesi ile ilgilenmektedir.
İlişkisel yaklaşımda kurumların ön planda olduğu bir bakış açısı hakimken, ilişki
pazarlamasında ise ürün veya hizmet odaklı bir bakış açısı hakim durumdadır. İlişkisel
yaklaşım ve ilişki pazarlaması arasındaki temel ayrım; her iki alanın ilişkiye bakış açısının ve
ilişkinin boyutu ile amaçlarının ele alınmasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.
İlişki pazarlama uygulamaları genellikle müşterilerin tutulması ve bağlılığın
sağlanması, etkili tüketici yanıtları ve pazarlama partnerleri arasında kaynakların paylaşılması
gibi etkililiğe ulaşmaya yardımcı olabilmektedir. İlişki pazarlaması aktivitelerinin her biri
pazarlamacının işletme masraflarını azaltma potansiyeline sahiptir. Benzer şekilde, daha
büyük pazarlama etkilerine ulaşılabilmekte çünkü pazarlama programlarının geliştirilmesi,
şirketin gelecek dönem pazarlama çabalarının ortaya konmasının erken aşamalarına
müşterilerin dahil edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, kişiselleştirilen pazarlama ve müşteri
odaklı üretim süreçlerinin benimsenmesi aracılığıyla, ilişki pazarlamacısı pazarlamayı daha
etkili hale getirerek seçilen her bir müşterinin ihtiyaçlarına hitap edebilmektedir (Sheth ve
Parvatiyar, 1995: 400 – 401).
İlişki pazarlaması uygulamalarının temel amacı tüketicilerin ürün ve hizmetten
memnuniyet derecelerini en üst noktaya çıkararak, müşterilerin aynı gereksinimleri
karşılayacak rakip ürün ve hizmetleri tercih etmesinin önüne geçilmesi ve sadık bir müşteri
grubunun oluşturulmasıdır.
İlişki pazarlamasında genellikle her bir müşteriye özel kişiselleştirilmiş öneriler
sunulmakta, böylelikle müşterilerle ürün ve hizmetlerin gereksinimleri karşılama vaadinin
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ötesinde duygusal bir bağ kurulması da amaçlanmaktadır. Böylelikle her bir müşterinin
gereksinimlerine ayrı ayrı hitap etme amacı doğrultusunda, ilişki pazarlamasında
kişiselleştirilen pazarlama ve müşteri odaklı üretim süreçlerine başvurulmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Günümüz çağdaş halkla ilişkiler anlayışında ilişkisel yaklaşımın ön plana çıktığı
bilinmektedir. İlişkisel yaklaşım kurumların halkla ilişkiler strateji ve uygulamalarındaki
hedef kitle odaklı yapıyı yansıtma açısından önem taşımakla birlikte, halkla ilişkilerin iletişim
odaklı bakış açısından kurum ile hedef kitle arasındaki ilişkilerin yönetimine odaklanan bir
yapıya geçişini de temsil etmektedir. Hedef kitlelerin bu denli önem taşıdığı bir yaklaşımın
hakim olduğu günümüz çağdaş halkla anlayışında, kurumların hedef kitlelerle olumlu
ilişkilere sahip olması; kurumların algı yönetimi uygulamaları ile doğrudan bağlantılıdır.
Kurumların hedef kitleleriyle olumlu ilişkiler tesis edebilmesinin temelinde hedef kitlelerde
kuruma yönelik oluşturulacak olumlu algıların payı oldukça büyüktür. Bu nedenle ilişkisel
paradigmanın şekillendirdiği çağdaş halkla ilişkiler anlayışında algı yönetimi uygulamalarının
sahip olduğu önemin anlaşılması zorunluluk taşımaktadır.
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Uygulamalar
XYZ Kurumu’nun halkla ilişkiler sorumlusu kurumun amaçlarına başarılı biçimde
ulaşabilmesi için hedef kitlelerle kurulacak olumlu ilişkilerin ve olumlu ilişkiler neticesinde
hedef kitlelerde kuruma yönelik oluşacak olumlu algıların kritik bir rol oynadığını
düşünmektedir. Bu nedenle halkla ilişkileri ilişkisel yaklaşım perspektifinden ele almakta ve
algı yönetiminin sahip olduğu önemi göz önünde bulundurarak strateji ve uygulamalar ortaya
koymaktadır.
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Uygulama Soruları
1) XYZ Kurumu’nun halkla ilişkiler sorumlusu halkla ilişkileri neden ilişkisel yaklaşım
perspektifinden ele almaktadır?
2) Günümüz çağdaş hakla ilişkiler anlayışında ön plana çıkan ilişkisel yaklaşım ile algı
yönetimi arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır?
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Bölüm Soruları

1. “Toplumsal sistem içinde kurumlar ve hedef kitleler …………………” ifadesinde boş
bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a) Birbirlerine güvenmemektedirler
b) Birbirine ihtiyaç duymamaktadırlar
c) Birbirlerine karşılıklı bağımlıdırlar
d) Birbirlerine karşı kapalıdırlar
e) Birbirlerine karşı sorumluluğa sahip değillerdir
2. Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel paradigmanın bileşenleri arasında yer almamaktadır?
a) Ortak çıkar ve paylaşılan amaçlar
b) Karşılıklı anlayış ve yarar
c) Zaman
d) Etkileyici yönetim tipleri ve süreçleri
e) İlişkisel pazarlama
3. Aşağıdaki kavramlardan hangisi kurum ile hedef kitle ilişkilerinin temelini
oluşturmaktadır?
a) Satış
b) İlişki
c) Çıkar
d) Pazarlama
e) Menfaat
4. Aşağıdakilerden hangisi “kurum ile hedef kitleleri tarafından paylaşılan çıkar ve
amaçların saptanması” şeklinde açıklanabilecek ilişkisel paradigma bileşenidir?
a) Karşılıklı anlayış ve yarar
b) Zaman
c) Kurumlar ve hedef kitleler
d) Ortak çıkar ve paylaşılan amaçlar
e) Etkileyici yönetim tipleri ve süreçleri
5. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar ile temel hedef kitleleri arasında karşılıklı yarar
temeline dayanan ilişkiler oluşturulduğunda ortaya çıkan sonuçlar arasında yer
almamaktadır?
a) Pekiştirilmiş hedef kitle üye algıları
b) İstenen davranışların pekiştirilmesi
c) Güçlendirilmiş hedef kitle kaygıları
d) Pekiştirilmiş hedef kitle değerlendirmeleri
e) Pekiştirilmiş hedef kitle tutumları
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6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ilişki yönetimiyle sıklıkla karıştırılmaktadır?
a) Lobicilik
b) Algısal yorumlama
c) İlişki pazarlaması
d) Reklam
e) Propaganda
7. Kurum, sektör ve hedef kitle tipolojileri aşağıdaki ilişkisel paradigma bileşenlerinden
hangisinin kapsamında yer almaktadır?
a) Zaman
b) Kurumlar ve hedef kitleler
c) Karşılıklı anlayış ve yarar
d) Ortak çıkar ve paylaşılan amaçlar
e) Etkileyici yönetim tipleri ve süreçleri
8. Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi ilişkisel paradigmayı ortaya koymuştur?
a) Ledingham
b) Barnum
c) Bernays
d) Lee
e) Cutlip
9. “Toplumun birer unsuru olan kurumlar ………… sistemdir” ifadesinde boş bırakılan
kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a) Basit
b) Kapalı
c) Bürokratik
d) Durağan
e) Açık
10. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi halkla ilişkiler çabalarının başarısının kurumlar ile
hedef
kitleleri
arasındaki
ilişkilere
yaptıkları
katkılar
doğrultusunda
değerlendirilmesini sağlamıştır?
a) Kurgusal yaklaşım
b) İlişkisel yaklaşım
c) Öğrenme yaklaşımı
d) Seçici yaklaşım
e) Duyumsal yaklaşım

Yanıtlar: 1 – c, 2 – e, 3 – b, 4 – d, 5 – c, 6 – c, 7 – b, 8 – a, 9 – e, 10 – b

103

KAYNAKÇA

Bruning Stephen D. ve Hatfield, Marty. “Linking Organization – Public Relationship
Attitudes and Satisfaction Outcomes”. Journal of Promotion Management. Volume 8,
Number 2, 2002, s. 3 – 19.
Bruning, Stephen D. ve Ledingham, John A. “Identifying The Communication, Behaviors,
and Interaction Patterns of Agency – Client Relationships in Development and Decline”.
Journal of Promotion Management. Volume 8, Number 2, 2002, s. 21 – 34.
Coombs, W. Timothy. “Crisis Management: Advantages of A Relational Perspective”. John
A. Ledingham ve Stephen D. Bruning (Ed.). Public Relations As Relationship
Management A Relational Approach To The Study and Practice of Public Relations
içinde. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2000, s. 73-93.
Cutlip, Scott M., Center, Allen H. ve Broom, Glen M. Effective Public Relations. 9th
edition. New Jersey: Pearson Education Inc., 2006.
Gallicano, Tiffany Derville. “Relationship Stresses: New Ground For Relationship
Management Research”. Journal of Communication Management. Volume 17, Number 1,
2012, s. 75 – 91.
Hon, Linda Childers ve Grunig, James E. Guidelines For Measuring Relationships in
Public Relations. Institute For Public Relations, 1999.
Ledingham, John A. “Explicating Relationship Management As A General Theory of Public
Relations”. Journal of Public Relations Research. Volume 15, Number 2, 2003, s. 181 –
198.
Sheth, Jagdish N. ve Parvatiyar, Atul. “The Evalution of Relationship Marketing”.
International Business Review. Volume 4, Number 4, 1995, s. 397 – 418.

104

6. ÇAĞDAŞ HALKLA İLİŞKİLER ANLAYIŞINDA HEDEF KİTLE
ODAKLILIK I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6.1. Halkla İlişkiler Perspektiflerinde Meydana Gelen Değişim
6.2. Halkla İlişkilerde Hedef Kitleler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Halkla ilişkiler perspektifleri nelerdir?
2. Çağdaş halkla ilişkiler anlayışında hangi perspektif geçerlilik taşımaktadır?
3. Algı yönetimi ile hangi halkla ilişkiler perspektifi arasında bağlantı
kurulabilmektedir?
4. Halkla ilişkilerde ne tür hedef kitle sınıflandırmaları söz konusu olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Halkla İlişkiler

Çağdaş halkla ilişkiler
anlayışı ile halkla ilişkiler
perspektiflerinde nasıl bir
değişimin ortaya çıktığını ve
hangi perspektifin algı
yönetimi ile bağlantılı
olduğunu kavrayabilmek

Perspektiflerinde Meydana
Gelen Değişim

Halkla İlişkilerde Hedef
Kitleler

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile

Halkla ilişkilerin temelini
Konunun ayrıntılı olarak
oluşturan hedef kitlelerle olan okunması ve derse katılım
ilişkilerin ilişkisel yaklaşımda ile
ne şekilde ele alındığını ve
hedef kitle türlerinin neler
olduğunu anlamak,
kurumların hedef kitleleriyle
olan ilişki yönetimi
süreçlerinin algı yönetimi
açısından sahip olduğu önemi
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
-

Halkla ilişkiler perspektifleri
Hedef kitleler
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Giriş
Halkla ilişkilerin, alanda ön plana çıkan çağdaş ilişkisel yaklaşım doğrultusunda
yeniden yorumlanmasıyla birlikte halkla ilişkiler perspektiflerinde de birtakım değişimler
meydana gelmiştir. Fonksiyonel perspektiften birlikte yaratım perspektifine doğru geçiş
şeklinde yaşanan dönüşüm, halkla ilişkiler çabalarının hedef kitle odaklı biçimde ele alınması
durumunu gündeme getirmiş ve bu perspektifte hedef kitlelerin kurumlarla eşit düzeyde güce
sahip ilişki partneri olarak ele alınması sonucunda da kurumlarla hedef kitleler arasında ortak
anlam oluşturma süreçleri, çeşitli uyaranlara aynı anlamları yükleme amacı ön plana çıkmaya
başlamıştır. Halkla ilişkiler yapısında meydana gelen bu köklü değişimler nedeniyle kurumsal
algı yönetimi uygulamaları halkla ilişkiler açısından daha da önem kazanmıştır.
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6.1. Halkla İlişkiler Perspektiflerinde Meydana Gelen Değişim
İlişkisel yaklaşım, halkla ilişkilerin yeniden yorumlanmasını sağlayan, halkla
ilişkilerin tanım ve içeriğinde meydana getirdiği değişimlerle dikkat çeken bir yaklaşımdır.
İlişkisel yaklaşımdan önce halkla ilişkiler, kurumların hedef kitleleriyle olan iletişimlerinin
stratejik biçimde yönetilmesine odaklanan bir disiplin olarak tanımlanırken; ilişki yönetimiyle
birlikte halkla ilişkilerin, kurumlar ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerinin stratejik biçimde
yönetilmesine odaklanan bir disiplin olarak ele alınması söz konusu olmuştur. Yani ilişki
yönetimiyle birlikte halkla ilişkilerde iletişim odaklı bakış açıdan, ilişki odaklı bakış açısına
doğru bir dönüşüm yaşanmıştır. Hedef kitlelerle olumlu ilişkilerin tesis edilmesi ile de hedef
kitlelerde kuruma yönelik olumlu algıların geliştirilmesi amacına odaklanılmıştır.
İlişki yönetiminden önce halkla ilişkiler; medya yansıması elde etme, tanıtım yapma
ve medyayla olan ilişkileri geliştirme odaklı bir bakış açısına sahiptir. Gazeteciliğe dayalı
üretim tekniklerine yoğun biçimde rastlanılan bu dönemde halkla ilişkilerin başarısı elde ettiği
medya yansıması doğrultusunda ölçümlenmekteydi. Kurumların yazılı basında sütun santim
hesabına dayalı olarak yer alan haberlerin sayısı, görsel ve işitsel medyada kurumun
haberlerinin yer aldığı sürelerin uzunluğu halkla ilişkilerin başarısının göstergeleri arasında
yer almaktaydı. Bu dönemde halkla ilişkiler mesleğini yerine getirenlerin de genellikle
gazetecilik kökenli kişiler olduğu dikkat çekmekteydi.
Halkla ilişkilerin teknik aktiviteler bütünü olarak isimlendirilebileceği bu dönemde
halkla ilişkilere fonksiyonel perspektifin hakim olduğu görülmektedir.
Halkla ilişkiler alanının ilk yıllarında geçerli olan fonksiyonel perspektif hedef kitleler
ve iletişimi kurumsal amaçlara ulaşmak için araçlar olarak görmektedir. Odak noktası genel
olarak stratejik kurumsal mesajların üretimi ve tekniğidir. Araştırma, sadece kurumsal
amaçları ileriye götürme derecesi kadar rol oynamaktadır. İlgi gösterilen ana ilişki ise halkla
ilişkiler uygulayıcısı ile medya arasında olandır ve gazetecilik tekniklerine ve üretim
yeteneklerine vurgu söz konusudur. Fonksiyonel perspektiften araştırma, genel olarak reklam,
pazarlama ve medya ilişkileri gibi işletme yönelimli konularla ilişkilendirilmiştir. Bu
yaklaşımda, araştırmacılar halkla ilişkilerin kullanımına ilişkilerden ziyade belirli kurumsal
amaçlara başarılı biçimde ulaşmak için başvurulan bir araç olarak odaklanmaktadır. Medya
ilişkileri teorileri, bilgi desteği, gündem oluşturma ve ikna fonksiyonel perspektife katkı
sağlamaktadır (Botan ve Taylor, 2004: 651 – 652). Fonksiyonel perspektifte halkla ilişkiler
tamamen iletişim odaklı bir bakış açısıyla ele alınmakta; halkla ilişkilerin temel fonksiyonu
kurumsal mesajların üretilmesi olarak kabul edilmektedir. Bu perspektifte hakim olan temel
ilişki türü halkla ilişkiler uygulayıcısı ile medya mensubunun arasındaki ilişkidir. Hedef
kitlelerle olan ilişkilere odaklanan halkla ilişkiler çabalarının hayata geçirilmesinin söz
konusu olmadığı fonksiyonel perspektifte, halkla ilişkilerde ilişki odaklı bir bakış açısı
bulunmamaktadır.
Halkla ilişkilerde son yıllarda ön plana çıkan birlikte yaratım perspektifi ise halkla
ilişkilerde meydana gelen dönüşümü yansıtması açısından önem taşımakta ve ayrıca ilişkisel
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yaklaşıma uygun bir perspektif olması nedeniyle de ilişkisel yaklaşım açısından da ilgi
uyandırmaktadır.
Birlikte yaratım perspektifi hedef kitleleri paylaşılan anlamlar, yorumlar ve amaçlar
üzerinde mutabık kalmayı mümkün hale getirecek şekilde, anlam ve iletişimin eş yaratıcıları
olarak görmektedir. Bu perspektif hedef kitleler ve kurumlar arasındaki ilişkilere
odaklanmakta ve yöneliminde uzun dönemlidir. Araştırma anlayışı geliştirmek için
kullanılmaktadır ve perspektif açık bir şekilde bu değerleri (örneğin ilişkisel yaklaşımlar veya
toplumlar) paylaşan teorileri kucaklamaktadır. İlgi gösterilen ana ilişki ise gruplar ve
kurumlar arasındadır ve iletişim bu ilişkilerdeki değişimleri müzakere etme fonksiyonuna
sahiptir. Birlikte yaratım perspektifi, ilişkilere kurumsal bir amaca başarıyla ulaşmanın
ötesine geçen bir değer yüklemektedir. Birlikte yaratım perspektifinde, hedef kitleler sadece
bir amacın araçları değillerdir; hedef kitleler araçsallaştırılmamakta, bunun yerine anlam
oluşturma sürecindeki partnerler olarak görülmektedir (Botan ve Taylor, 2004: 652).
Birlikte yaratım perspektifinin en önemli özelliği hedef kitleleri halkla ilişkiler
açısından ön plana almasıdır. Bu perspektife göre hedef kitleler, kurumların ilişki partnerleri
olarak ele alınmakta; paylaşılan anlam, yorum ve iletişimi kurumla birlikte oluşturan unsurlar
olarak kabul edilmektedirler. Birlikte yaratım perspektifinde ön plana çıkan ilişki türü,
fonksiyonel perspektifte olduğu gibi halkla ilişkiler uygulayıcısı ile medya mensubu
arasındaki ilişki değildir. Birlikte yaratım perspektifinde kurumların hedef kitleleriyle olan
ilişkileri ana ilişki olarak benimsenmektedir. Halkla ilişkiler çabalarının başarısı da medya
yansıması elde etme gücü ile ölçülmemekte, kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkileri
doğrultusunda halkla ilişkilerin başarısının değerlendirilmesi önerilmektedir. Birlikte yaratım
perspektifi hedef kitleleri kurumsal amaçlara ulaşmak için var olması gereken araçlar olarak
kavramsallaştırmamakta, hedef kitleler ilişki sürecinde kurumların ilişki partnerleri olarak
kabul edilmekte ve anlamların, değerlerin, iletişimin birlikte yaratıldığı ilişki tarafı olarak
görülmektedirler.
Birlikte yaratım perspektifinin hedef kitleleri paylaşılan değer, anlam, yorum ve
amaçların ortak oluşturucuları olarak ele alması halkla ilişkilerdeki algı yönetimi
uygulamaları ile doğrudan bağlantı kurulabilecek bir durumdur. Birlikte yaratım
perspektifinin kurum ile hedef kitleler arasındaki ilişkilerde işaret ettiği bu ortak yapı; algı
yönetiminin uygulamaları ile tesis edilebilmektedir. Algı yönetimi uygulamalarıyla birlikte
kurumların hedef kitleleriyle birtakım ortak değerler, anlamlar, yorumlar ve algılar
geliştirmesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle birlikte yaratım perspektifi kurumsal algı
yönetimi uygulamalarıyla doğrudan ilişkilidir.
Son yıllarda halkla ilişkiler alanına hakim olan birlikte yaratım perspektifi halkla
ilişkilerin iletişim odaklı yapıdan ilişki odaklı yapıya doğru yaşadığı dönüşümü yansıtması ve
ilişki yönetiminin halkla ilişkiler açısından sahip olduğu önemin altını çizmesi açısından son
derece önem taşımaktadır.
Halkla ilişkiler teori ve uygulaması açısından ilişki paradigması, halkla ilişkilerin
değerini medya yansıması ve iletişim çıktılarının ölçümlenmesi gibi geleneksel olarak ele
alındığı ölçütlerin ötesine taşıyarak alanın değerini yükseltmektedir. Halkla ilişkilerin katkısı;
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kurumlar ve hedef kitleleri arasındaki ilişkinin kalitesi ve kurumlar ile hedef kitleler pozitif
bir ilişkiye sahip olduğunda büyük bir olasılıkla ortaya çıkan paydaşlardan gelecek
destekleyici davranışların değeri olarak ele alınmaktadır (Jo vd., 2004: 14). İlişki yönetimi
strateji ve uygulamalarının kurumlara sağlayabileceği en önemli katkının hedef kitlelerinin
destek, onay ve takdirini kazanmak olduğunun tekrar edilmesinde fayda bulunmaktadır.
Hedef kitlelerin kuruma yönelik olumlu algılar geliştirmesi ve kurumu destekleyici tarzda bir
tutuma sahip olması kurumların iş ve iletişim hedeflerine başarılı biçimde ulaşabilmeleri
anlamına gelmektedir.
İlişkisel yaklaşım halkla ilişkilerin teknik bir aktiviteler bütünü olarak kabul
edilmesinden kaynaklanan hak ettiği değere ulaşamama sorununu ortadan kaldırması
açısından da önem taşımaktadır. İlişkisel yaklaşımla birlikte halkla ilişkiler çabalarının
başarısının ölçümlenmesine yönelik araştırmalar da elde edilen medya yansıması miktarının
tespit edilmesi amacının ötesine geçerek, halkla ilişkilerin başarısını hedef kitlelerle olan
ilişkilere yaptığı katkılar doğrultusunda değerlendirme amacını taşımaya başlamışlardır.
Böylelikle halkla ilişkiler bir yönetim fonksiyonu olarak ele alınmaya başlanarak, hedef kitle
perspektifini kurumsal yönetim süreçlerinde temsil eden ve yönetime bu doğrultuda
danışmanlık yapan bir stratejik yönetim fonksiyonu olarak hak ettiği değere ulaşmıştır.
Halkla ilişkiler uygulamalarının ilişkisel perspektife doğru kaymasından ötürü, halkla
ilişkiler çabalarının değerlendirilmesine yönelik araştırmalarda da; kurum – hedef kitle
arasındaki karşılıklı yarar ilişkilerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde etkisi
olan değişkenlerin ortaya konması ve ölçümlenmesi yoluyla kurumlar ile hedef kitleler
arasındaki iletişim akışının değerlendirilmesine doğru bir geçiş yaşanmıştır (Bruning ve
Ralston, 2001: 338).
İlişki yönetimi perspektifinin temel olarak halkla ilişkilerin uygulanmasını; iletişim
mesajlarıyla kamuoyunun manipüle edilmesinden (kurumsal kazanımların en fazla önem
sahip olduğu), simgesel iletişim mesajlarının ve kurumsal davranışların karşılıklı yarar esasına
dayanan kurum – hedef kitle ilişkilerinin başlatılması, tesis edilmesi, geliştirilmesi ve
sürdürülmesi için birleştirilmesine doğru dönüştürdüğünü belirten Bruning ve Ledingham’a
göre ilişki yönetimi süreci “SMART Halkla İlişkiler” olarak kısaltılabilecek beş adımdan
oluşmaktadır. Bu adımlar (2000: 92):
1- Scan (Taramak): Kurum – hedef kitle ilişkilerinin mevcut durumunu daha iyi anlamak
için çevreyi ve ilişkilerde ortaya çıkan iletişim biçimlerini gözlemlemek, temel hedef
kitle üyelerinin bilgi, görüş, tutum ve davranışlarının tespit etmek için gözlem
yapmak.
2- Map (Harita): Kurumsal misyonları bir araya getiren, ilişki seviyelerini ve şartlarını
ortaya koyan, sembolik ve davranışsal ilişki stratejilerini, taktik ve amaçları saptayan
bir strateji yapılandırmak.
3- Act (Eylem): Stratejik planın etkisini ortaya koyan öncül bir araştırma yürütmek ve
gerekli olması halinde planda düzenlemelere gitmek.
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4- Sunmak (Rollout): Ulaşılması hedeflenen kitle üyelerinin dahil olacağı şekilde
yeniden gözden geçirilen stratejik planı uygulamak.
5- Track (Takip etmek): Nitel ve nicel araştırma metodolojilerinin kullanımı ile kurumsal
destek ve aktivitelerin temel hedef kitle üyelerinin algı ve davranışları üzerindeki
etkisinin takip edilmesi ve bu bilginin yeni girişim ve harcamaların düzenlenmesi
aşamasında kullanılması.
Bruning ve Ledingham’ın belirtmiş olduğu bu adımlar halkla ilişkilerin ilişkisel
yaklaşımla birlikte ne şekilde uygulamaya aktarılabileceğini ve halkla ilişkiler stratejilerinin
ilişkisel yaklaşımın gereklerine uygun biçimde nasıl şekillendirebileceğini ortaya koyması
açısından önem taşımaktadır. Genellikle kurumların hedef kitle üyelerinin kuruma yönelik
algılarını tespit etmek ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin hedef kitle algısı üzerindeki etsini
tespit etmeye yönelik periyodik araştırmalar gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Bu araştırmalar
algı yönetimi strateji ve uygulamalarının başarısını değerlendirmek ve ölçümlemek için
kullanılmaktadır.
İlişkisel yaklaşım, halkla ilişkilerin hedef kitlelerin ilgi ve çıkarlarını göz önünde
bulundurarak kamu yararı esasına uygun hareket etmesini desteklemesi ve kurumların
üstlenmesi gereken sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine yönelik çabaların ortaya
çıkmasına olanak sağlaması nedeniyle önem taşımaktadır. Halkla ilişkiler bu doğrultuda
kurumların hedef kitleleriyle karşılıklı yarar güven, bağlılık, iyi niyet, hoşgörü ve anlayışa
dayalı uzun süreli olumlu ilişkiler geliştirebilmesi ve hedef kitlelerde kuruma yönelik olumlu
algıların tesis edilebilmesi için iletişimi kullanan bir yönetim fonksiyonu olarak ifade
edilebilmektedir.
Halkla ilişkiler kurumun davranışlarında paya sahip olan, bu davranışların
sonuçlarından yarar sağlayan ya da zarar gören hedef kitlelerle ilişkiler geliştirilmesi için
iletişimi kullanan stratejik bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler ilişki geliştirdiği hedef
kitlelerin kendilerini etkileyen yönetim kararlarında temsil edilmesini sağladığı için kuruma
değer katmaktadır. Eğer halkla ilişkiler stratejik karar alma ve yönetimde hedef kitlelere söz
hakkı sağlarsa, kuvvetle muhtemel sosyal sorumluluğa uygun kararlar alınabilecektir.
Sorumluluk sahibi kurumların davranışları karşılıklı biçimde hedef kitlelerle olan ilişkilerin
kalitesini yükseltmektedir (Grunig, 2006: 2).
İlişkisel yaklaşımla birlikte halkla ilişkiler uygulayıcıları kurum ile hedef kitle
arasındaki ilişkileri yönetmeye ve hedef kitleleri ilişkisel partnerler olarak
kavramsallaştırmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca hakla ilişkiler uygulayıcıları ilişki
oluşturma programlarını; hedef kitleleri ve kurumu oldukça yüksek oranda etkileşimli bir
süreçte bir araya getirecek, kurum ve hedef kitlelerin beklenti ve gereksinimlerini tatmin
edecek ve hem kuruma hem de hedef kitleye fayda sağlayacak şekilde tasarlaması
gerekmektedir (Bruning vd., 2004: 341). İlişki yönetiminde kendisine yer bulan iletişim
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süreçlerinin kurumlar ile hedef kitleleri etkileşimli biçimde bir araya getirecek şekilde
tasarlanması da önem taşımaktadır.
İlişki yönetimi uygulamalarının hedef kitlelerle diyaloga dayalı iletişim süreçlerini
kapsayan diyalojik hakla ilişkiler yaklaşımı kapsamında hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Hedef kitle görüş, öneri ve beklentilerinin önem taşıdığı, bunların tespit edilmesine ve tatmin
edilmesine odaklanan, kurumların gerektiğinde kendi stratejilerinde değişikliğe gitmesini
öneren diyalojik halkla ilişkiler yaklaşımı ilişkisel paradigma açısından en uygun halkla
ilişkiler stratejisi olarak ön plana çıkmaktadır.
İlişki yönetimi uygulamaları sadece kurumsal perspektiften ele alınabilecek
uygulamaları kapsamamaktadır. Halkla ilişkilerde, kurumların iş ve iletişim hedeflerine
başarılı biçimde ulaşabilmek için hedef kitlelerinin desteğine ihtiyaç duydukları
bilinmektedir. Bununla birlikte, hedef kitlelerin de kurumla olan ilişkilerden elde ettikleri
birtakım yararlar ve gereksinimlerini kurumlarla kurdukları ilişkiler aracılığıyla karşılaması
durumu da söz konusu olabilmektedir.
Bir kurumun stratejik karar vericileri, kurumsal amaçlara başarılı biçimde ulaşmak ve
kararlarını uygulamaya aktarmak için halkla ilişkiler fonksiyonu aracılığıyla paydaşlarıyla
etkileşim kurmalıdır. Paydaşlar kurulacak etkileşim ihtiyacı bu amaçlarla sınırlı değildir;
stratejik karar vericiler sorumluluk esasına dayanan kararlar alabilmek için kurumun
paydaşları ile destekleyici türden ilişkiler ihtiyaç duyduklarından ve kararlarının hedef kitleler
üzerinde etkisi bulunduğundan ötürü de paydaşlarla etkileşim kurmalıdır. Ayrıca paydaşlar
fark ettikleri bir problemi çözmek için kurumdan bir sonuç elde etmek için de kurumla ilişki
arayışı içinde olabilmektedirler. Örneğin kimyasal bir tesis veya nükleer santralden kirliliğin
azaltılmasını isteyen çevresel bir grup ya da sakinleri için ek iş arayışında bulunan bir
topluluk gibi. Bu nedenle kurumsal kararların sonuçları ve bu kararlar sonucu ortaya çıkan
davranışlar bir kurumun paydaşlarını ve kurumun ilişki kurması gereken kitleleri
tanımlamaktadır (Grunig, 2001: 17 – 18).

6.2.

Halkla İlişkilerde Hedef Kitleler

Halkla ilişkiler, kurumların çeşitli hedef kitleleriyle olan ilişkilerinin stratejik biçimde
yönetilmesine odaklanan bir disiplindir ve halkla ilişkiler çabaları önem sırası zamanla
değişen çeşitli hedef kitlelere yönelik olarak tasarlanmaktadır. Halkla ilişkilerin var olması,
kurumların hedef kitleleriyle karşılıklı yarar, güven, hoşgörü ve iyi niyet esasına dayalı
ilişkiler oluşturması gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Toplumsal sistem içinde hem
kurumların hem de hedef kitlelerin varlıklarını sürdürmek, çeşitli gereksinimlerini karşılamak
ve faaliyetlerini devam ettirmek için birbirlerine karşılıklı bağımlı olma durumu ilişki
yönetimi uygulamalarının temel dayanağını oluşturmaktadır.
Halkla ilişkilerde hedef kitlelerle olan ilişki yönetimi süreçlerinin temel amacı hedef
kitleler nezdinde kuruma yönelik olumlu algıların tesis edilebilmesidir. Hedef kitlelerin
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zihninde kuruma yönelik tesis edilen olumlu algılar olumlu ilişkilerin bir sonucudur ve bu
nedenle kurumsal algı yönetimi uygulamaları açısından da kurumların ilişki tesis etmesi
gerekli hedef kitlelerini türleri ve özellikleri bakımından iyice tanıması gereklilik
taşımaktadır.
Hedef kitleler kurumlar ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerin yönetimi söz konusu
olduğunda, kurumların halkla ilişkiler çabalarını yönelttiği ilişki tarafı olarak
kavramsallaştırılabilmektedir. Halkla ilişkilerde genellikle faaliyet gösterdikleri alana göre
birtakım farklılıklar söz konusu olmakla birlikte temel hedef kitle ayrımları gündeme
gelmektedir.
Cornelissen’e göre kurumların hedef kitleleri ekonomik ve anlaşmaya dayalı ilişkileri
olan gruplar ile toplumsal veya ahlaki açıdan ilişkileri olan gruplar olmak üzere ikili bir
sınıflandırmaya tabi tutulabilmektedir. Çalışanlar, birlikler, dağıtıcılar, tedarikçiler,
hissedarlar, müşteriler gibi kurumla ekonomik ve anlaşmaya dayalı ilişkileri olan gruplar
iken; medya, özel ilgi grupları, sivil toplum kuruluşları, topluluk üyeleri ile devlet yönetimi
gibi kurumla toplumsal veya ahlaki açıdan ilişkileri olan geniş grupları oluşturmaktadır (2004:
24 – 27).
Bu sınıflandırma dışında kurumların ilişki kurması zorunlu hedef kitlelerin kurum içi
hedef kitleler ve kurum dışı hedef kitleler olmak üzere ikili bir sınıflandırmaya tabi tutulduğu
da dikkat çekmektedir. Personel, ortaklar, sendikalar kurum içi hedef kitleleri oluştururken;
tüketiciler, bayiler, tedarikçiler, kamu kuruluşları, eğitim kuruluşları, meslek örgütleri,
finansal kuruluşları, çevre ve basın kurum dışı hedef kitleler kapsamında yer almaktadır
(Sabuncuoğlu, 2007: 117 – 135).
Mevcut çalışmada ise kurum içi hedef kitleler sınıflandırması kapsamında çalışanlar,
hissedarlar ve ortaklardan oluşan hedef kitlelere yönelik bilgilere yer verilirken; kurum dışı
hedef kitleler olarak finansal kuruluşlar, kamu kuruluşları, toplum, hammadde ve hizmet
sağlayanlar, dağıtımcılar, tüketicilerden oluşan hedef kitlelere yönelik bilgilere yer
verilecektir. Medya ise hem kurum dışı bir hedef kitle olması hem de sahip olduğu birtakım
özelliklerden dolayı farklı bir kategoride değerlendirilecektir.
Kurumların en temel hedef kitleleri arasında yer alan çalışanlar kurum içi hedef
kitleler arasında bulunmaktadır. Kurumların ilişki halinde bulunması zorunlu olan en temel
hedef kitlesi olarak çalışanlar, kurumun amaçlarına başarılı biçimde ulaşmasında en fazla pay
sahibi olan grubu oluşturmaktadır.
Bir kuruluşta hedef kitle olarak çalışanlar denildiği zaman, tepe yöneticilerden en alt
kademede çalışan iş görenlere kadar farklı ücret ve statüde çalışan bütün personel ve aileleri
akla gelir (Tengilimoğlu ve Öztürk: 2004: 117). Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde başarılı
olamayan bir kurum ya da kuruluşun işletme dışı hedef kitleleriyle kurduğu ilişkilerini başarılı
biçimde yönetebileceğini söylemek pek mümkün değildir.
Çalışanlarla olan ilişkilerin yönetimi kurum içi halkla ilişkiler çabaları doğrultusunda
gerçekleştirilmektedir. Kurum içi halkla ilişkiler çabaları, çalışanlardan oluşan hedef kitlelerin
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kurumsal karar ve faaliyetlere ilişkin öncelikli olarak bilgilendirilmesini, kurumsal amaçlara
ulaşabilmek yönünde motive edilmesini ve çalışanlardan oluşan hedef kitlelerle karşılıklı
anlayışın tesis edilmesine odaklanmaktadır.
Kurum içi iletişim açısından bakıldığında halkla ilişkilerin kurum içi iletişim amaçları
ise şu şekilde ifade edilebilmektedir (Seitel, 2007: 46 – 47):
-

Bilgilendirme: Bir kurumun en temel iletişim amaçlarından birisi, belirli bir hedef
kitleyi bilgilendirmek veya eğitmektir.

-

İkna etme: Halkla ilişkiler iletişiminin bir amacı da insanları belirli bir eylemi
gerçekleştirme konusunda ikna etmektir.

-

Motive etme: Çalışanların takımı desteklemek için motive edilmesi örgütsel iletişim
amaçları arasında yer almaktadır.

-

Karşılıklı anlayışı tesis etme: Genellikle aleyhte olan grubun anlayışını kazanma
iletişimcilerin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Kurumların çalışanlarıyla olan ilişki yönetim sürecinde dış kaynaklardan bilgi
edinmek yerine çalışanlarını kurumsal konulara ilişkin doğrudan kendisinin
bilgilendirilmesini, kurum felsefesine ve kültürüne uygun davranışların sergilenmesi yönünde
çalışanları ikna edilmesini, kurumsal amaçlara ulaşma yönünde çalışanların motive edilmesini
ve çalışanlarla karşılıklı anlayışın tesis edilmesini sağlama amaçları ön plana çıkmaktadır.
Halkla ilişkiler yönetimi, gerek çalışan motivasyonunun arttırılması gerekse de tam
katılımın sağlanması ve çalışanların bu doğrultuda yönlendirilmesi konusunda çalışmalar
yapar. Bu bağlamda, kurum içerisinde gerçekleştirilen bazı faaliyetler çerçevesinde
motivasyon üst düzeye çıkarılmaya çalışılır. Özellikle, açık / şeffaf bir iletişim sisteminin
kurulması, geri besleme mekanizmasının kurum içerisinde işlerliğinin sağlanması, çalışan
şikayetlerini dikkate alınıp değerlendirilmesi, kurum çalışanlarına yönelik düzenlenebilecek
çeşitli etkinliklerin organize edilmesi bu noktada uygulanabilecek türde çalışmalardır (Göztaş
ve Baytekin, 2009: 154). Çalışanlara yönelik bu türdeki uygulamalar çalışanlardan oluşan
hedef kitlelerle karşılıklı anlayış, hoşgörü, iyi niyet ve güven esasına dayanan uzun süreli
olumlu ilişkilerin tesis edilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlarken; çalışanların kuruma
yönelik bağlılık geliştirmesinde de etkili olmaktadır.
Kurum içi hedef kitlelerden bir diğeri de ortaklar ya da hissedarlardır. Ortaklar ya da
hissedarlar, kuruma belirli oranda sermaye koymaları nedeniyle kurumla ekonomik açıdan
bağlantısı bulunan bir hedef kitledir. Ortaklar ve hissedarlar olan ilişkilerin yönetiminde ise
özellikle finansal halkla ilişkiler çabaları dikkat çekmektedir.
Finansal halkla ilişkilerin birincil görevi yatırımcı güvenini sağlamak, sürdürmek ve
kurumsal mesajların yayılması aracılığıyla finansal toplum ile olumlu ilişkilerin tesis
edilmesidir (Baskin vd., 1997: 318). Finansal halkla ilişkiler çabaları kurumların varlıklarını
sürdürmelerini ve faaliyetlerine devam etmelerini sağlayacak maddi kaynakları elde edebilme
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başarısına ulaşmasında etkili olan halkla ilişkiler çabalarını kapsamakta ve kurumların
hissedarlar ve ortaklardan oluşan hedef kitleleriyle olan ilişki yönetimi çabaları finansal halkla
ilişkiler alanı kapsamında değerlendirilebilmektedir.
Kurum dışı hedef kitleler dendiğinde finansal kuruluşlardan oluşan hedef kitle ön
plana çıkmaktadır. Finansal kuruluşlarla olan ilişkilerin yönetimi de halkla ilişkilerin önemli
bir uzmanlık alanı olarak finansal halkla ilişkilerin amaç ve kapsamı dahilinde yer almaktadır.
Finansal kuruluşlara yönelik ilişki yönetimi uygulamaları, bu türdeki hedef kitlelerle olumlu
ilişkilere sahip olma gibi önemli bir değere ulaşılmasını sağlayarak kurumların ihtiyaç
duyduğu finansal kaynakların kuruma çekilmesine olanak sunmaktadır.
Bir diğer kurum dışı hedef kitle ise kamu kuruluşlarıdır. Kamu kuruluşları, toplumsal
düzenin sağlanması ve devamlılığı için yasal düzenlemeler yapabilme yetkisine sahiptir ve
kurumlar da kamu kuruluşları tarafından alınan kararlar, oluşturulan politikalar ve
gerçekleştirilen düzenlemelerden etkilenmektedir. Kamu kuruluşları ile geliştirilecek olumlu
ilişkiler, kurumların politika oluşturma süreçlerine aktif biçimde katılabilmelerine imkan
tanımakta ve kurumları etkileme potansiyeli bulunan kamusal düzenlemelere ilişkin kurumsal
perspektifin yansıtılmasını sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında kurumların, kamu
kuruluşlarıyla olan olumlu ilişkilere sahip olmasının taşıdığı önemin altı çizilebilmektedir.
Kurumlar içinde faaliyette bulundukları toplumun önemli bir unsurudur ve toplum
kurumların iyi ilişkiler geliştirmesinin zorunlu olduğu hedef kitle türü olarak dikkat
çekmektedir. Kurumlar karar ve uygulamalarıyla kendileri çevreleyen toplumsal yapıdan,
toplumsal yapıda meydana gelen dönüşümlerden etkilenmekte ve aynı zamanda toplumu
etkileyebilmektedir. Karşılıklı etki durumunun doğal bir sonucu olarak kurumların varlıklarını
devam ettirebilmeleri ve faaliyetlerini planlandığı gibi gerçekleştirebilmeleri bu hedef kitleyle
olumlu ilişkilere sahip olmasıyla doğrudan ilişkili kabul edilebilmektedir. Kurumların içinde
faaliyet gösterdikleri toplumun birer üyesi olarak, toplumsal ilgi ve kaygıları tüm karar ve
uygulamalarında dikkate alması gerekmektedir. Toplumsal ilgi ve kaygıların göz önünde
bulundurularak gerçekleştirilen halkla ilişkiler çabaları, kurumların toplumla iyi ilişkiler
geliştirebilmesinde kritik bir rol oynamaktadır.
Hammadde ve hizmet sağlayıcılar, kurumların faaliyetlerini sürdürmek için
gereksinim duyduğu hammadde ve hizmetlerin yani üretim için gerekli girdilerin temin
edilmesini sağlayan hedef kitlelerdir. Bu hedef kitlelerle kurulacak olumlu ilişkiler,
kurumların faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmesi için önem taşımaktadır.
Kurum dışı hedef kitleler kapsamında yer alan dağıtımcılar, kurumsal faaliyetlerin
çıktısı olan ürün ve hizmetlerin tüketici ve müşterilere ulaştırılmasını sağlamaktadır. İthalat ve
ihracata aracılık eden kuruluşlar, mağaza zincirleri, perakende satış noktaları, toptancılar gibi
farklı türde olabilen dağıtımcılarla kurulacak olumlu ilişkiler kurumun ürün ve hizmetlerinin,
herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşanmadan hedef kitlelerle buluşturulmasını sağlama amacına
ulaşmaya katkı sağlamaktadır.
Tüketiciler de kurum dışı hedef kitleler kapsamında yer almaktadır. Tüketiciler son
kullanım amacı ile ürün ve hizmeti satın alan ve kullanan kişi olarak tanımlanabilecek hedef
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kitleyi oluşturmaktadır (Odabaşı ve Barış, 2002: 20). Günümüzde birbirine oldukça benzer
ürün ve hizmetler tüketici tercihine sunulmakta ve kurumlar arasında da yoğun bir rekabet
yarışı söz konusu olmaktadır. Kurumların tüketicilerden oluşan hedef kitleleriyle olan
ilişkilerini stratejik biçimde yönetmeleri, benzer ürün ve hizmetler arasından birini tercih
etmek durumunda kalan tüketicilerin kuruma yönelik tutumlarını şekillendirmesi açısından
önem taşımaktadır. Ürün veya hizmetin üreticisi olan kurumla olumlu ilişkilere sahip olan ve
olumlu ilişkilerin bir sonucu olarak kuruma yönelik olumlu imaj ve itibar algısı geliştiren
tüketicilerin, bir grup ürün / hizmet içinden kuruma ait olanı tercih etmesi söz konusu
olmaktadır.
Kurum dışı hedef kitleler arasında yer alan son hedef kitle türü ise medyadır. Medya
kurum dışı bir hedef kitle olmasının yanı sıra, diğer türdeki tüm hedef kitlelere kurumsal
mesajların ulaştırılmasında aracı rolü üstlenmesi nedeniyle de ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca
bu özelliği nedeniyle diğer hedef kitle türlerinden ayrı bir konuma sahip olduğu da
söylenebilmektedir.
Medya, halkla ilişkilerde ilişki kurulması zorunlu bir kurum dışı hedef kitledir ve aynı
zamanda da tüketiciler, toplum, kamu kuruluşları, yatırımcılar, hammadde ve hizmet
sağlayanlar, finansal kuruluşlar, çalışanlar, hissedarlar ve ortaklardan oluşan diğer türdeki
hedef kitlelere ulaşmada aracı durumda bulunmaktadır. Bu açıdan kurumların medyayla olan
ilişkilerinin yönetimi daha da fazla önem taşımaktadır.
Farklı kurumlar çok geniş hedef kitlelere hitap etmelidir, ancak kurumların hitap
etmesi zorunlu olan ortak hedef kitlesidir medyadır (Holtz, 2002: 157). Bu nedenle medyayla
ilişkiler halkla ilişkiler disiplini içinde daima ilgi uyandırmıştır ve halkla ilişkilerin önemli bir
uzmanlık alanı olarak da ön plana çıkmaktadır.
Kurumların medyayla kuracakları olumlu ilişkiler diğer türdeki hedef kitlelerine
kurumsal mesajlarını başarılı biçimde ulaştırabilmeleri ve ilişki yönetiminin iletişim boyutunu
başarılı biçimde yönetebilmeleri açısından kritik bir rol üstlenmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Halkla ilişkilerin ortaya çıktığı ilk yıllarda iletişim odaklı bakış açısıyla ele alındığı
bilinmektedir. Bu dönemlerde medyayla olan ilişkiler ön plandadır ve halkla ilişkilerin
başarısı medya yansıması elde etme miktarı ile ölçülmektedir. Hedef kitleler ise kurumsal
amaçlara ulaşmada araçlar olarak konumlandırılmaktadır. Fonksiyonel perspektifin hakim
olduğu bu yıllarda halkla ilişkiler gazeteciliğe yönelik üretimlerin söz konusu olduğu teknik
aktiviteler bütünü olarak görülmektedir. Halkla ilişkilerin yeniden yorumlanmasını sağlayan
ilişkisel yaklaşımla birlikteyse iletişim odaklı yapıdan ilişki odaklı yapıya doğru bir geçiş söz
konusu olmuş ve sadece medyayla olan ilişkiler değil, tüm hedef kitlelerle olan ilişkilerin
yönetimi önem kazanmaya başlamıştır. Hedef kitleler kurumla eşit düzeyde güce sahip ilişki
partneri olarak ele alınarak paylaşılan anlam ve değerlerin ortak oluşturucuları olarak kabul
edilmiştir. Birlikte yaratım perspektifinin hakim olduğu ilişki yönetiminde hedef kitlelere
verilen önem ve değer artmıştır ve halkla ilişkilerin nihai amacı hedef kitlelerde kuruma
yönelik olumlu algıların tesis edilmesi olmuştur. Birlikte yaratım perspektifi bu nedenle algı
yönetimi çabalarıyla doğrudan ilişkilendirilebilecek halkla ilişkiler perspektifi olarak dikkat
çekmektedir. Kurumların hedef kitlelere yönelik algı yönetimi uygulamalarının başarılı
biçimde olumlu algı tesisi ile sonuçlanabilmesi için ise halkla ilişkilerde hedef kitlelerin
türleri ve özellikleri bakımından ne şekilde sınıflandırılabileceğinin bilinmesini gerekli
kılmaktadır. Halkla ilişkiler çalışanlar, hissedarlar ve ortaklar gibi kurum içi hedef kitleler;
finansal kuruluşlar, kamu kurumları, hammadde ve hizmet sağlayanlar, dağıtımcılar,
tüketiciler ve medya gibi kurum dışı hedef kitlelerle ilişkilerin yönetimine odaklanmıştır. Her
hedef kitle türüne uygun, ilişkisel beklenti ve gereksinimleri doğrultusunda; hedef kitlelerde
olumlu algıların tesis edilmesine yönelik algı yönetimi stratejilerinin ve uygulamalarının
tasarlanması gerekliliği ön plana çıkmıştır.
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Uygulamalar
İHT Kurumu faaliyetlerine yeni başlamıştır. Kurumun halkla ilişkiler stratejilerini üretmek ve
uygulamalarını gerçekleştirmek üzere istihdam edilen halkla ilişkiler sorumlusu Tuğçe hanım,
hedef kitleleri kurumsal amaçlara ulaşmak için araç olarak gören ve medya ile olan ilişkilere
yoğunlaşan bakış açısındansa, medya dışındaki tüm diğer hedef kitleleri de önemseyen ve
ilişki partneri olarak ele alan bakış açısının benimsenmesi gerektiğini düşünmektedir. Tuğçe
hanım, kurumun medya dışındaki çalışanlar, hissedarlar, hammadde ve hizmet sağlayanlar,
toplum, kamu kurumları gibi diğer türdeki hedef kitlelerle de ilişki halinde bulunması ve bu
hedef kitlelere yönelik halkla ilişkiler stratejileri geliştirilip uygulamalar gerçekleştirilmesi
gerektiğine yönelik bir bakış açısına sahiptir.
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Uygulama Soruları
1) İHT Kurumu’nun halkla ilişkiler sorumlusu hangi halkla ilişkiler perspektifini
uygulamayı tercih etmektedir?
2) İHT Kurumu’nun halkla ilişkiler sorumlusu Tuğçe hanım halkla ilişkilerdeki hedef
kitle ayrımlarını nasıl ele almaktadır?
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Bölüm Soruları

1. Halkla ilişkilerde medya yansıması sağlama amacının ön planda olduğu, gazeteciliğe
dayalı üretim tekniklerine yoğun biçimde rastlanan ve halkla ilişkilerin teknik
aktiviteler bütünü olarak isimlendirilebileceği dönemde hangi perspektif hakimdir?
a) Simetrik perspektif
b) Diyalojik perspektif
c) Reaktif perspektif
d) Fonksiyonel perspektif
e) Birlikte yaratım perspektifi
2. Aşağıdaki perspektiflerden hangisinde ilgi gösterilen ana ilişki halkla ilişkiler
uygulayıcısı ile medya arasındaki ilişkidir?
a) Diyalojik perspektif
b) Simetrik perspektif
c) Fonksiyonel perspektif
d) Birlikte yaratım perspektifi
e) Reaktif perspektif
3. Hedef kitleleri paylaşılan anlamlar, yorumlar ve amaçlar üzerinde mutabık kalmayı
mümkün hale getirecek şekilde, anlam ve iletişimin eş oluşturucuları olarak gören
perspektif aşağıdakilerden hangisidir?
a) Birlikte yaratım perspektifi
b) Reaktif perspektif
c) Fonksiyonel perspektif
d) Asimetrik perspektif
e) Monolojik perspektif
4. İlişki yönetimi süreci kaç adımdan oluşmaktadır?
a) İki
b) Beş
c) Üç
d) Altı
e) Dört
5. Aşağıdakilerden hangisi ilişki yönetimi sürecinin ilk adımını oluşturmaktadır?
a) Harita
b) Takip etmek
c) Eylem
d) Taramak
e) Sunmak
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6. “Nitel ve nicel araştırma metodolojilerinin kullanımı ile kurumsal destek ve
aktivitelerin temel hedef kitle üyelerinin algı ve davranışları üzerindeki etkisinin takip
edilmesi ve bu bilginin yeni girişim ve harcamaların düzenlenmesi aşamasında
kullanılması” şeklinde açıklanabilecek ilişki yönetimi adımı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sunmak
b) Harita
c) Taramak
d) Eylem
e) Takip etmek
7. İlişkisel paradigma açısından en uygun olarak kabul edilebilecek halkla ilişkiler
stratejileri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Diyalojik yaklaşım
b) Fonksiyonel yaklaşım
c) Reaktif yaklaşım
d) Monolojik yaklaşım
e) Rekabetsel yaklaşım
8. Aşağıda yer alan hedef kitle kategorilerinden hangisi Cornelissen tarafından ortaya
konmuştur?
a) Birincil ve ikincil hedef kitle
b) Kurum içi ve kurum dışı hedef kitle
c) Destekleyici hedef kitle ve karşı çıkan hedef kitle
d) Aktif hedef kitle ve pasif hedef kitle
e) Ekonomik, anlaşmaya dayalı ilişkiler olan hedef kitle ve toplumsal veya ahlaki
açıdan ilişkileri olan hedef kitle
9. Aşağıda yer alan hedef kitle türlerinden hangisi kurumla ekonomik ve anlaşmaya
dayalı ilişkileri olan gruplar kapsamında yer almaktadır?
a) Medya
b) Birlikler
c) Devlet yönetimi
d) Özel ilgi grupları
e) Sivil toplum kuruluşları
10. Aşağıdaki hedef kitle türlerinden hangisi kurum içi hedef kitleler kapsamında yer
almaktadır?
a) Kamu kurumları
b) Çalışanlar
c) Tedarikçiler
d) Hammadde ve hizmet sağlayanlar
e) Finansal kuruluşlar

124

Yanıtlar: 1 – d, 2 – c, 3 – a, 4 – b, 5 – d, 6 – e, 7 – a, 8 – e, 9 – b, 10 – b
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7. ÇAĞDAŞ HALKLA İLİŞKİLER ANLAYIŞINDA HEDEF KİTLE
ODAKLILIK II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7.1. Halkla İlişkiler Yaklaşımlarında Meydana Gelen Dönüşüm
7.2. Olumlu İlişkiler ile Hedef Kitlelerde Tesis Edilecek Algı Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Halkla ilişkilerde diyalojik ve monolojik yaklaşımın kapsamı nedir?
Çağdaş halkla ilişkiler anlayışı açısından hangi yaklaşım geçerlilik taşımaktadır?
Algı yönetimi ile hangi halkla ilişkiler yaklaşımı arasında bağlantı kurulabilmektedir?
Halkla ilişkilerde olumlu ilişkilerin sonucu olarak hedef kitlelerde tesis edilecek algı
türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Halkla
Yaklaşımlarında
Gelen Dönüşüm

Kazanım
İlişkiler Çağdaş halkla ilişkiler
Meydana anlayışı ile halkla ilişkiler
yaklaşımlarında nasıl bir
değişimin ortaya çıktığını ve
hangi perspektifin algı
yönetimi ile bağlantılı
olduğunu kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile

Olumlu İlişkiler ile Hedef Kurumların hedef kitleleriyle Konunun ayrıntılı olarak
Kitlelerde Tesis Edilecek arasında tesis edeceği ve
okunması ve derse katılım
Algı Sonuçları
koruyacağı olumlu ilişkilerin ile
hangi olumlu sonuçlara yol
açacağını öğrenmek ve bu
olumlu algıların kurumlara ne
tür katkılar sağlayacağını
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
-

Halkla ilişkiler yaklaşımlar
Olumlu ilişkiler ile ortaya çıkan algı sonuçları
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Giriş
Kurumlar tarafından benimsenen halkla ilişkiler yaklaşımları monolojik ve diyalojik
halkla ilişkiler yaklaşımları olarak ikiye ayrılmakta ve bu yaklaşımlar kurumların hedef
kitleleriyle olan ilişki süreçlerinin şekillenmesinde ve algı yönetimi uygulamaları açısından da
belirleyici olmaktadır. Günümüz çağdaş halkla ilişkiler anlayışına uygun ilişkilerin ve algı
yönetimi uygulamalarını hayata geçirmek isteyen kurumların diyalojik halkla ilişkiler
yaklaşımını benimsemesi gereklilik taşımaktadır. Kurumlar ile hedef kitleler arasında olumlu
ilişkiler ile algı yönetimi arasında kurulabilecek bağlantı; olumlu ilişkiler sonucunda hedef
kitlelerde tesis edilen algı sonuçları şeklinde kendisini göstermektedir. Kurumlar ile hedef
kitleler arasındaki ilişkiler doğrultusunda ortaya çıkan güven, bağlılık, tatmin, karşılıklılığın
kontrolü olarak sıralanabilecek algılar, ilişkisel paradigmanın ön plana çıktığı çağdaş halkla
ilişkiler uygulamalarının algı yönetimi çabalarının amaçlarına ulaşmasına yapabilecekleri
katkılara işaret etmektedir.
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7.1.Halkla İlişkiler Yaklaşımlarında Meydana Gelen Dönüşüm
Halkla ilişkilerin tarihsel gelişim sürecinde ortaya çıkan halkla ilişkiler modelleri
halkla ilişkiler yaklaşımları üst başlığı altında sınıflandırılabilmektedir. Halkla ilişkiler
yaklaşımları kurum tarafından benimsenen halkla ilişkiler stratejilerinin ve bu doğrultuda
gerçekleştirilen uygulamalar monolojik ve diyalojik halkla ilişkiler yaklaşımları
sınıflandırması dahilinde ele alınmaktadır.
Halkla ilişkiler literatüründe Grunig ve Hunt tarafından ortaya atılan halkla ilişkiler
modelleri sınıflandırması dikkate alındığında; basın ajansı / tanıtım modeli, kamuyu
bilgilendirme modeli, iki yönlü asimetrik model ve iki yönlü simetrik model ayrımı dikkat
çekmektedir (1984: 22). Basın ajansı modeli, kaynaktan alıcıya doğru tek yönlü iletişimin
hakim olduğu bir modeldir ve bu modelde kurumdan hedef kitlelere aktarılan mesajların
tamamen doğru ve gerçek olması kaygısı güdülmemektedir. Tek yönlü iletişimin hakim
olduğu basın ajansı / tanıtım modelinde iletişimin doğası gereği hedef kitlelerden herhangi bir
geribildirim alınması söz konusu olmamaktadır. Tek yönlü iletişim süreci doğrultusunda
ortaya konan halkla ilişkiler uygulamalarını kapsayan bir diğer model de kamuyu
bilgilendirme modelidir. Kamuyu bilgilendirme modeli, basın ajansı / tanıtım modelinde
farklı olarak tamamen doğru ve gerçek bilgilerin hedef kitlelere iletilmesine odaklanmaktadır.
Ancak bu modelde de hedef kitleden herhangi bir geribildirim alınması söz konusu
olmamaktadır.
İki yönlü asimetrik model ise bahsedilen iki modelden farklı olarak çift yönlü iletişim
sürecinin hakim olduğu halkla ilişkiler modelidir. Bu model kapsamındaki halkla ilişkiler
uygulamalarında hedef kitlelerden geribildirim alınması söz konusudur. Hedef kitlelerden
alınan geribildirim, hedef kitle perspektifinin kurumsal karar ve faaliyetlerde yer alması
amacıyla kullanılmamakta; hedef kitlelerden gelen geribildirime hedef kitlelerin kurumsal
stratejilere uygun hale getirilebilmesi ve kurumun istediği yönde ikna edilmesi amacıyla
gereksinim duyulmaktadır.
İki yönlü simetrik model ise hedef kitlelerden geribildirimin alınması amacına
odaklanan, çift yönlü iletişim sürecinin hakim olduğu halkla ilişkiler modelidir. Çift yönlü
iletişim doğrultusunda gerçekleştirilen iki yönlü asimetrik modelden temel farklılığı ise
geribildirimin kullanım amacı şeklinde ortaya çıkmaktadır. İki yönlü simetrik modelde hedef
kitlelerin geribildirimi, iki yönlü asimetrik modelde olduğu gibi hedef kitlelerin ikna edilmesi
ve kurumsal stratejilere uyumlu hale getirilmesi amacıyla kullanılmamaktadır. İki yönlü
simetrik modelde, kurumların kendi stratejilerinde hedef kitle beklenti, istek ve görüşleri
doğrultusunda değişikliğe gitmesi de söz konusu olmaktadır. İki yönlü simetrik model, hedef
kitleleri ilişki oluşturma sürecinde kurumla eşit düzeyde güce sahip ilişki partnerleri olarak
kavramsallaştırmakta ve bundan ötürü de hedef kitlelerle ortak bir payda etrafında bir araya
gelerek anlayış ve uzlaşının sağlanması amacına odaklanmaktadır.
Halkla ilişkiler modellerine ilişkin bilgilerin ardından monolojik ve diyalojik halkla
ilişkiler yaklaşımları ayrımına tekrar döndüğümüzde; basın ajansı / tanıtım modelinin,
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kamuyu bilgilendirme modelinin ve iki yönlü asimetrik modelin monolojik halkla ilişkiler
yaklaşımı kapsamında, iki yönlü simetrik modelin ise diyalojik halkla ilişkiler yaklaşımı
kapsamında ele alınabileceği söylenebilmektedir.
Basın ajansı / tanıtım modeli ile kamuyu bilgilendirme modelinde hakim olan iletişim
süreci tek yönlü olduğundan, bu modeller kapsamındaki halkla ilişkiler uygulamalarının
kurumlar ile hedef kitleleri arasındaki diyaloga dayanmadığı açıktır. İki yönlü asimetrik
modelde çift yönlü iletişim süreci gerçekleşmesine rağmen, hedef kitlelerin geribildiriminin
kullanım amacı hedef kitlelerin iknası ve kurumsal bakış açısı doğrultusunda davranışlar
sergilemesi yönünde olduğu için bu model kapsamındaki halkla ilişkiler uygulamaları
monolojik halkla ilişkiler yaklaşımı kapsamında değerlendirilmektedir.
İki yönlü simetrik model ise diyalojik halkla ilişkiler yaklaşımı kapsamında yer
almaktadır ve ilişki yönetiminin temel önermelerini karşılama kapasitesi nedeniyle de ilişkisel
yaklaşım için en uygun halkla ilişkiler modeli olarak ilgi uyandırmaktadır.
İki yönlü simetrik modeli kullanan bir kurum, araştırma ve diyalogu anlaşmazlıkları
yönetmek, anlayışı arttırmak ve hedef kitlelerle ilişkiler tesis etmek için kullanmaktadır.
Simetrik model ile, hem kurum hem de hedef kitleler ikna edilebilmekte ve ayrıca her iki taraf
da kendi davranışını değiştirebilmektedir (Grunig ve White, 1992: 39). Hedef kitleleriyle
karşılıklı fayda, anlayış, güven ve hoşgörüye dayalı olumlu ilişkiler geliştirmek ve bu
korumak isteyen kurumların diyalojik halkla ilişkiler yaklaşımını benimsemesi ve bu
yaklaşım kapsamında yer alan iki yönlü simetrik modele uygun halkla ilişkiler çabalarını
gerçekleştirmesi önem taşımaktadır.
Halkla ilişkilerin amacı kurumlar ve hedef kitleler arasında ilişkiler oluşturmak ise,
iletişim süreçlerinin ve çıktılarının hedef kitleler ile yönetim üzerindeki etkilerini araştırmayı
sağlayacak şekilde iki yönlü olarak ölçülmesi ve kavramsallaştırılması gerekmektedir. Eğer
simetrik ilişkiler tesis edilirse, sadece kurumun fayda sağladığı asimetrik ilişkiler ile
kıyaslandığında, ilişkiler daha etkili olabilmektedir (Grunig ve Huang, 2000: 27).
Monolojik ve diyalojik halkla ilişkiler yaklaşımları kurumlar ile hedef kitleler
arasındaki algı yönetimi uygulamaları açısından da ilgi uyandırmaktadır. Günümüzde geçerli
olan çağdaş halkla ilişkiler anlayışında ön plana çıkan ilişkisel paradigma diyalojik halkla
ilişkiler yaklaşımını desteklemekte ve aynı şekilde çağdaş halkla ilişkiler anlayışı kapsamında
kendisine yer bulan kurumsal algı yönetimi uygulamalarını gerçekleştirmek isteyen
kurumların diyalojik halkla ilişkiler yaklaşımı benimsemesi gerekmektedir.
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7.2.

Olumlu İlişkiler İle Hedef Kitlelerde Tesis Edilecek Algı
Sonuçları

Kurumların hedef kitleleriyle aralarındaki olumlu ilişkiler birtakım ilişki çıktıları
olarak somutlaşmaktadır. Söz konusu ilişki çıktıları hedef kitlelerde kuruma yönelik tesis
edilen olumlu algılar olarak da ifade edilebilmektedirler.
Kurumlar ve hedef kitleleri arasında süreklilik özelliğine sahip karşılıklı yarar
ilişkilerin oluşturulması, geliştirilmesi ve yönetilmesini amaçlayan halkla ilişkiler
disiplininde, ilişki yönetimi uygulamaları ile ortaya çıkan çıktılar bağlılık, güven, tatmin ve
karşılıklılık olarak ifade edilebilmektedir (Boztepe, 2014). Bu çıktılar algı yönetimi
perspektifinden değerlendirildiğinde olumlu ilişkiler ile ortaya çıkan algı sonuçları olarak da
ele alınabilmektedir. Kurumlar ile hedef kitleler arasındaki olumlu ilişkiler ile hedef kitlelerde
tesis edilen olumlu algı sonuçları şu şekilde görsel bir anlatımla sınıflandırılabilmektedir:

Olumlu İlişkiler Doğrultusunda
Hedef Kitlelerde Tesis Edilen
Algı Sonuçları

Bağlılık

Güven

Tatmin

Karşılıklılık

Şekil 4: Olumlu İlişkiler ile Tesis Edilen Algı Sonuçları

Kurumlar ile hedef kitleler arasındaki olumlu ilişkiler; bağlılık, güven, tatmin ve
karşılıklılığın kontrolü şeklinde kurumlar için son derece önem taşıyan algı sonuçlarını
doğurmaktadır.
Bağlılık, ilişki tarafına yönelik sevgi, saygı, memnuniyet gibi olumlu hisler sonucu
ilişki tarafına ve ilişkiye sadakat geliştirme şeklinde ortaya çıkan olumlu ilişkilerin sonucu
olarak ortaya çıkan algılardandır. Kurum ile hedef kitle ilişkileri açısından bağlılık, hem
kurumun hem de hedef kitlelerin karşılıklı olarak yarar sağlayacağı, her iki tarafın da
beklentilerinin karşılandığı ve memnuniyet duyduğu ilişkiler söz konusu olduğunda ortaya
çıkabilmektedir. Bağlılık ilişki taraflarının ilişkinin sürdürülmesine yönelik eğilimlerini
yansıtması açısından da önem taşımaktadır.
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Bazı ilişkilerde ise bağlılık durumunun farklı sebeplerden kaynaklanabildiğini
söylemek mümkündür. Bazen ilişki tarafına duyulan olumlu hislerden dolayı ortaya çıkan
bağlılık durumu, bazense baskı altında olmanın meydana getirdiği ilişki sürdürme eğilimi
olarak kendini gösterebilmektedir.
Bağlılığın kişisel bağlılık ve baskı bağlılığı olmak üzere birbiriyle ilişkili iki yapıyı
kapsadığını belirten Stanley ve Markman’a göre kişisel bağlılık; bireyin ilişki taraflarının
ortak yararı için ilişkisinin kalitesini arttırmak ya da sürdürme isteğine gönderme
yapmaktadır. Sadece ilişkiyi sürdürme isteği ve bu istekle bağlantılı davranışlar değil; ayrıca
ilişkiyi geliştirmek için ödünler vermek, ilişkiye yatırım yapmak, kişisel amaçları ilişkiye
eklemek, yalnızca kendisinin değil ilişki partnerinin refahı için de çalışmak kişisel bağlılığı
açıklamaktadır. Tersine baskı bağlılığı ise; bireylerin kişisel bağlılıklarını dikkate almaksızın
ilişkiyi sürdürmeleri için baskı altında tutulmasına işaret etmektedir. Baskılar iç ya da dış
zorlamalardan kaynaklanabilmekte; ve bu baskılar, ilişkinin bitirilmesinin ekonomik, sosyal,
kişisel veya psikolojik açıdan daha büyük kayba yol açacağını göstererek ilişkinin
devamlılığını desteklemektedir (1995: 595 – 596).
Hem kişisel ilişkilerde hem de kurum ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerde bağlılık
gibi olumlu bir sonucun elde edilmesine odaklanılması gerekmektedir. Ancak bağlılığın baskı
bağlılığından ziyade kişisel bağlılık olarak ortaya çıkması önem taşımaktadır. Yani ilişki
tarafının ilişkide kalma istek ve arzusunun bir baskı ya da tehditten kaynaklanmaması,
ilişkiden ve ilişki tarafından duyduğu memnuniyet ve olumlu hisleri doğrultusunda ilişkide
kalmaya karar vermesi önem taşımaktadır. Baskı bağlılığı doğrultusunda süren bir ilişki, ilişki
tarafının kendisini bu durumdan kurtarabilecek yeni bir seçenek bulması halinde ilişkinin
bitmesi anlamına geleceği için ilişkiye gerçek anlamda bağlılık geliştirmek anlamını
taşımamaktadır.
Olumlu ilişkilerin sonuçları arasında yer alan bir diğer hedef kitle algısı olan güven,
ilişki taraflarının sahip olabileceği en önemli değerlerden biri olması nedeniyle dikkat
çekmektedir. Kurum ile hedef kitleleri arasında güven tesis edilmesi halkla ilişkilerin en temel
amaçları arasında yer almaktadır.
Hutton, halkla ilişkiler kavramının açıklanmasında stratejik ilişkilerin yönetimine
işaret etmekte ve işaret ettiği stratejik ilişkiler yönetiminde yer alan ilişkiler; etkili iletişim,
karşılıklı anlaşma ve bağımlılık, paylaşılan değerler, güven ve bağlılığı ifade etmektedir
(1999: 208 – 209). Halkla ilişkiler kurum ile hedef kitleleri arasında karşılıklı güveni tesis
edebileceği ölçüde başarılı olmakta ve kurumlara katkı sağlamaktadır. Bu nedenle ilişkisel
yaklaşım doğrultusunda şekillenen tüm halkla ilişkiler çabalarının kurumların hedef
kitleleriyle olan ilişkilerini güven esasına göre şekillendirmesine ve ilişki tarafları arasında
güvenin tesis edilmesine gereken önemi vermeleri gerekmektedir.
Güven ve güvensizlik tutumları, düşünme, hissetme ve davranış biçimlerimizi
etkileyen güven ve güvensizlik tutumları etkilemekte ve güven doğası gereği diğer insanlar
hakkında pozitif bir tutuma sahip olma, onların temelde iyi niyetli ve zarar vermekten uzak
olduğuna yönelik bir algıdır. İnsanlara güvenmek, onların her zaman iyi yönde davranışlar
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sergileyeceğine, diğer insanların çıkarlarını ve ilgilerini göz önünde bulunduracaklarına
yönelik beklentileri kapsamaktadır (Govier, 1998: 17).
İnsanlar arasındaki ilişkilerde ve insanlara yönelik algı ile değerlendirmelerin
şekillenmesinde bu denli belirleyici olan güven kavramı, hedef kitlelerin kurumlara yönelik
tutumlarında, algı ve değerlendirmelerinde de son derece etkili olmaktadır. Hedef kitlelerin
kurumların, hedef kitle ilgi ve çıkarlarını karar, politika ve eylemlerinde hesaba katacaklarını
düşündüklerinde ve kurumların da bu yöndeki hedef kitle beklentisini karşılayacak türden
uygulamalara imza atması halinde kurum ile hedef kitle ilişkilerinde güvenin tesis edilmesi
mümkün olmaktadır.
Güvenin ortaya çıkması istikrarlı ve tutarlı çabaları gerektirdiğinden, kurumların hedef
kitlelerin güven algısını zedeleyecek türden kararlar almamaya ve faaliyetler
gerçekleştirmemeye gereken hassasiyeti göstermesi de önem taşımaktadır.
Olumlu ilişkilerin sonuçları arasında yer alan tatmin algısı ise, ilişki taraflarının
ilişkiden duyduğu memnuniyet ve hoşnutluk durumunu ifade etmektedir. İlişki taraflarının
ilişkiden tatmin olma derecesi ilişkilerin sürdürülmesi yönündeki eğilim üzerinde belirleyici
olmaktadır. İlişki taraflarının ilişkiden tatmin olması, ilişkide edindikleri yararların, ilişkiye
harcadıkları kaynaklardan daha fazla olması durumunda karşımıza çıkabilmektedir.
İlişki taraflarının karşılıklı olarak ilişkiden beklentilerini karşılayabildikleri bir
ilişkinin tatmin edici söylememiz mümkündür. Kurumlar da hedef kitleleriyle olan
ilişkilerinde, hedef kitlelerinin görüş, öneri ve beklentilerini dikkate alarak bu yönde
uygulamalar gerçekleştirme yoluyla tatmin edici ilişkilerin ortaya çıkmasını
sağlayabilmektedirler.
İlişki taraflarının hislerini, düşüncelerini ve davranışlarını analiz etmek için ortaya
konan sayısız ölçüm ile ilişkilerin değerlendirilmesinin temel alanlarından biri halini alan
ilişki tatmini (Hendrick, 1988: 3); kurum ile hedef kitle ilişkileri açısından son derece önem
taşımaktadır. Kurumların ve hedef kitlelerin de tatmin edici ilişkilerin ortaya çıkabilmesi için
periyodik olarak hedef kitle görüşlerinin öğrenilmesine yönelik ilişki tatmini
ölçümlenmelerinin yapılması gerekmektedir. Hedef kitle görüş ve beklentilerinin neler
olduğunun tespit edileceği bu türdeki araştırmalar, kurumların kendi stratejilerinde değişikliğe
gitmesini ya da kendilerini hedef kitlelere daha iyi anlatmasına yönelik girişimlerde
bulunmasını sağlamaları açısından kurumlara fayda sunmaktadırlar.
Olumlu ilişkilerin sonuçları arasında yer alan bir diğer algı da karşılıklılıktır.
Karşılıklılık, kurum ile hedef kitleler arasındaki ilişkilerde karşılıklı yarar esasının ön plana
çıkmasını sağlamaktadır. Bunun dışında karşılıklılık dendiğinde, kurum ile hedef kitle
ilişkilerinde ilişki taraflarının birbirleri üzerinde bir miktar kontrol gücüne sahip olmasına da
işaret edilmektedir.
Çağdaş halkla ilişkiler yaklaşımında, kurumlar hedef kitleleri kendileriyle eşit güce
sahip ilişki partneri olarak kavramsallaştırmaktadırlar. Hedef kitlelerin bu şekilde
kavramsallaştırılması, kurumsal kararların alınması, politikaların gerçekleştirilmesi ve
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uygulamaların hayata geçirilmesi süreçlerinde hedef kitlelerin de söz hakkına sahip olması
anlamına gelmektedir. Kurumların hedef kitlelerin görüş, öneri ve isteklerini yönetsel
kararlarında dikkate alması halinde, hedef kitleleriyle olan ilişkilerinde karşılıklılık özelliğini
garanti altına alabileceğini söylememiz mümkündür.
Karşılıklılığın ilişki taraflarının, tarafların birinin diğeri üzerinde etki gücüne sahip
olmasına ilişkin fikir birliğine varması olarak da ifade edilebileceğini belirten Hon ve
Grunig’e göre; ilişkilerde bir miktar güç dengesizliği bu ilişki çıktısına göre doğal
olabilmektedir. Bununla birlikte, istikrarlı ilişkilerin ortaya çıkması kurumların ve hedef
kitlelerin birbirleri üzerinde biraz kontrole sahip olmasını da gerektirmektedir (1999: 2).
Kurum ve hedef kitleleri arasındaki ilişkilerde bir miktar güç eşitsizliğinin ortaya çıkması
doğal kabul edilebilmektedir; ancak güç eşitsizliğinin çok fazla olmasının kurumlar ile hedef
kitleler arasında uzun süre devam edebilecek olumlu ilişkilerin oluşturulmasını tehdit
edebilecek bir unsur olacağına da dikkat çekilmesi gerekmektedir.
Çağdaş halkla ilişkiler anlayışına uygun ilişki yönetimi uygulamaları kurumlar ile
hedef kitleler arasında olumlu ilişkilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Kurumlar
ile hedef kitleler arasındaki olumlu ilişkiler ise, hedef kitlelerin kuruma yönelik algıları
açısından da belirleyici olmaktadır. Kurumların hedef kitleleriyle aralarındaki olumlu ilişkiler
hedef kitlelerde kuruma yönelik güven, bağlılık, karşılıklılık ve tatmin algılarına yol açması
nedeniyle de algı yönetimi açısından önem taşımaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Çağdaş halkla ilişkiler anlayışında ön plana çıkan ilişkisel yaklaşım algı yönetimi
uygulamalarıyla birçok noktadan temas halindedir. İlişkisel paradigmanın desteklediği algı
yönetimi uygulamalarını gerçekleştirecek kurumların diyalojik halkla ilişkiler yaklaşımını
benimsemesi gereklilik taşımaktadır. Diyalojik yaklaşım çağdaş anlayışa uygun algı yönetimi
uygulamalarını gerçekleştirmek isteyen kurumlar tarafından benimsenmesi gereken yaklaşım
olarak ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra kurumlar ile hedef kitleler arasındaki olumlu
ilişkiler neticesinde ortaya çıkacak güven, tatmin, bağlılık ve karşılıklılık gibi ilişki çıktıları
da ilişki taraflarında tesis edilen algı türleri olarak ilgi uyandırmakta; bu nedenle de ilişkisel
paradigma ve algı yönetimi arasında güçlü bir bağlantı bulunmaktadır.
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Uygulamalar
TFT Kurumu halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitlelerin geri bildirimlerini
önemsemekte; hedef kitlelerin beklentileri, görüş ve önerileri doğrultusunda kurumsal
stratejilerinde değişikliğe gitmektedir. Hedef kitleleriyle olumlu ilişkiler geliştirmek için
halkla ilişkiler strateji ve uygulamalarına başvuran TFT Kurumu, kurumlar ile hedef kitleler
arasındaki olumlu ilişkilerin sonucu olarak ortaya çıkacak güven, tatmin, bağlılık ve
karşılıklılık algılarının kurumların amaçlarına ulaşmasına yapabileceği katkıları göz önünde
bulundurarak ilişkisel paradigmayı benimsemektedir.
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Uygulama Soruları
1) TFT Kurumu’nun benimsemiş olduğu halkla ilişkiler yaklaşımı diyalojik halkla
ilişkiler yaklaşımı ya da monolojik halkla ilişkiler yaklaşımından hangisinin
kapsamında yer almaktadır?
2) Kurumlar ile hedef kitleler arasındaki olumlu ilişkilerin sonucu olarak ortaya çıkan
güven, tatmin, bağlılık ve karşılıklılık algı yönetimi açısından neden önem
taşımaktadır?
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler modelleri arasında bulunmamaktadır?
a) Basın ajansı modeli
b) İki yönlü simetrik model
c) Kamuyu bilgilendirme modeli
d) İki yönlü asimetrik model
e) İletişimde mükemmellik modeli
2. Aşağıdaki halkla ilişkiler modellerden hangisinde hedef kitlelerden elde edilen
geribildirim onları ikna etmek amaçları olarak kullanılmaktadır?
a) Kamuyu bilgilendirme modeli
b) İki yönlü asimetrik model
c) İletişimde mükemmellik modeli
d) İki yönlü simetrik model
e) Basın ajansı modeli
3. Aşağıdaki halkla ilişkiler modellerinden hangisi monolojik halkla ilişkiler yaklaşımı
kapsamında yer almamaktadır?
a) Basın ajansı modeli
b) İki yönlü asimetrik model
c) Tanıtım modeli
d) Kamuyu bilgilendirme modeli
e) İki yönlü simetrik model
4. Kurumların hedef kitleleriyle sahip olacakları olumlu ilişkilerin kaç tane algı sonucu
bulunmaktadır?
a) İki
b) Beş
c) Dört
d) Üç
e) Altı
5. Aşağıdaki modellerden hangisi kurumdan hedef kitleye doğru tek yönlü iletişim
sürecini içeren ve aktarılan mesajların doğru ya da gerçek olması kaygısının
güdülmediği halkla ilişkiler modelidir?
a) İki yönlü simetrik model
b) Basın ajansı modeli
c) İletişimde mükemmellik modeli
d) İki yönlü asimetrik model
e) Kamuyu bilgilendirme modeli
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6. Aşağıdaki halkla ilişkiler modellerinden hangisi diyalojik halkla ilişkiler yaklaşımı
kapsamında yer almaktadır?
a) Tanıtım modeli
b) İki yönlü asimetrik model
c) İki yönlü simetrik model
d) Basın ajansı modeli
e) Kamuyu bilgilendirme modeli
7. İlişkilerde ortaya çıkan bağlılık durumu kaça ayrılmaktadır?
a) İki
b) Dört
c) Beş
d) Üç
e) Altı
8. Aşağıdakilerden hangisinde kurumların hedef kitleleriyle sahip olacakları olumlu
ilişkilerin algı sonuçlarına doğru biçimde yer verilmektedir?
a) Güven, açıklık, tatmin, olumluluk
b) Karşılıklılık, tatmin, bağlılık, güven
c) Görev paylaşımı, bağlılık, tatmin, açıklık
d) Olumluluk, karşılıklılık, açıklık, güven
e) Tatmin, bağlılık, görev paylaşımı, ağ oluşturma
9. Bir ilişkiye iç ya da dış zorlamalardan kaynaklı biçimde bağlılık geliştirme durumu
hangi bağlılık çeşidi kapsamında ele alınabilmektedir?
a) Kişisel bağlılık
b) Taktik bağlılığı
c) Beklenti bağlılığı
d) Amaç bağlılığı
e) Baskı bağlılığı
10. Olumlu ilişkilerin algısal sonuçlarından hangisi ilişki tarafına yönelik sevgi, saygı,
memnuniyet gibi olumlu hisler sonucu ilişki tarafına ve ilişkiye sadakat geliştirme
şeklinde ortaya çıkmaktadır?
a) Güven
b) Karşılıklılık
c) Tatmin
d) Bağlılık
e) Açıklık

Yanıtlar: 1 – e, 2 – b, 3 – e, 4 – c, 5 – b, 6 – c, 7 – a, 8 – b, 9 – e, 10 – d

144

KAYNAKÇA

Boztepe, Hatun. Halkla ilişkiler ve İlişki Yönetimi, İstanbul: Derin Yayınları, 2014.
Govier, Trudy. Dilemmas of Trust. Montreal: McGill – Queens’s University Press, 1998.
Grunig, James E. ve Huang, Yi – Hui. “From Organizaitonal Effectiveness to Relationship
Indicators: Antecendents of Relationships, Public Relations Strategies, and Relationship
Outcomes”. John A. Ledingham ve Stephen D. Bruning (Ed.). Public Relations As
Relationship Management A Relational Approach To The Study and Practice of
Public Relations içinde. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2000, s. 23 – 53.
Grunig, James ve Hunt, Todd. Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart
and Winston, 1984.
Grunig, James E. ve White, John. “The Effect of Worldviews on Public Relations Theory
and Practice”.
James E. Grunig (Ed.). Excellence in Public Relations and
Communication Management içinde. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1992, s.
31 – 64.
Hendrick, Susan S. “A Generic Measure of Relationship Satisfaction”. Journal of
Marriage and Family. Volume 50, Number 1, 1988, s. 93 – 98.
Hon, Linda Childers ve Grunig, James E. Guidelines For Measuring Relationships in
Public Relations. Institute For Public Relations, 1999.
Hutton, James G. “The Definition, Dimensions and Domain of Public Relations”. Public
Relations Review. Volume 25, Number 2, 1999, s. 199 – 214.
Stanley, Scott M. ve Markman, Howard J. “Assessing Commitment in Personal
Relationships”. Journal of Marriage and Family. Volume 54, Number 3, 1992, s. 595 –
608.

145

8. ALGI YÖNETİMİ ALANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1. Algı Yönetimi ve Halkla İlişkiler İlişkisi
8.2. Algı Yönetiminin Kapsamı ve Amacı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Algı yönetimi ile halkla ilişkiler bağlantısı ne şekildedir?
Algı yönetiminin kapsamında neler yer almaktadır?
Algı yönetimi amaçları nelerdir?
Başarılı algı yönetimi uygulamaları için nelere dikkat edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Algı Yönetimi ve Halkla Algı yönetimi kavramını
tanımlayarak ve kapsamını
İlişkiler İlişkisi
öğrenerek, algı yönetimi ile
halkla ilişkiler arasındaki
bağlantıyı kavrayabilmek
Algı Yönetiminin Kapsamı Algı yönetiminin kapsamı,
ve Amacı
amaç ve özellikleri hakkında
bilgi sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile

Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile
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Anahtar Kavramlar
-

Algı yönetimi – halkla ilişkiler ilişkisi
Algı yönetiminin kapsamı
Algı yönetiminin amacı
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Giriş
İlişkisel paradigmanın ön plana çıktığı çağdaş halkla ilişkiler anlayışında, kurumların
hedef kitleleriyle olan ilişkilerinin yönetimi eskiden olmadığı kadar önem kazanmıştır.
Kurumların temel halkla ilişkiler amaçları olumlu ilişkilerin sonucu olarak kuruma yönelik
olumlu algıların tesis edilmesidir. Halkla ilişkiler kavramının disiplinin kapsamını tam olarak
karşılamaması nedeniyle yerine algı yönetiminin kullanılması önerilmiş ve algı yönetimi
halkla ilişkilerin kapsam ve amaçlarını karşılayan bir kavram olarak literatüre dahil olmuştur.
İlişkisel yaklaşımla birlikte kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkilerinin stratejik biçimde
yönetilmesi şeklinde tanımlanmaya başlayan halkla ilişkiler disiplini, kurumların hedef
kitleleri üzerinde olumlu algılar tesis edebilmesi amacına odaklanmaktadır. Algı yönetimi bu
nedenle çağdaş halkla ilişkiler stratejileri ve uygulamaları açısından kritik bir öneme sahiptir.
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8.1. Algı Yönetimi ve Halkla İlişkiler İlişkisi
Algı yönetimi, son yıllarda ilişkisel yaklaşımın hakim olduğu halkla ilişkiler
disiplininde sahip olduğu önemi daha da arttırmış ve ilgi uyandıran bir uzmanlık alanı olarak
ön plana çıkmıştır. Halkla ilişkiler, hedef kitlelerde kurumlara yönelik olumlu algıların tesis
edilmesine odaklanan bir disiplindir. Bunu da olumlu kurum – hedef kitle ilişkilerinin sonucu
olarak değerlendirmek mümkündür. İlişkisel yaklaşımla birlikte, kurum ile hedef kitle
arasındaki ilişkilerin stratejik biçimde yönetilmesinden sorumlu olan bir yönetim fonksiyonu
olarak tanımlanan halkla ilişkiler disiplini; hedef kitlelerin kuruma yönelik olumlu algılara
sahip olması amacına odaklanmaktadır.
Algı yönetimi, ilk olarak siyasetle ilgili bir kavram şeklinde ortaya çıkmıştır. Amerika
Birleşik Devletleri’nde siyasi kararlara ilişkin destek ve onay almak için kamuoyunun
istenilen yönde oluşturulmasını destekleyen çabalar algı yönetimi kapsamında ele alınmıştır.
Genellikle propaganda tekniğinin kullanıldığı bu dönem algı yönetimi çabalarında, kurumdan
hedef kitleye yönelik tek taraflı mesaj iletimi söz konusudur ve mesaj bombardımanı
şeklindeki içerik paylaşımı ile hedef kitlelerin algılarını yönetme amacı güdülmüştür.
Algı yönetimi ortaya çıktığı ilk dönemlerde siyasetle ilişkilendirilebilecek strateji ve
uygulamaları kapsamasına rağmen, halkla ilişkilerin tarihsel gelişim süreci kapsamında algı
yönetimi ile halkla ilişkiler arasındaki bağlantıyı görmek de mümkündür. Halkla ilişkilerin
tarihsel gelişim sürecine ilişkin çalışmalarda başvurulan temel ayrım Grunig ve Hunt’ın dört
halkla ilişkiler modelidir (1984). Basın ajansı / tanıtım modeli, kamuyu bilgilendirme modeli,
iki yönlü asimetrik model ve iki yönlü simetrik model şeklindeki ayrım halkla ilişkilerin
tarihsel gelişim sürecini açıklamakla birlikte, algı yönetimi çabalarının halkla ilişkiler
disiplininde ne şekilde ele alındığına yönelik kavrayış geliştirilmesine katkı sunmaktadır.
Söz konusu modellerin hepsinde hedef kitlelerin kuruma yönelik algılarının,
algılarının sonucunda kuruma yönelik duygu, düşünce ve davranış bileşenlerinden oluşan
tutumlarının şekillendirilmesi amaçlanmaktadır.
Basın ajansı, kamuyu bilgilendirme ve iki yönlü asimetrik model, kurumsal
davranışları değiştirmeksizin hedef kitlelerin davranışlarını değiştirmeye çalışan asimetrik
modellerdir. Basın ajansı modeli altında, halkla ilişkiler olası olan her şekilde medyada
tanıtım için çabalamaktadır. Kamuyu bilgilendirme modelinde ise, halkla ilişkiler
gazetecilere, kurumun lehine olan bilgileri yaymak için başvurmaktadır. İki yönlü asimetrik
halkla ilişkiler ise; kurum, hedef kitleleri istediği şekilde davranmaya ikna etmek için mesajlar
geliştirmek için araştırmayı kullanmaktadır (Grunig ve White, 1992: 39). Söz konusu üç
modelde de hedef kitle algılarının kurumların beklentileri doğrultusunda şekillendirilmesi
amaçlanmakta; farklı teknikler kullanılsa da hedef kitlelerin kurumun istediği şekilde
davranması amacına odaklı çabalar sergilenmektedir.
Basın ajansı / tanıtım modelinin temsilcisi olarak literatürde kendisine yer bulan P.T.
Barnum’un gerçekliği tartışılır ve gerçek olmadığı çoğu zaman kanıtlanmış bilgilerin tek
yönlü sunumu ile hedef kitlelerin kendi istediği şekilde davranmasına yönelik çabalar hayata
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geçirdiği bilinmektedir. P. T. Barnum, gerçek olmayan hikayeler ortaya koyarak sirk
biletlerinin satışını sağlamış, insanların aslında var olmayan hikayeleri gerçekmiş gibi
algılamasını sağlayarak halkla ilişkiler amacına ulaşmıştır.
Kamuyu bilgilendirme modelinde ise Ivy Lee, yine tek yönlü mesaj aktarımını
kullanarak hedef kitlelerin kuruma yönelik algısını şekillendirmeye yönelik girişimlerde
bulunmuştur. Halkla ilişkiler uygulayıcısı ile medya mensubu arasındaki ilişkilerin ön plana
çıktığı kamuyu bilgilendirme modelinde, medya mensubu aracılığıyla hedef kitleler nezdinde
kuruma yönelik olumlu algıların tesisi üzerine çalışılmıştır. Gerçek bilgilerin iletiminin söz
konusu olduğu modelde, yine de kurumun lehine olan bilgilerin paylaşılması gündeme
gelmiştir.
İki yönlü asimetrik model ise, hedef kitle algılarının yönetilmesi açısından en belirgin
çabaları kapsayan halkla ilişkiler modelidir. Bu model bilimsel ikna temeli üzerine hedef kitle
algılarının şekillendirilmesi ve yönetilmesine yönelik çabaları kapsaması nedeniyle ilgi
uyandırmaktadır.
Bu model uygulamalarının amacı bilimsel ikna olarak ifade edilmekle birlikte,
uygulayıcıları daha çok tanıtım uzmanı görevi görürler. Bu modelde, kamuoyuna kuruluşun
bakış açısını benimsetebilmek, halkın desteğini kazanabilmek için davranışlarla ilgili
araştırmalar ve sosyal bilim teorileri büyük önem taşımaktadır. Uygulanan iletişim iki yönlü
olmakla birlikte, halkla ilişkiler uygulamalarının sonucuna göre kuruluşun politikasını
değiştirmesi söz konusu olmadığından asimetriktir. Yani amaç ikna yoluyla hedef kitlenin
davranışlarında kuruluşu desteklemek yönünde değişiklik yaratabilmektir (Peltekoğlu, 2005:
128).
İki yönlü asimetrik modelin temsilcisi olan Edward Bernays, kitle psikolojisi üzerine
yaptığı araştırmalar doğrultusunda elde ettiği bulgulardan yola çıkarak hedef kitle algılarını
kontrol etmeyi başarmıştır. Bernays’ın Venida Saç Bonesi için hazırlamış olduğu halkla
ilişkiler kampanyasında hedef kitlelere saç bonesi kullanm alışkanlığını kazandırmış, Lucky
Strike Sigaraları için yaptığı kampanya da yeşil rengi moda haline getirerek sigara satışlarını
sağlamıştır.
Bernays’ın en ünlü halkla ilişkiler uygulamalarından biri de Lucky Strike için ortaya
koyduğu halkla ilişkiler çabası olmuştur. Lucky Strike’ın üreticisi, The American Tobacco
Company’nin başkanı George Washington Hill, sigara satışını arttırmak ve kamuya açık
yerlerde sigara içilmesini engelleyen yasaların kaldırılması için Bernays’la anlaşmıştır.
Özgürlük yürüyüşü adı altında, New York 5. caddede sigara içerek yürüyen kadınlar,
örgürlükle sigarayı eş anlamlı alıyor; sokaklarda sigara içen kadınlar özgürlüğün simgesi
haline geliyordu. Kadınların sigara içme nedenlerini araştıran ünlü halkla ilişkiler uzmanı,
bunun erkeklerle eşit statüye sahip olmak biçiminde algılandığını tespit etmiş ve genç kızların
New York City’nin en kalabalık yerlerinde sigara içerek dolaşmalarını sağlamıştır
(Peltekoğlu, 2005: 118).
İletişimi stratejik hedef kitlelerle anlaşmayı geliştirmek ve anlaşmazlıkları yönetmek
için kullanan ve araştırma temeline dayanan halkla ilişkiler modeli olan iki yönlü simetrik
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model (Grunig, 1992: 18); çağdaş halkla ilişkiler anlayışı kapsamında ve halkla ilişkiler
etiğine uygun algı yönetimi çabalarını kapsayan model şeklinde ifade edilebilmektedir.
İki yönlü simetrik modelin dışındaki diğer üç model olan basın ajansı / tanıtım modeli,
kamuyu bilgilendirme modeli ve iki yönlü asimetrik modelin algı yönetimi ile bağlantısı
bulunmaktadır. Bu modellerin kapsamındaki çabalar halkla ilişkilerin ilk ortaya çıktığı
dönemlerdeki algı yönetimi uygulamalarının ne şekilde gerçekleştiğini göstermektedir.
Halkla ilişkiler disiplinine yönelik temel eleştirilere bakıldığında, halkla ilişkilerin
genellikle hedef kitle algılarının tek taraflı olarak sadece kurumun çıkarına hizmet edecek
şekilde yönlendirilmesine odaklanan bir disiplin olduğuna yönelik olumsuz fikirlerin dile
getirildiği görülmektedir. Halkla ilişkilerin ikna ve kamuoyunu etkileme amaçlı faaliyetler
şeklinde anılması, alana yönelik getirilen eleştiriler kapsamında yer almaktadır. İki yönlü
simetrik modelin sahip olduğu özellikler, halkla ilişkilere algı yönetimi açısından getirilen
eleştirilere halkla ilişkilerin kamu yararına odaklılığı perspektifinden yanıt vermektedir.
İki yönlü simetrik modelde, sadece kurumsal kazanımlar ön planda değildir; simetrik
model, hem kurumların hem de hedef kitlelerin karşılıklı yarar esasına dayanan ilişkilerinin
yönetilmesini amaçlayan bir modeldir. Kamu yararının ön plana çıktığı simetrik modelde,
kurumun lehine ya da aleyhine de olsa gerçek bilgilerin paylaşımı söz konusudur ve algı
yönetimi açısından hedef kitlelerin kurumsal çıkarlar doğrultusunda algılara sahip olması
amacı güdülmemektedir. Halkla ilişkiler etiğine uygun çabaların hayata geçirilmesine özen
gösterilen model kapsamında kamuoyunun etkilenmesi ve iknadan ziyade, olumlu kurum –
hedef kitle ilişkileri neticesinde kuruma yönelik olumlu algıların oluşturulması amacı
güdülmektedir.
Simetrik yaklaşımda toplumsal değerler ve toplumsal beklentilere uyum sağlayan
kurumsal kararların alınması ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi son derece önem taşımaktadır.
Halkla ilişkiler uygulayıcısı, kurum ile hedef kitle arasında aracılık rolü üstlenerek, kurumun
karar alma ve politika oluşturma süreçlerinde hedef kitlenin görüşlerini, beklentilerini ve
gereksinimlerini temsil etmektedir. Hedef kitlelerin alışkanlıkları, değer yargıları,
geliştirdikleri tutumlar ve algıları şekillendiren her türlü unsur halkla ilişkiler uygulayıcısı için
önem taşımaktadır.
Günümüzün temel kurumsal algı yönetimi çabaları, hedef kitlelerde kurumsal kimlik,
kurumsal imaj ve kurumsal itibar gibi olumlu algıların oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Kurumsal algı yönetimi uygulamalarının bu amaçlarını yerine getirirken iki yönlü simetrik
model kapsamındaki çağdaş halkla ilişkiler anlayışına uygun ve halkla ilişkiler etiği ile
çelişmeyecek çabalar şeklinde ortaya çıkması gerekliliğinin bir kez daha vurgulanmasında
yarar bulunmaktadır.
Halkla ilişkiler ile algı yönetimi arasındaki bağlantı, halkla ilişkilerin ortaya çıktığı ilk
dönemlerden beri varlığını sürdürmektedir. Ancak algı yönetimi ile halkla ilişkiler arasındaki
bağlantı daha da dikkat çekici bir hal almıştır. Halkla ilişkilerin bir yönetim fonksiyonu olarak
sahip olduğu önemi ve kapsamını tam olarak karşılayamaması nedeniyle günümüzde halkla
ilişkiler kavramı yerine algı yönetiminin kullanılması söz konusu olmaya başlamıştır.
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En eski ve saygın halkla ilişkiler danışmanlık şirketlerinden biri olan Burston –
Marsteller adını halkla ilişkiler ajansı iken algı yönetimi ajansı şeklinde değiştirmiştir. Uluslar
Arası Halkla İlişkiler Enstitüsü’nün halkla ilişkiler kavramına getirdiği tanıma “anlayış ve
destek sağlamak için kurumların itibarı ile ilgili bir disiplin” eklemesini yapması (Fawkes,
2004: 6); halkla ilişkilerde algı yönetiminin sahip olduğu önemi açıklamaktadır. Kurumsal
itibar algısı şeklinde tanıma eklenen unsur; halkla ilişkilerin hedef kitlelerde kuruma yönelik
olumlu algıların tesis edilmesi amacının altını çizmektedir.
Algı yönetiminin halkla ilişkiler açısından sahip olduğu önemi anlatan bir başka
gösterge de; halkla ilişkilerin değerlendirilmesinde başvurulan yöntemdir. İlişkisel
yaklaşımdan önce halkla ilişkilerin iletişim odaklı bakış açısıyla ele alınması nedeniyle, halkla
ilişkilerin başarısının değerlendirilmesinde, medya yansımalarının niceliksel olarak
değerlendirilmesi yoluna gidilmekteydi. Basılı medyada kurumla ilgili çıkan haberlerin sütun
santim olarak reklam eşdeğerliği alınırken, görsel ve işitsel medyadaki yansımalar ise yayın
süresi şeklinde reklam eşdeğerliği olarak hesaplanmaktaydı. İlişkisel paradigmanın halkla
ilişkiler alanına egemen olmasıyla ise, iletişim odaklı bakış açısından uzaklaşılmış ve halkla
ilişkiler başarısının ölçümlenmesinde algı araştırmaları ön plana çıkmıştır.
Günümüzde başarılı halkla ilişkiler değerlendirmesinin zaman içinde hedef kitle
algılarında oluşan değişimi anlamaya odaklanan etkili araştırma yetenekleri temeline
dayandırılması (Watson ve Noble, 2005: 192); algı yönetiminin halkla ilişkilerdeki
konumunu ve sahip olduğu önemi gözler önüne sermektedir.
Hedef kitlelerde kuruma yönelik kimlik, imaj, itibar, güven, çekicilik gibi olumlu
algılar tesis etmesini amaçlayan halkla ilişkiler disiplininde kurumların hedef kitleriyle olan
ilişkilerinin kalite ve etkisi, halkla ilişkiler çabalarının ulaştığı başarı hedef kitle algısında
meydana gelen değişimlerle ölçülmelidir. Bu yöndeki algı araştırmalarını periyodik olarak
gerçekleştiren kurumların halkla ilişkiler strateji ve uygulamalarını sürdürmesi ya da revize
etmesi gerekliliğini tespit etmesi ve halkla ilişkiler amaçlarına başarılı biçimde ulaşması
mümkün olabilmektedir.

8.2.

Algı Yönetiminin Kapsamı ve Amacı

Çağdaş halkla ilişkiler anlayışına ve halkla ilişkiler etiğine uygun kurumsal algı
yönetimi strateji ve uygulamaları; kurum ve hedef kitle olmak üzere her iki ilişki tarafının da
yarar elde edeceği ilişki yönetimi süreçleri aracılığıyla, hedef kitlelerde kuruma yönelik
olumlu algıların tesis edilmesi amacını güden halkla ilişkiler çabaları şeklinde
tanımlanabilmektedir. Kurumsal algı yönetimi, tanımda bahsedilen noktalar doğrultusunda
hayata geçirilen çabalar ile kurumların itibar, güven, olumlu imaj, çekicilik gibi birtakım
algılar şeklinde ortaya çıkacak soyut değerlere ulaşmasını sağlamaktadır.
Eski ekonomik düzende kurumların sermaye ağırlığındaki en büyük payı oluşturan
kısım fiziksel sermayeydi. Güven gibi birtakım değerlerin ise sermaye ağırlığında en küçük
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paya sahip olduğu dikkat çekmekteydi. Günümüzde geçerli olan yeni ekonomik düzende
kurumların sermaye ağırlığında meydana gelen büyük değişimle birlikte, güven gibi değerlere
ilişkin sermayeler kurumların sermaye ağırlığının en büyük paya sahip unsuru halini almış,
fiziksel sermaye ise tam tersi en az ağırlığa sahip unsur haline gelmiştir (Grudrewzki vd.,
2009: 186’dan aktaran Podraza ve Rydzak, 2011: 262).
Kurumların fiziksel sermayesi olarak ifade edilen unsurlar sahip oldukları fabrika,
üretim tesisi, makinalar, araç ve gereçler gibi maddi boyutları kapsamaktadır. Sermayenin
soyut değerleri ise, hedef kitlelerde kuruma yönelik tesis edilen algıların neticesinde ortaya
çıkan güven ve itibar gibi soyut unsurları kapsamaktadır. Yeni ekonomik düzende kurumların
sahip oldukları fiziksel sermaye unsurları ikinci planda yer almış ve hedef kitlelerin algıları
neticesinde ortaya çıkan soyut sermaye unsurları ön plana geçmiştir.
Bahsedilen soyut sermaye unsurları kurumların maddi değerlerine dolaylı olarak katkı
sağlamakta; kurumların rakiplerinden ayrılarak rekabet üstünlüğü elde etmesine de olanak
tanımaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin oldukça geliştiği günümüz koşullarında
kurumların sahip oldukları makinelerin, araç ve gereçlerin diğer kurumlar tarafından
edinilmesi mümkün olurken; soyut değerlerin elde edilmesi uzun bir zamanı ve başarılı halkla
ilişkiler strateji ile uygulamalarını gerektirmektedir.
Kuruma yönelik olumlu hedef kitle algılarının tesis edilmesini, var olan olumlu
algıların güçlendirilmesini, olumsuz algı oluşumu söz konusuysa bunların olumlu algılara
dönüştürülmesini amaçlayan algı yönetimi; hedef kitlelerin algılarını etkileyen tüm unsurlar
ışığında (kişisel özellikler, kültürel özellikler gibi…) tanınması ile başlamaktadır. Hedef
kitlelerin kurumlar ile olan ilişkilerinde sahip oldukları ilişkisel gereksinimleri ve
beklentilerinin temel alındığı algı yönetimi çabalarında hedef kitleler odak noktası olarak
kabul edilmektedir.
Algı yönetimi anlayışı; örgüt içindeki ya da dışındaki hedef bireyi tanımakla başlayan,
yorumlamak ve anlamakla yani algılamakla devam eden sürece adını vermektedir. Algının
yönetilmesi ise, bireyler hakkında elde edilen anlamları, kurumsal süreçlerle yoğurarak, algı
unsurunu, kurumun aynı zamanda bireyin amaçlarının gerçekleşmesine de katkı sağlayacak
şekilde kullanmaktır (Uğurlu, 2008: 149). Algı yönetimi hedef kitlelerin tüm özellikleri ile
analiz edilmesini gerektiren bir süreçtir. Hedef kitlelerin algılarını etkileyen tüm unsurların
tespit edilmesi, uyaranlara nasıl anlam yüklediklerinin anlaşılması, beklentilerine ve
önemsedikleri unsurlara yönelik kavrayış geliştirilmesi başarılı kurumsal algı yönetimi
çabaları için kritik bir rol oynamaktadır.
Elsbach tarafından algı yönetimine ilişkin geliştirilen ve algı yönetiminin temel
unsurlarını gösterir model ise şöyledir (2003: 299):
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Algılar

Eylemler

1. Kurumsal imaj
- Kurumsal meşruiyet
- Kurumsal doğruluk ve
tutarlılık
- Kurumsal güvenilirlik
2. Kurumsal itibar
- Durum statüleri
- Toplam kalite
3. Kurumsal kimlik
- Ayırt edici kimlik
- Durumsal kimlikler

Kurum Sözcüleri

1. Sözlü açıklamalar
- Savunucu açıklamalar
- Uzlaşmaya yönelik açıklamalar
- Normlara atıfta bulunan
açıklamalar
- Betimlemeye yönelik açıklamalar
- İleriye dönük açıklamalar
2. Sınıflandırmalar
- Dahili sınıflandırma
- Harici sınıflandırma
3. Sembolik davranışlar
- Birincil kurum aktiviteleri
- Çalışanlara yönelik davranış tarzı
- Seçilen bir konuya yönelik
sorumluluğu arttırma
4. Fiziksel işaretler
- Bina ve eserler
- Logo ve işaretler
- Ofis dekor ve tasarımı

Hedef Kitleler

1. Liderler ve yöneticiler
2. Çalışanlar

1. İç hedef kitleler
2. Dış hedef kitleler

Şekil 5: Algı Yönetiminin Temel Unsurları

Elsbach algı yönetiminin temel unsurları kapsamında öncelikli olarak hedef kitlelerde
kuruma yönelik geliştirilebilecek algı türlerinden bahsetmekte ve bu algıları kurumsal imaj,
kurumsal itibar ve kurumsal kimlik şeklinde bir sınıflandırma ile ele almaktadır. Kurumların
bu algıları tesis etmesinde kurumsal davranışlarının, sözlü açıklamalarının, yaptığı
sınıflandırmaların, sahip olduğu fiziksel işaretlerin etkili olduğunu belirten araştırmacı;
liderler ve yöneticiler ile çalışanların hedef kitlelerde algı tesisi sürecinde etkili olduğuna da
değinmektedir. Kurumların algı yönetimi çabalarını yönelttikleri hedef kitleler ise iç hedef
kitleler ve dış hedef kitleler olmak üzere ikili bir ayrım dahilinde değerlendirilmektedir.
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Algı yönetiminin temel unsurları arasında yer alan kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve
kurumsal itibar konuları sonraki bölümlerde detaylı biçimde ele alınacaktır. Ancak modelde
bahsi geçen algıların tesisinde etkili olan kurumsal eylemlerden bahsetmekte yarar
bulunmaktadır. Kurumlar belirli konulardaki duruşları ile dikkat çekmektedir ve bu unsur
hedef kitlelerin kuruma yönelik algılarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. Kurumların
kendileriyle doğrudan ya da dolaylı biçimde ilişkilendirilebilecek konulara ilişkin yaptıkları
açıklamalar, çatışmacı ya da uzlaşmacı bir tavra sahip olması, ileriye dönük perspektifini
açıklamalarında sergilemesi, kurumsal eylemlerinde normlara uygun hareket edip etmemesi
algı yönetiminde belirleyici olmaktadır.
Kurumların yaptıkları sınıflandırmalar, kendilerini nerede konumlandırdıkları, “biz”
ve “öteki” kategorilerini ne şekilde ele aldıkları, kurum içinde sınıflandırmaların nasıl
şekillendiği de hedef kitle algıları üzerinde etkilidir. Kurumların temel kurumsal faaliyetler
olarak neleri benimsedikleri, sadece kar elde etme odaklı faaliyetlere mi odaklandıkları ya da
toplumsal yarara odaklı faaliyetler gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri, çalışanlarına yönelik
davranış tarzları da hedef kitle algılarının şekillenmesinde belirleyicidir.
Kurumların algı tesis edebileceği hedef kitlelerin iç hedef kitleler ve dış hedef kitleler
olarak ayrıldığı modelde, kurumsal algı yönetiminde kurum lider / yöneticileri ile çalışanları
da temel unsur olarak yer almaktadır. Kurumsal algı yönetimi çabalarının başarılı olması için
algı yönetiminin unsurları olarak ifade edilen unsurların hedef kitlelerin beklentilerine ve
gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde yönetilmesi önem taşımaktadır.
Başarılı algı yönetimi uygulamaları için özen gösterilmesi gerekli unsurlar şu şekilde
ifade edilebilmektedir (Saydam, 2005: 70):
-

Hedef kitlenin değerleriyle uyum
Hedef kitlenin kültürüyle uyum
Beklentilerin üzerinde yaklaşım sergilemek
Yalın olmak, sonuca odaklanmak, ölçümlemek
Gerçeklere dayanmak, tekrar etmek, farklılaşmak
Görselliği doğru yönetmek
Düşüncelerden çok duygulara hitap etmek

Başarılı kurumsal algı yönetimi çabaları için hedef kitlelerin kuruma uyum sağlayacak
şekilde tutum değişikliğine gitmesindense, çağdaş halkla ilişkiler anlayışının gerektirdiği
biçimde kurumların kendisinin de hedef kitle ile uyumlu hale gelmeye çalışması
gerekmektedir.
Kurumlar, kurumsal içeriklerini hedef kitlelerin değerleriyle uyum sağlayacak biçime
getirdiğinde, aynı şekilde algının kültürel özelliklerden etkilendiğinin farkında olarak hedef
kitle kültürüyle uyum sağladığında algı yönetiminde başarılı olmaktadırlar. Kurumların
günümüzde olumlu algı tesisi için beklentilerin karşılanmasının yeterli olmadığını,
beklentilerin üstüne çıkılması gerekliliğinin de farkında olması, gerçeklere dayanması,
görselliği doğru yönetmesi ve düşüncelerden çok duygulara hitap etmesi gerekmektedir.
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Reklamcılık ve halkla ilişkiler çalışmalarında etkili bir iletişimin sağlanabilmesi için
öncelikle belirlenen hedef kitlenin ilgi alanları, tutumlar, değer yargıları belirlenmeli ve
bunlar göz önüne alınarak, kullanılacak unsurların, o hedef kitleyi oluşturan bireylerin seçici
algılamalarına seslenecek şekilde düzenlenmesine dikkat edilmelidir (Topsümer vd., 2009:
113).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Siyaset bilimi ile ilgili bir kavram olarak karşımıza çıkan algı yönetiminin halkla
ilişkiler ile disiplinin ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren bağlantısı bulunmaktadır. Basın
ajansı / tanıtım modeli, kamuyu bilgilendirme modeli ve iki yönlü asimetrik model
kapsamında uygulamalarına rastlanan algı yönetimi günümüz çağdaş halkla ilişkiler
anlayışına uygun biçimde iki yönlü simetrik model kapsamındaki uygulamaları ile dikkat
çekmektedir. Algı yönetimi halkla ilişkiler alanında zaman zaman kamuyu etkileme ve ikna
etme gibi olumsuz bakış açılarıyla karşılaşmıştır. Ancak çağdaş halkla ilişkiler anlayışına ve
halkla ilişkiler etiğine uygun algı yönetimi uygulamalarının ilişki taraflarının karşılıklı
yararına ve toplumsal faydaya odaklanması bu olumsuz bakış açılarına yanıt niteliği
taşımaktadır. Algı yönetimi çabalarını, algı yönetimi unsurlarına ve hedef kitle odaklılığa göre
şekillendiren kurumların halkla ilişkiler amaçlarına başarılı biçimde ulaşabileceği ve hedef
kitlelerde kuruma yönelik olumlu algılar tesis edebileceğini söylememiz mümkündür.
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Uygulamalar
ABC Kurumu, halkla ilişkiler uygulamalarının başarısını hedef kitlelerin kuruma yönelik
algılarında meydana gelen değişim doğrultusunda ölçümlemektedir. Kurum hedef kitlelerin
kuruma yönelik mevcut algılarını tespit etmeye yönelik periyodik olarak algı araştırmaları
gerçekleştirmekte; hedef kitlelerinin görüş ve beklentileri doğrultusunda halkla ilişkiler
stratejilerini ve uygulamalarını şekillendirmeyi tercih etmektedir. ABC Kurumu halkla
ilişkiler stratejilerini bu yolla şekillendirerek hedef kitlelerde kuruma yönelik olumlu algıların
ortaya çıkabileceğini düşünmektedir.
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Uygulama Soruları
1) ABC Kurumu’nun halkla ilişkilerin başarısını ölçümlerken algı araştırmalarına
başvurması halkla ilişkiler ve algı yönetimi arasındaki bağlantı açısından neden önem
taşımaktadır?
2) Hedef kitlelerde kuruma yönelik olumlu algıların geliştirilmesi halkla ilişkiler
açısından neden ön plana çıkan bir amaç olarak kabul edilmektedir?
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdaki modellerden hangisi kurumun lehine olan bilgileri yaymak için gazetecilere
başvurulan ve söz konusu bilgilerin gerçeklik esasına dayanmasını önemseyen halkla
ilişkiler modelidir?
a) İki yönlü asimetrik model
b) Basın ajansı modeli
c) İki yönlü simetrik model
d) Kamuyu bilgilendirme modeli
e) Tanıtım modeli
2. Aşağıdakilerden hangisi eski ekonomik düzende kurumların sermaye ağırlığında en
fazla paya sahip boyutu oluşturmaktadır?
a) Fiziksel sermaye
b) İmaj sermayesi
c) Çalışan sermayesi
d) Güven sermayesi
e) Çekicilik sermayesi
3. Aşağıdakilerden hangisi basın ajansı modelinin temsilcisidir?
a) Lee
b) Bernays
c) Grunig
d) Ledingham
e) Barnum
4. Aşağıdakilerden hangisi algı yönetiminin algı unsuru kapsamında yer almaktadır?
a) Dış hedef kitleler
b) Fiziksel işaretler
c) Kurumsal kimlik
d) Çalışanlar
e) Sözlü açıklamalar
5. Aşağıdakilerden hangisi algı yönetiminin eylem unsuru kapsamında yer almaktadır?
a) Kurumsal imaj
b) Sembolik davranışlar
c) İç hedef kitleler
d) Liderler ve yöneticiler
e) Toplam kalite
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6. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü asimetrik model kapsamında yer alan halkla ilişkiler
uygulamalarındandır?
a) Lucky Strike
b) Colorado Kömür Grevi
c) Fijili Deniz Kızı
d) Pennsylvania Demiryolları
e) Yaşlı Hizmetçi Heth
7. Aşağıdakilerden hangisi algı yönetiminin unsurları arasında yer almamaktadır?
a) Kurum sözcüleri
b) Eylemler
c) Hedef kitleler
d) Algılar
e) Kültürel yapılar
8. Aşağıdakilerden hangisi başarılı algı yönetimi uygulamaları için özen gösterilmesi
gereken unsurlar yer almamaktadır?
a) Gerçeklere dayanmak, tekrar etmek, farklılaşmak
b) Beklentilerin altında yaklaşım sergilemek
c) Hedef kitlenin kültürüyle uyum
d) Yalın olmak, sonuca odaklanmak, ölçümlemek
e) Görselliği doğru yönetmek
9. Aşağıda yer alan algı yönetimi unsurlarından hangisi “fiziksel işaretleri”
kapsamaktadır?
a) Eylem
b) Kültürel yapılar
c) Hedef kitleler
d) Algı
e) Kurum sözcüleri
10. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü asimetrik modelin temsilcisidir?
a) Grunig
b) Lee
c) Ledingham
d) Bernays
e) Barnum

Yanıtlar: 1 – d, 2 – a, 3 – e, 4 – c, 5 – b, 6 – a, 7 – d, 8 – b, 9 – a, 10 – d
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9. STRATEJİK ALGI YÖNETİMİNDE KURUMSAL ALGI TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1. Stratejik Algı Yönetimi Kapsamındaki Kurumsal Algı Türleri
9.2. Kurumsal Kimlik Algısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Stratejik algı yönetimi kapsamındaki kurumsal algı türleri kaça ayrılmaktadır?
2. Kurumsal kimlik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?
3. Kurumsal kimlik algısı nasıl oluşturulmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu
Stratejik

Algı

Kapsamındaki
Algı Türleri

Yönetimi Stratejik algı yönetimi
Kurumsal kapsamında yer alan
kurumsal algı türlerinin neler
olduğunu kavrayabilmek

Kurumsal Kimlik Algısı

Kurumsal kimlik algısının
kapsamı ve önemine dair
bilgi sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile

Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile
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Anahtar Kavramlar
-

Kuruma yönelik hedef kitle algı türleri
Kurumsal kimlik algısı
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Giriş
Kurum ile birbirinden farklı özelliklere sahip çeşitli hedef kitleleri arasındaki
ilişkilerin stratejik biçimde yönetilmesi olarak tanımlanabilecek halkla ilişkiler disiplini, ilişki
yönetimi süreçleri ile hedef kitlelerde kuruma yönelik olumlu algıların tesis edilmesi amacını
taşımaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetleri ile hedef kitlelerde tesis edilmesine çabalanan algı
türleri kurumsal kimlik algısı, kurumsal imaj ve itibar algısı, güven algısı, kurumsal sosyal
performans algısı, kurumsal çekicilik algısı olarak sınıflandırılabilmektedir. Sorun ve kriz
algısı ise, hedef kitlelerin kuruma yönelik olumlu değerlendirmelerini etkileyecek bir algı türü
olması nedeniyle stratejik biçimde yönetilmesi gerekli bir algı türü olarak ele
alınabilmektedir. Kurumsal kimlik algısı, kurumların tıpkı insanlar gibi kendilerini diğer
kurumlardan ayıracak bir kimliğe sahip olmasına odaklanan çabaları kapsamakta; hedef
kitlelerde kurumu diğer kurumlardan kolaylıkla ayırt edebilecekleri bir algı tesis edilmesine
odaklanmaktadır.
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9.1. Stratejik Algı Yönetimi Kapsamındaki Kurumsal Algı Türleri
Hedef kitlelerde kuruma yönelik algı türleri dendiğinde, kurumların hedef kitlelerde
oluşturmak istedikleri algılardan bahsedilmektedir. Halkla ilişkilerin en temel amaçlarından
biri kurumlar ile hedef kitleleri arasındaki olumlu ilişkilerin sonucu olarak hedef kitlelerde
kuruma yönelik olumlu algıların tesis edilmesi, olumlu algıların pekiştirilmesi; eğer olumsuz
algılamalar söz konusuysa bunların olumlu yönde dönüşümünün gerçekleştirilmesidir.
Kurumların hedef kitlelerde tesis etmeyi hedeflediği algı türleri birbirinden farklı olmasına
rağmen, kurumsal algı yönetimi çabalarının birbiriyle koordineli biçimde bir bütün olarak ele
alınması ve yönetilmesi gereklilik taşımaktadır.
Kurumsal algı yönetiminin kuruma yönelik hedef kitle algılarını bir bütün olarak
etkilemek üzere tasarlanması gerekliliğini belirten Elsbach, kurumların hedef kitlelerde tesis
edeceği kurumsal algı türlerini kurumsal imaj, kurumsal itibar ve kurum kimliği algısı
şeklinde sınıflandırmaktadır (2013: 12). Kurumsal imaj, kurumsal itibar ve kurum kimliği
algısının hedef kitlelerde kuruma yönelik tesis edilmesi gerekli algı türlerinden olduğu
bilinmekle birlikte, günümüz halkla ilişkiler anlayışında kurumların hedef kitlelerde tesis
etmesi gerekli olumlu algıların bunlarla sınırlı kalmaması gerekmektedir. Bu nedenle
çalışmada Elsbach tarafından yapılan sınıflandırmaya hedef kitlelerde tesis edilmesi gereken
güven algısı, kurumsal çekicilik algısı, kurumsal sosyal performans algısının eklenmesi söz
konusu olmuştur. Sorun ve kriz durumlarının hedef kitlelerin kuruma yönelik olumlu
değerlendirmelerini etkilemesi nedeniyle sorun ve kriz algısı da stratejik algı yönetimi
dahilindeki algı türlerinden biri olarak konu bağlamında ele alınmıştır.
Halkla ilişkiler açısından son derece önem taşıyan kurumsal çekicilik, kurumsal sosyal
performans, güven, sorun ve kriz kavramları, kurumların hedef kitle desteğini ve onayını
almasında kritik bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle kurumsal çekicilik, kurumsal sosyal
performans, güven ile sorun ve kriz algısının stratejik biçimde yönetimi de kurumsal algı
yönetimi çabaları kapsamında ele alınmalıdır.

Kuruma Yönelik Hedef Kitle Algı
Türleri

Kurumsal
Kimlik Algısı

Kurumsal
İmaj ve İtibar
Algısı

Güven
Algısı

Kurumsal
Çekicilik
Algısı

Kurumsal Sosyal
Performans
Algısı

Sorun ve Kriz
Algısı

Şekil 6: Stratejik Algı Yönetimi Kapsamındaki Kurumsal Algı Türleri
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9.2.

Kurumsal Kimlik Algısı

Kurumsal kimlik algısı; kurumların da tıpkı birer birey gibi kendilerinin diğer
kurumlardan ayırt edilmesini sağlayacak bir kimlik yapısına kavuşturulması yönündeki
çabaları kapsamaktadır. Her insanın kendisinin diğer insanlardan ayrılmasını sağlayan
birtakım özellikleri bulunmaktadır. İsim, fiziksel özellikler, giyim tarzı, iletişim biçimi, hayata
bakış gibi birtakım unsurlar nedeniyle insanlar birbirlerinden ayrılmaktadır. Tüm bu
saydığımız unsurlar bireysel kimliği oluşturmakta ve insanları diğer insanlardan farklı
kılmaktadır.
Kurum kimliğinin; kurumların da insanlar gibi davranış, görünüm ve uygulamalarına
yansıyan; kurumların farklılıklarını ortaya koymalarına ve tanınmalarına olanak sağlayan bir
kavram olarak tanımlanması (Biber, 2007: 79 – 80); insanlar gibi her kurumun da fark
edilmesini sağlayan bir kimlik yapısına sahip olduğu varsayımını doğrulamaktadır.
Hedef kitlelerin kurumları diğer kurumlardan farklı olarak algılamasının temelinde de
kurumsal kimlik yapısı ile inşa edilen kuruma özgü özellikler ve diğer kurumlardan farklı
yönler bulunmaktadır. Hedef kitlelerin gördüğü zaman kurumu anımsayacağı bir renk, logo,
yazı karakteri ve görsel simge hedef kitlelerde kurumsal kimlik algısının oluşturulduğu
anlamına gelmektedir.
Toplumsal düzen içinde kurumların kamu sektörü kuruluşları, özel sektör kuruluşları
ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere üçlü bir sınıflandırma dahilinde ele alındıkları
bilinmektedir. Rekabet koşullarının iyice sertleştiği günümüz koşullarında hangi sektörde
faaliyet gösterirse göstersin tüm kurumların kimlik algısını inşa etmesi her zamankinden daha
fazla önem kazanmıştır.
Kurumların kendilerini ifade etme, kendilerini çevrelerine anlatma ve sunma biçimi
olarak ifade edilebilecek kurum kimliği; kurumların süreklilik taşıması gereken halkla ilişkiler
çabaları arasında yer almaktadır. Kurum kimliği kurumların sadece ihtiyaç duyduklarında
uyguladıkları ve hayata geçirdikleri bir halkla ilişkiler çabası değildir; kurum kimliği algısına
belirli dönemlerde değil her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumların varlıklarını devam
ettirebilmesi, rakiplerinden farklılaşarak hedef kitlelerin zihninde farklı bir yere
konumlanması, kuruma karşı uyaranların hedef kitlelerce daha kolay ve hızlı biçimde
algılanabilmesi için kurum kimliği algısının tesis edilmesi gerekmektedir.
Kurum kimliğinin temelini oluşturan farklılaşma çabalarının tarihin eski dönemlerinde
ortaya çıktığı bilinmektedir. Devletlerin birbirinden ayrılması için tanımlayıcı birtakım
sembollerin kullanılması, savaş dönemlerinde orduların ve ordu mensuplarının birtakım
standart üniformalar giyip standart işaretler kullanmaları kurum kimliğinin ortaya çıkışına
yönelik açıklamalarda sıklıkla dile getirilmektedir. Kurum kimliğinin ortaya çıktığı bu ilk
dönem uygulamalarından sonra kurumların birbirlerinden ayırt edilmek için farklılaştırıcı
birtakım unsurlara başvurma yoluyla hedef kitlelerde kurum kimliği algısının tesis edilmesine
yönelmeleri söz konusu olmuştur. Bu yöndeki çabalarla halkla ilişkilerdeki stratejik algı
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yönetimi faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen kurumsal kimlik algısından söz edilmeye
başlanmıştır.
Kurum kimliği kavramının yüzyıllar önce ordusunu yöneten bir kralın kendisini
tanıtmak için savaşta kullanılan kalkanların üzerine St George veya Loraine haçı gibi bir
işaret kullanmasıyla ortaya çıktığı söylenmektedir. Ancak zaman içinde bütün ülkelerde
şövalyelerin aynı işareti kullanması adet haline gelince bu durum oldukça tehlikeli olmaya
başlamıştır. Çünkü bütün ülkelerin ordularında aynı işaretlerin kullanılmasıyla birlikte
düşmanların karıştırılması tehlikesi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle zamanla her ülke kendisini
tanıtan işaretler ve amblemler geliştirmeye başlamıştır. Böylece ortaya çıkacak karışıklıklar
önlenmiştir. Daha sonra amblemler ülke bayraklarına uygulanmıştır. Ayrıca askerler kendi
ülkelerinin kültürel ve toplumsal değerlerine uygun olarak dizayn edilen üniformalar giymeye
başlamışlardır. Başlangıçta kralların; ordularının tanınmasına ve diğer ülkelerin ordularının
ayırt edilmesini sağlamak amacıyla kullandığı bu kavram, zaman içinde taşımacılığın
gelişmesiyle değişik alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla posta arabaları değişik
şekillerde dekore edilmiştir. Daha sonra buharlı gemilere, renklendirilmiş bacalar eklenmiştir.
Ayrıca tramvaylar ve otobüsler de trenler gibi renklendirilmiştir. 1930’larda General Omny
Bus şirketinin ve London Transport’un şirketlerinin özel rengi olarak belirledikleri kırmızı
rengi otobüslerde kullanmasıyla, Londra’nın renkli otobüsleri kaybolmaya başlamıştır. Diğer
yandan işletmeler kendilerini rakiplerinden farklılaştırmak amacıyla, şirket arabalarını
renklendirmişlerdir. Bu amaçla petrol taşıyan tankerlerin üzerinde işletmelerin özel renkleri
ve amblemleri yapılmaya başlanmıştır. Diğer yandan havayolu şirketleri de, uçaklarını kendi
amblem ve logolarıyla süslemişlerdir (Jefkins, 1994: 324’ten aktaran Ural, 2006: 136 – 137).
Kurumların kendilerini diğer kurumlardan ayırma yönündeki çabalar standart renk ve
işaretlerin kullanımıyla başlamıştır. Günümüzde kurum kimliği yapısı sadece belirli renk ve
işaretlerin kullanılmasıyla sınırlı değildir. Kurum kimliğinin genişleyen kapsamı farklı
unsurları da kavramın tanımı içine dahil etmiştir.
Bir kuruluşun, işletmenin, organizasyonun kimliğini ifade eden kurum kimliği; kuruluş
çalışanlarının davranışları, kuruluşun iletişim biçimleri, felsefesi ve görsel unsurlarından
oluşmakta (Okay, 2013: 25); kurumun felsefe ve stratejisini iletişim, davranış ve semboller
aracılığıyla ortaya koyması şeklinde tanımlanabilmektedir (Leuthesser ve Kohli, 1997).
Kurum kimliğinin sadece renk ve görsel materyaller gibi uyaranlara yönelik hedef kitlede
tesis edilen algı olarak tanımlanması mümkün değildir. Kurum kimliği, kurum çalışanlarının
davranışları, kurum tarafından benimsenen iletişim biçimi, kurum felsefesini de içine alan
geniş kapsamlı bir algı yönetim sürecine işaret etmektedir.
Son yıllarda kurumun felsefe ve stratejisini iletişim, davranış ve semboller aracılığıyla
ortaya koyması olarak tanımlanabilen kurum kimliğinin, çok boyutlu bir kavram olduğuna
yönelik bir fikirbirliği ortaya çıkmıştır. Çok boyutluluk kapsamında işletme stratejisi, kurum
felsefesi, kurum kültürü, kurumsal davranış ve kurumsal dizayn unsurlarının yer aldığı ve
bütün bu unsurların birbiriyle etkileşimi sonucunda bir kurumun diğer kurumlardan ayrılması
gündeme gelmiştir (Melewar, 2003). Kurum kimliğine çok boyutluluk özelliği kazandıran
unsurların neler olduğundan bahsetmeden önce kurum kimliğinin kurum içinde ve kurum
dışında yerine getirdiği fonksiyonlardan da bahsetmekte yarar bulunmaktadır.
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Kurum kimliği kavramının tanımlanması ve kapsamının açıklanmasında yapılan en
temel hatalardan biri kurum kimliğinin sadece dış hedef kitlelerde kuruma yönelik algının
oluşmasında önem taşıdığına yönelik düşüncedir. Kurum kimliği dış hedef kitlelerin kurumu
diğer kurumlardan ayırmasını sağlayarak kurum dışı farklılaştırıcı fonksiyonunu yerine
getirmekte; aynı zamanda da kurum içinde de kurum kimliğinin önemli bir işlevi
bulunmaktadır. Kurum kimliği yapısı kurum içi hedef kitleler üzerinde de bütünleştirici bir
etkiye sahiptir. Kurum kimliğinin sahip olduğu standartlaştırma özelliği; kurum içi hedef
kitlelerin de belirli standartlar etrafında bütünleşmesini sağlamaktadır.
Günümüzde kurumlar; belli logolar, kurum renkleri, davranış tarzları ve iletişim
yöntemleri ile kendilerine has, kendilerini diğerlerinden ayıran birtakım farklılıklar yaratarak
hem kendi içlerinde bir bütünleşme duygusu oluşturma, hem de harici hedef kitlelerin
akıllarında kalmak ve iyi bir imaja sahip olmak için küçümsenmeyecek bir çaba
içerisindedirler (Okay, 2013: 2 – 3). Kurumların bu yöndeki çabaları, hem kurum içi hedef
kitlelerde hem de kurum dışı hedef kitlelerde kurum kimliği algısının tesis edilmesine yönelik
stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Kurum kimliği algısının tesis edilmesine yönelik stratejik algı yönetimi çabaları
kurumların kendilerini hedef kitlelerine doğru şekilde ifade edebilme ve anlatabilme
gereksiniminden, kaygısından kaynaklanmaktadır. Kurumların bu yöndeki gereksinimlerinin
karşılanmasına yönelik halkla ilişkiler disiplinin temel önerisi kurum kimliği yapısının
oluşturulması şeklinde ortaya çıkmıştır.
Halkla ilişkiler disiplini kurum kimliği algısının oluşturulması ve sürdürülmesini
sağlayarak kurum içinde çalışanlar ve hissedarlardan oluşan hedef kitlelerin kurumla
bütünleşmesine katkı sunmaktadır. Kurum dışı hedef kitlelerde tesis edilecek kurum kimliği
algısı ise; hedef kitlelerin kurumu diğer kurumlardan farklı bir yere konumlandırmasına
yönelik farklılık geliştirici çabalar bütününü temsil etmektedir.
Kurum kimliğinin sadece görüldüğünde kuruma yönelik çağrışım oluşturan renk
uyaranı, yazı tipi, logo gibi görsel materyaller şeklinde değerlendirmek kurum kimliğinin
sahip olduğu geniş kapsamın göz ardı edilmesi anlamını taşımaktadır. Kurum kimliğini bu
kapsamda değerlendirdiğimiz akla ilk gelen örnekler arasında Coca Cola’nın kendine özgü
italik yazı karakteri, kırmızı zemin üzerine beyaz renkteki harflerle oluşturulmuş logosu,
kurumsal iletişim içeriklerinde işitsel algıya hitap eden kurumsal müziği yer almaktadır.
Kurumsal kimliğinin kurumsal dizayn boyutu kapsamında yer alan bu unsurlar daha görünür
oldukları için kurum kimliği dendiğinde kurumsal dizayn boyutunun ön plana çıkması söz
konusu olmaktadır.
Kurum kimliğinin çok boyutlu yapısını temsil eden alt boyutları; kurumsal iletişim,
kurumsal dizayn, kurum kültürü, kurumsal davranış, kurum yapısı, sektörel kimlik ve
kurumsal strateji oluşturmaktadır. Bu alt boyutların kapsamlarına dair açıklamaların yer aldığı
Melewar tarafından geliştirilen “Kurumsal Kimlik Modeli” ise şu şekildedir (2003: 198):
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Kontrollü kurumsal
iletişim
Kontrolsüz iletişim

Kurumsal İletişim

Dolaylı iletişim
Kurumsal görsel kimlik
sistemi
Kurumsal görsel kimlik
sisteminin uygulanması

Kurumsal Dizayn

Kurum felsefesi
Kurum değerleri
Kurum misyonu
Kurumsal ilkeler
Kurumun ana esasları
Kurum tarihi

Kurum Kültürü

Kurucu

Kurumsal Kimlik

Menşei ülke
Alt kültür
Kurumsal davranış
Çalışan davranışı

Davranış

Yönetim davranışı
Marka yapısı
Örgüt yapısı

Farklılaşma stratejisi
Konumlandırma
stratejisi

Kurumsal Yapı

Sektör Kimliği

Kurumsal Strateji
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Kurumsal kimlik modelinden görülebileceği gibi kurum kimliği yapısı çok boyutlu
niteliktedir. Kurumsal kimliğin görünür kısmını oluşturan kurumsal dizayn boyutunun
kavramın geniş kapsamını tam olarak karşılarcasına kurum kimliği kavramının yerine
kullanıldığı dikkat çekmektedir. Kurumsal dizaynın kurum kimliğini görünür kılmak
açısından önemli fonksiyonları yerine getirdiği bilinmekle birlikte, kurum kimliği sadece
dizayn boyutundan oluşmamaktadır.
Kurum kimliğinin çok boyutlu bir yapı olarak ele alınmasının nedeni birtakım alt
boyutların bir araya gelerek kurum kimliği yapısını oluşturmasındandır. Kurum kimliğini
oluşturan alt boyutlar kurumsal iletişim, kurumsal dizayn, kurum kültürü, davranış, kurumsal
yapı, sektör kimliği ve kurumsal stratejidir. Her bir boyutun kapsadığı birtakım unsurlar
bulunmaktadır.
Kurumsal iletişim boyutu, kurumun kendi kontrolünde olan kurumsal web sayfası,
kurum içi yayınlar, kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla gerçekleşen iletişimi
kapsamaktadır. Kurumun kontrolünde olmayan iletişim ise, kurumun kendi kontrolünde
olmayan iletişim içerikleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkiler kaynaklı olmayan
haberler kontrolsüz iletişim kapsamında yer almaktadır. Bunun yanı sıra sosyal medyada
kullanıcılar tarafından kurumla ilgili paylaşılan içerikler de kurumun kontrolü dahilinde
olmaya iletişim süreçlerinin sonucudur. Dolaylı iletişim ise kurumla dolaylı şekilde
ilişkilendirilebilecek sektörel haberler, çalışanların başarısı gibi medya içerikleri olarak ifade
edilebilmektedir.
Kurumsal kimliğin kurumsal dizayn boyutu ise görsel algıya hitap eden kurumsal
görsel kimlik sistemi ile bu sistemin uygulamaya aktarılmasını kapsamaktadır. Kurumsal
görsel kimlik sistemi içinde kullanılan kurumsal renk, yazı tipi, logo ve amblemler yer
almaktadır.
Kurum kültürü içinde pek çok unsuru barındıran bir boyuttur. Kurumun felsefesi,
kurumsal değerler ve kurum misyonu, kurumsal ilkeler, kurumun ana esasları, kurum tarihi,
köken ülke, kurucusu ve barındırdığı alt kültürler kurum kültürü boyutunu oluşturan
unsurlardır. Kurum kültürü, kurumun kendine has kültürel bir yapıya sahip olması şeklinde
ortaya çıkmaktadır.
Her örgütte zamanla gelişen inançlar, semboller, adetler, efsaneler ve uygulamalar
vardır. Bunlar daha sonra, örgütün ne olduğu ve çalışanların nasıl davranması gerektiği gibi,
bireyler arasında ortak anlayışlar yaratmaktadır. Bu ortak anlayış ise, örgüt üyelerinin
paylaştığı duygular, normlar, etkileşimler ve değerlerden oluşur. Kurumsal kültür, bir
kuruluşun yani kurumun, bölümün, takımın ortak değerleri, sembolleri, inanışları ve
davranışlarıdır. Kültür, işyerinde konu üzerinde çalışırken veya fabrikada bir ürün üretirken
ortak bir yol izlenmesine olanak tanıyan ortak bir düşünce tarzı gerektirir. Genelde bu
paylaşılan varsayımlar, inançlar ve değerler sözel değil, üstü kapalıdır. Fakat yine de bu
sessizlik içinde bile kazanan bir firma ile kaybeden bir firma arasındaki farkın belirleyici
unsuru olabilirler. Birey içinse aynı durum bağlılık ve sevgisizlik olarak kendini gösterir
(Goffee & Jones, 2000: 25). Kurum kültürü kurum kimliği algısının hem kurum içi hem de
kurum dışı hedef kitlelerde tesisi açısından son derece önem taşıyan bir boyuttur.
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Kurum kimliğinin davranış boyutu hem kurumsal davranışı, hem çalışan davranışını
hem de kurum yöneticilerinin davranışlarını kapsamaktadır. Davranış boyutunda kurumsal
davranış şeklinde standart davranış kalıplarının oluşturulması ve benimsenmesi, çalışanların
hepsinin ortak davranış kalıplarına uygun hareket etmesi önem taşımaktadır. Aynı şekilde
yönetim kadrosunun hem kurum içi hem de kurum dışı davranışları açısından belirli bir
standart oluşturması önem taşımaktadır.
Kurumların marka yapısı ve örgüt yapısı unsurlarını kapsayan kurumsal yapı boyutu
da kurum kimliğinin oluşumunda etkilidir. Kurumların sahip oldukları markaya ait kimlik
yapıları ve örgüt yapısına ilişkin bilgiler kurum kimliği üzerinde belirleyicilik gücüne sahiptir
ve hedef kitlelerin kurum kimlik algısını şekillendirirken bu yapılara ilişkin algıların kurum
kimliği yapısına transfer olması söz konusu olmaktadır.
Kurumun içinde faaliyet gösterdiği sektör kimliği de kurum kimliği açısından etkili
olmaktadır. Sektör kimliği boyutu, hedef kitlelerin kurum kimliğini algılama biçimleri
üzerinde de etkilidir. Örneğin, petrol şirketlerinin çevreyi kirlettiğine, tütün ürünlerinin
sağlığa zarar verdiğine yönelik sektörel kimlik algısı bu sektörlerde faaliyet gösteren
kurumların kimlik algısı üzerinde de belirleyici olmaktadır.
Kurumsal strateji boyutu kapsamında ise farklılaşma ve konumlandırma stratejileri yer
almaktadır. Kurumsal stratejiler, kurumların rakiplerinden farklı yönlerinin ortaya konmasına
odaklanmakta ve kurumları diğer rakipleri ile kıyaslandığında farklı bir yere
konumlandırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle kurumsal stratejiler kurum kimliğinin
oluşumunda kritik bir rol oynamaktadır.
Hem iç hem de dış hedef kitlelerde başarılı kurum kimliği algısını tesis etmek isteyen
kurumların mutlaka kurum kimliğini oluşturan alt boyutları bir bütün olarak ele alması
gerekmektedir. Bu boyutların bir bütün halinde ele alınması birbirleriyle etkileşim halinde
olan çabalar neticesinde kurum kimliğinin oluşturulması anlamına gelmektedir. Söz konusu
boyutlardan birinin ya da birkaçının birbiriyle çelişmesi halinde tutarlı ve süreklilik arz eden
bir kurum kimliği algısının oluşturulması mümkün olmayacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Halkla ilişkiler kurumların hedef kitlelerde olumlu algılar tesis edebilmesi amacına
odaklanan stratejik bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkilerin hedef kitlelerde tesis etmeyi
amaçladığı kurumsal algı türleri kurumsal kimlik algısı, kurumsal imaj algısı, kurumsal itibar
algısı, kurumsal çekicilik algısı, kurumsal sosyal performans algısı, güven algısı olarak
ayrılmakta; sorun ve kriz durumlarının hedef kitlelerin kuruma yönelik değerlendirmelerini
etkilemesi nedeniyle sorun ve kriz algısının stratejik biçimde yönetimi de bu kapsamda ele
alınmaktadır. Kurumsal kimlik algısı kurumların hedef kitlelerince diğer kurumlardan
ayrılmasını sağlamaya yönelik stratejik algı yönetimi çabalarını kapsamakta; iç hedef
kitlelerde bütünleştirici işlev yerine getiren kurumsal kimlik algısı, dış hedef kitlelerde de
kurumun rakiplerinden farklı bir yere konumlandırılmasını sağlamaktadır. Kurumsal kimliğin
görsel algıya hitap eden kurumsal dizayn boyutunun ön plana çıkmasına rağmen, kurumsal
kimliğin çok boyutlu yapısı içinde kurumsal iletişim, kurumsal dizayn, kurum kültürü,
davranış, sektör kimliği, kurumsal stratejiler ve kurumsal yapı gibi birtakım alt boyutlar
bulunmaktadır.
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Uygulamalar
MNO Kurumu, kendisini çevresine anlatabilmek ve ifade edebilmek için kimlik yapısı
oluşturarak hedef kitlelerde kurum kimliği algısı tesis etmeyi amaçlamaktadır. Kurumsal
dizayn kapsamında yer alan logo, renk, yazı tipi gibi görsel kimlik unsurlarının yanı sıra
kurum kültürü, kurumsal davranış, kurumsal strateji gibi birtakım diğer alt boyutları kapsayan
bir kimlik yapısı geliştiren kurum, kurum kimliğinin çok boyutlu bir kapsama sahip olduğunu
düşünmektedir.
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Uygulama Soruları
1) MNO Kurumu neden kurumsal kimliğe ihtiyaç duymaktadır?
2) Kurumsal kimliğin çok boyutlu kapsamı içinde kurumsal dizayn boyutu kapsamında
yer alan görsel kimlik unsurlarına ek olarak hangi boyutlar yer almaktadır?

181

Bölüm Soruları

1. Aşağıdaki kurumsal algı türlerinden hangisi hedef kitlelerin gördüğü zaman kurumu
anımsayacağı bir renk, logo, yazı karakteri ve görsel simgeyi kapsamaktadır?
a) Kurumsal imaj algısı
b) Kurumsal çekicilik algısı
c) Kurumsal kimlik algısı
d) Sorun ve kriz algısı
e) Kurumsal sosyal performans algısı
2. Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin tarihsel süreç içinde ortaya çıkış biçimini
kapsamaktadır?
a) Gömlek üreten bir kişinin kendi gömleklerini diğerlerinden ayırmak için sembol
kullanması
b) Yerleşik yaşama geçilmesiyle birlikte bir kişinin kendi evini diğer evlerden
ayırmak için evini farklı malzemeden inşa etmesi
c) Ordusunu yöneten bir kralın kendisini tanıtmak için savaşta kullandığı kalkanların
üzerine bir işaret yapması
d) Taşımacılıkta her devletin kendi araçlarını farklılaştırmak için özel bir işaret
tasarlaması
e) Otomobil üreticilerinin kendi otomobillerinin rakiplerinden ayrılması için
üzerlerine bir işaret yapması
3. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin kurum kültürü boyutu kapsamında yer
almamaktadır?
a) Alt kültür
b) Çalışan davranışı
c) Kurumsal değerler
d) Menşei ülke
e) Kurum felsefesi
4. “Kurum kimliği, kurumların ………………………….. halkla ilişkiler çabaları
kapsamında yer almaktadır” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile
doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a) İhtiyaç duyulduğunda başvurması gereken
b) Stratejik olarak yönetmemesi gereken
c) Geçicilik özelliğine sahip olması gereken
d) Süreklilik taşıması gereken
e) Ara sıra gerçekleştirmesi gereken
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5. Aşağıdaki kurumsal kimlik boyutlarından hangisi kurum tarihini kapsamaktadır?
a) Kurumsal dizayn
b) Davranış
c) Kurumsal yapı
d) Kurumsal iletişim
e) Kurum kültürü
6. Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliği yapısının iç hedef kitleler üzerindeki etkisini
ifade etmektedir?
a) Motive edici
b) Bütünleştirici
c) Bilgilendirici
d) Eğlendirici
e) Öğretici
7. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin kurumsal strateji boyutu kapsamında yer
almaktadır?
a) Marka yapısı
b) Dolaylı iletişim
c) Kurumsal davranış
d) Sektör kimliği
e) Konumlandırma stratejisi
8. “……………………, kuruluş çalışanlarının davranışları, kuruluşun iletişim biçimleri,
felsefesi ve görsel unsurlarından oluşmaktadır” ifadesinde boş bırakılan kısım
aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a) Kurumsal itibar
b) Kurumsal çekicilik
c) Sorun ve kriz
d) Kurumsal imaj
e) Kurumsal kimlik
9. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin kurumsal dizayn boyutu kapsamında yer
almaktadır?
a) Kontrollü kurumsal iletişim
b) Kurum değerleri
c) Kurumsal görsel kimlik sistemi
d) Kurumsal ilkeler
e) Yönetim davranışı
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10. Aşağıdaki kurumsal kimlik boyutlarından hangisi kontrolsüz iletişimi kapsamaktadır?
a) Kurumsal iletişim
b) Kurumsal yapı
c) Kurumsal dizayn
d) Davranış
e) Sektör kimliği

Yanıtlar: 1 – c, 2 – c, 3 – b, 4 – d, 5 – e, 6 – b, 7 – e, 8 – e, 9 – c, 10 – a
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10. KURUMSAL İMAJ VE KURUMSAL İTİBAR ALGISI

186

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10.1. Kurumsal İmaj ve Kurumsal İtibar Algısının Kapsamı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Kurumsal imaj algısı nedir?
2. Kurumsal itibar algısı nasıl oluşmaktadır?
3. Kurumsal imaj ve kurumsal itibar algısı arasında ne tür farklılıklar
bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Konu
Kurumsal

İmaj

ve Kurumsal imaj ve kurumsal
Kurumsal İtibar Algısının itibar algısının kapsamına
ilişkin bbilgiler edinerek
Kapsamı
birbirlerinden ne şekilde
ayrıldığını kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile
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Anahtar Kavramlar
-

Kurumsal imaj algısı
Kurumsal itibar algısı
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Giriş
Olumlu kurumsal imaj algısı ve itibar sahibi bir kurum olarak algılanmak kurumların
sahip olacağı en önemli değerler arasında yer almaktadır. İmaj ve itibar algısına sahip
kurumlar saygınlık ve liderlik elde edebilmekte; hedef kitlelerinin destek ve onayını
kazanmaktadırlar. İmaj ve itibar algısının kurumlara yapacağı sayısız katkı bulunmaktadır.
Dersin bu bölümünde kurumsal imaj ve kurumsal itibar kavramının ne şekilde
tanımlanabileceğine ve kapsamına ilişkin bilgilerin paylaşılmasının ardından, kurumsal imaj
ve itibar algılarının birbirlerinden hangi özellikleri bakımından ayrıldıklarına değinilecektir.
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10.1. Kurumsal İmaj ve Kurumsal İtibar Algısının Kapsamı
Kurumsal imaj ve kurumsal itibar konusu halkla ilişkiler alanındaki akademik
çalışmalarda ve halkla ilişkiler uygulamaları açısından ön plana çıkan iki kavram olarak
dikkat çekmektedir. Günümüzde tüm kurumlar hedef kitleleri nezdinde olumlu imaj algısını
ve itibar algısını ne şekilde tesis edebileceğine yönelik arayış içinde bulunmaktadır.
Kurumların bu arayışı, olumlu imaj ve kurumsal itibar algısının kuruma yapacağı sayısız
katkıdan kaynaklanmaktadır.
Olumlu imaj kurumların rakiplerinden farklılaşıp hedef kitlenin zihninde ayrı bir yere
konumlanmasını sağlarken, itibar algısı kuruma saygınlık, güvenilirlik, liderlik gibi birtakım
nitelikleri kazandırmaktadır. Olumlu imaj ve itibar algısı kurumun finansal performansına da
dolaylı olarak etki etmekte; kurumun ürün ve hizmetlerinin hedef kitleler tarafından daha
fazla tercih edilmesini sağlamaktadır.
Kurumsal imaj ve kurumsal itibar kavramları genellikle birlikte anılmasına rağmen
birbirlerinden sahip oldukları çeşitli özellikler nedeniyle ayrılmaktadır. Söz konusu iki algı
türünün birbirlerinden hangi özellikleri nedeniyle ayrıldıklarına dair açıklamalardan önce imaj
ve itibar algısının ne olduğuna, nasıl tanımlandığına ve kapsamına ilişkin bilgilerin
paylaşılması gereklilik taşımaktadır.
Oxford Sözlüğü tarafından “bir kişi, organizasyon ya da ürünün halka sunduğu genel
etki”
olarak
tanımlanan
imaj
kavramına
(http://oxforddictionaries.com/definition/image?q=image, 31 Temmuz 2015) Türk Dil
Kurumu Sözlüğü’nde “imge ya da görüntü” şeklinde bir açıklama getirildiği dikkat
çekmektedir (http://tdkterim.gov.tr/bts/, 31 Temmuz 2015).
Bir nesne ya da varlık hakkında diğer bireylerin zihninde oluşan olumlu ya da olumsuz
düşünce olarak ifade edebileceğimiz imaj, oluşumuna sahibinin müdahale edebileceği ve
yönetebileceği bir unsur olarak görülmektedir. Oluşması zamana ve bireylerin zihnindeki
birtakım öğelerin etkileşimlerine dayanan imajda, bilgilenme düzeyi, sahip olunan yargılar,
sunulan imkan ve hizmetler büyük önem taşımaktadır (Ker, 1998). İnsanlar; diğer insanlar,
kurumlar, ürünler, hizmetler, olaylar ve durumlara ilişkin çevrelerindeki birtakım
uyaranlardan gelen bilgileri zihinlerinde değerlendirmekte ve bunlara ilişkin zihinlerinde bir
imaj oluşturmaktadırlar. İmaj, insanların zihinlerinde olumlu ya da olumsuz
değerlendirmelerin sonucunda olumlu imaj ya da olumsuz imaj şeklinde oluşmaktadır.
Bireyler ve kurumlar ister istemez insanlar üzerinde belli bir imaj bırakırlar. Bu
bakımdan imajın, bir şeyin nasıl bilindiği ve insanlar tarafından nasıl açıklanıp hatırlandığı ve
kendisiyle nasıl bağ kurulduğuyla ilgili olduğu söylenebilir. (Robins, 1999: 21). İmajla ilgili
bilinmesi gereken en önemli unsur; imaj oluşturmak için herhangi bir çaba sarf edilsin ya da
edilmesin imaj oluşumu gerçekleşmektedir. Tüm bireylerin, kurumların, markaların ve
ürünlerin bir imajı bulunmaktadır. Burada önem taşıyan ise imaj oluşum sürecinin bilinçli
çabalar ekseninde gerçekleşmesi ve olumlu bir imaj oluşturularak korunabilmesidir.
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İmaj konusunda yapılan tanımlara bakıldığında, bir varlığın insan zihninde
oluşturduğu izlenim ve yaptığı etki şeklinde yoğunlaştığı görülmektedir. Yapılan tanımlar
arasında çeşitli açılardan benzerlikler ve farklılıklar olmasına rağmen, imajla ilgili yapılan
bütün tanımlamalarda ortak olan tek unsur insandır. İmaj, insanın kişilik özelliklerine göre
algılamasına bağlıdır. İmajın ölçülebilmesi için insan faktörünün göz önünde bulundurulması
gerekir. İmaj kavramının tanımlarını; araştırma yapılan alana, markaya, ürüne gibi unsurlara
göre genellemek mümkündür. Bunun yanında imajın en önemli özelliği kişiye bağlı ve
kişiden kişiye değişebilen bir kavram olmasıdır (Gemlik ve Sığlı, 2007).
İmajlar herkes için aynı değildir; imajlar algılama süreçlerinin sonucunda oluştukları
için imajların kişiden kişiye farklılık göstermesi söz konusu olmaktadır. Bir kişi, kurum,
marka ya da ürünün imajı bazıları tarafından olumlu olarak algılanırken, bazıları açısından da
olumsuz bir imaj değerlendirmesi söz konusu olabilmektedir.
İmaj kavramı halkla ilişkiler disiplini açısından son derece önem taşımaktadır.
Kazancı’ya göre halkla ilişkiler tanıtma amacı gütmesine rağmen, temel amacı, belirli bir
kurum / örgütü tanıtarak halkı etkilemek suretiyle onun imajını ve prestijini yükseltmektir
(1982: 26). Özetle kişi ve kuruluşlar ile hedef kitleleri arasındaki stratejik ilişkilerin yönetimi
olarak ifade edebileceğimiz halkla ilişkilerin en temel amaçlarından biri hedef kitlelerde
olumlu imaj algısı oluşturmak, bu algıyı korumak ve sürdürebilmektir.
İnsanlar, ülkeler ve günlük yaşantımıza girmiş ürünler için kullandığımız birçok sıfatı
örgütler için de kullanabiliriz: çağdaş, iyi, kaliteli, temiz, dürüst, çevre dostu vb. bu sıfatlar,
örgütün insanlardaki imajının dışavurumudur. Yani örgütün çevre tarafından algılanış biçimi
onun imajıdır. İnsanların örgütlerle ilgili bilgi, deneyim ve yaşantılarına bağlı olarak oluşan
imaj; iyi, kötü, sıradan olabilir fakat iyi bir imaj konusundaki belirgin özellik, onun
kazanıldığı ve bunun için de çaba gerektiğidir. Aynı amaçlara benzer uygulamalarla ulaşmaya
çalışan örgütlerin sayıca artması ve çok uluslu örgütlerin çoğalmasıyla birlikte rekabet küresel
nitelik kazanmış, bu rekabet sürecinde üstünlük sağlamaya katkı yapacağı düşünülen imaj
oluşturma çalışmalarına büyük önem atfedilmeye başlanmıştır. Bu nedenle; örgütler, marka
ve ürün tanıtımı için yaptıkları harcamaların yanı sıra, imaj oluşturma çalışmalarına da büyük
bütçeler ayırmaya başlamışlardır (Biber, 2007: 78 – 79).
Kurum imajı, bir kişinin veya kişiler grubunun bir kurumla ilgili duygusal olduğu
kadar rasyonel değerlendirmelerinin tümü, bir başka deyişle, kurumun, kişiye çağrıştırdığı
duygu ve düşünceler bütünüdür (Peltekoğlu, 2005: 129). Kurumsal imaj, işletmenin ilişkide
bulunduğu grupların algılamaları sonucunda meydana gelen olumlu ya da olumsuz düşünceler
bütünüdür (Ayhan ve Karatepe, 2000: 176). Kurumsal imaja yönelik ortaya konan bu
tanımlamalardan da görülebileceği gibi, kurumsal imaj algısı, kurumlarla ilişkili uyaranlardan
edinilen verilerin hedef kitle zihinlerinde algılanması sonucunda ortaya çıkan kurum
imgesidir.
Kişi ve kuruluşların bilerek ya da bilmeyerek verdiği mesajların hedef kitlelerde
oluşturduğu algılar bütünü olarak tanımlabilen imaj anlayışa bağlıdır, alıcının zihninde
oluşmaktadır (Wood, 2006: 137). Kurumların doğrudan kendilerinin kontrolünde olan
araçlarla hedef kitleye sunduğu mesajlar, kurumun kontrolünde olmayan araçlarla hedef
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kitlelere aktarılan mesajlar ve hedef kitlelerin kurumla ilgili dolaylı olarak edindikleri her
türlü bilgi kurumsal imaj algısının şekillenmesinde etkili olmaktadır.
Kurumsal imaj, çeşitli kuruluşlar hakkında insanların zihinlerinde oluşan düşünsel
resimler anlamına gelir. Bu resimler, dolaylı ve dolaysız algılar ve deneyimler sonucu oluşur.
Yani kişilerin kuruluşlar hakkında gördükleri, duydukları ya da doğrudan kuruluş ile ilişki
kurduklarında edindikleri kanının görüntüsü kurum imajı olmaktadır (Çoban, 2003).
Kurumsal imaj algısının oluşmasında hedef kitlelerin doğrudan kurumla ilişki halinde olması
gerekmemektedir. Kişisel deneyimlerin kurumsal imaj oluşumu açısında sahip olduğu etki
gücü bilinmekle birlikte, dolaylı olarak medya aracılığıyla ya da kişilerarası iletişim
aracılığıyla kurumla ilgili edinilmiş her türlü bilgi kurumsal imaj algısının oluşumunu
etkilemektedir.
Halkla ilişkiler yönetiminin öncelikli görevlerinden biri kurum imajını doğru
yönetmek, kamuoyunda kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda algılanmasını sağlamaktır.
Halkla ilişkiler yönetimi, öncelikle kurumun kamuoyundaki mevcut imajının ne olduğunu
araştırmak ve tespit etmekle işe başlamalıdır. “Kamuoyu kurumun farkında mı?” sorusuna
cevap aramak zorunda olan halkla ilişkiler yönetimi, ayrıca kurumun ürettiği ürün ve hizmetin
kurum imajını nasıl etkilediğini de belirlemelidir. Halkla ilişkiler yönetiminin yapacağı en
önemli çalışma elbette kurumun daha iyi bir imaja kavuşması için neler yapması gerektiğini
saptamak olacaktır. Kurum imajındaki olumsuz algılamalar giderilmediği takdirde
kamuoyunda kurumla ilgili soru işaretleri sürecek, kuruma duyulan güven zedelenecektir.
Kuruma karşı kamuoyunda oluşacak güvensizlik ise ilerde tamiri çok zor olan ağır hasarlara
yol açabilecektir. Bu nedenle her kurum, imajındaki hasarları zamanında onarmalı,
olumsuzlukları vakit kaybetmeden gidermeli, amaç ve hedefleriyle paralel bir imaja
kavuşmak için sürekli bir iletişim ve etkileşim içinde olmalıdır (Özkan, 2009: 66). Kurum
imajının olumlu ya da olumsuz olabilmesi durumu tekrar hatırlatıldığında, kurumsal algı
yönetimi stratejilerinde temel amacın olumlu kurumsal imaj algısının oluşturulması, olumsuz
bir imaj algısı söz konusuysa bunun olumlu kurumsal imaj haline dönüşmesi için stratejilerin
oluşturulması ve uygulamaların hayata geçirilmesidir.
Kurumların hedef kitlelerde olumlu kurumsal imaj algısı tesis etmesi için toplumun
kültürel yapısına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Kurumların olumlu imaja sahip olması,
toplum tarafından paylaşılan normlara ve değerlere uyumlu bir kurumsal yapı ile mümkün
olmaktadır.
Toplumsal ve kültürel özellikler, bireylerin uyaranlara yükledikleri anlamları,
uyaranları yorumlama ve değerlendirme süreçleri üzerinde etkilidir. Toplumsal değerlere,
toplumda genel kabul görmüş normlara uyumlu olmayan kurumsal faaliyetlerin hedef
kitlelerin olumlu değerlendirmeleri ile karşılaşmaları mümkün olamadığından, kurumsal imaj
algısının yönetiminde uygulamaya aktarılacak stratejilerin toplumsal ve kültürel özelliklerle
çakışmaması, toplumsal yapının unsurlarına uyumlu olması gerekmektedir.
Eğer toplumlar iyi bir imajı oluşturan genel normlara ve temalara sahipse; bu başarıya
ulaşmak isteyen kurumların imajlarında da paylaşılan değerler ve inançların yer alması
gerekmektedir. Böylelikle kurumsal imajlar her kurum için toplumsal gerçeklik bakımından
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eşsiz hale gelir ve kurum ile çeşitli hedef kitleleri arasındaki süregelen etkileşim üzerine
yapılandırılır (Wan ve Schell, 2007: 28). Kurumsal imaj algısının hedef kitlelerde olumlu
biçimde tesis edilmesinde, toplum tarafından paylaşılan inanç ve değerlerle uyumlu kurumsal
içeriklerin kullanılması önem taşımaktadır.
Algılama sürecini etkileyen faktörlerin başında dış dünyadaki uyaranların bireylerin
kişisel ve kültürel özelliklerine uyumlu olması gelmektedir. Böylelikle bireylerin uyaranları
kolaylıkla fark etmesi, kabul etmesi ve seçici algı yoluyla uyaranların hemen ayırdına varması
mümkün olmaktadır. Kurumsal mesajların da hedef kitleler tarafından hemen fark edilmesi ve
olumlu imaj oluşumuna katkı sağlaması için bireylerin beklentileri ve gereksinimleri ile
toplumsal özelliklerin belirleyici olduğu değerleri, normları ile çelişmemesi gereklilik
taşımaktadır.
Kurumsal imaj algısı, kurumlar tarafından belirli stratejiler dahilinde yönetilsin ya da
yönetilmesin hedef kitlelerde kuruma yönelik bir imaj algısının oluşması söz konusu
olmaktadır. Bu noktada önem taşıyan unsur ise kurumsal imaj algısının oluşumunu
tesadüflere bırakmamak; kurumsal imaj algısını strateji temelli olarak yönetebilmektir.
İyi yönetilmeyen bir kurumsal imaj algısının kurumlara üst düzey bir katkı sağlaması
mümkün olmamaktadır. Strateji temeline dayanmayan kurumsal imaj oluşturma çabalarının,
hedef kitlelerde olumlu imaj algısı tesis edilmesini sağlama olasılığı oldukça düşüktür ve
planlanmamış çabaların birbiriyle koordinasyon ve etkileşim yönünden eksik olacaktır. Böyle
bir durumda kurumların olumlu imaj algısı tesis etmek üzere birbiriyle tutarlı ve süreklilik arz
eden çabalar sergileyebileceğini söylemek de mümkün değildir. Kurumsal imaj algısı tesis
etmeye yönelik çabaların hedef kitlelerde olumlu algı tesis etme amacına ulaşabilmesi için
mutlaka strateji temelli ve planlı şekilde yönetilmesi gerekmektedir.
Hedef kitlelerde kurumsal imaj algısının tesis edilmesinin ön koşulu kurumsal kimlik
algısının başarılı biçimde oluşturulması ve yerleştirilmesidir. Hedef kitlelerin kurumlarla ilgili
olumlu imaj algısına sahip olması için öncelikle kurumun kendisini, sahip olduğu
özelliklerini, farklı yönlerini hedef kitlelerine anlatması yani kendisini ifade etmesi
gerekmektedir. Kurumun kendisine ait bilgileri kimlik algısıyla hedef kitlelerde tesis
etmesinin ardından bu çabalarını süreklilik taşır şekilde devam ettirmesiyle kurumsal imaj
algısının oluşumu gündeme gelmektedir.
Planlı kurum imajı oluşturma süreci şu şekilde ifade edilebilmektedir (Köktürk
2000’den aktaran Köktürk vd. 2008: 44):
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Planlı kurum imajının
oluşma süreci

Kurum kimliği
oluşturma

Kurum kimliği
yerleştirme

Başkaları
bizi nasıl
düşünüyor?

Kurum kültürünün
kurum kimliğini
kabulü, benimsemesi
ve uygulaması

İmajın kalıcılığı ve
sürdürülebilir olması

Bize göre biz neyiz?

Şekil 7: Planlı Kurum İmajı Oluşturma Süreci

Planlı kurum imajı oluşturma süreci kurum kimliğinin yapısı ve algısının
oluşturulması aşaması ile başlamakta; kurum kimliği algısının yerleştirilmesi aşaması ile
devam etmektedir. Kurum kimliğinin kurum tarafından benimsenmesi ve kurumun kültürüyle
uyumlu halde olup uygulanmasının ardından kurumsal imaj algısının kalıcılığına ve
sürdürülebilir olmasına yönelik çabaların yer aldığı aşama gelmektedir. Kurum kimliği algısı
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kurumlarda “Bize göre biz neyiz?” sorusuna yanıt ararken, kurumsal imaj algısı “Başkaları
bizi nasıl düşünüyor?” sorusuna yanıt aramaktadır.
Halkla ilişkilerde kurumsal imaj konusuyla bağlantılı olarak ele alınan konulardan biri
kurumsal itibar konusudur. Kurumsal itibar algısı, kurumsal imaj algısı ile en çok karıştırılan
kurumsal algı türlerinden biridir. Bu nedenle kurumsal imaj algısı ile kurumsal itibar algısının
birbiriyle olan yakınlıklarının nelerden kaynaklandığını ve birbirlerinden hangi yönlerden
ayrıldıklarının anlaşılması önem taşımaktadır.
Kurumsal algı yönetimine ilişkin araştırmalar kurumsal imajların kuruma yönelik
göreceli olarak güncel ve geçici algılarla ilgili olduğuna işaret etmektedir (Elsbach, 2013: 14).
Kurumsal imaj ve kurumsal itibar algısı arasındaki en temel farklardan biri kurumsal imajın
güncel ve göreceli olarak geçici hedef kitle algılarını kapsaması, kurumsal itibar algısının ise
süreklilik özelliği taşıyan hedef kitle algısı şeklinde tanımlanmasıdır.
İmaj kuruma yönelik anlık izlenimler iken, itibar daha önceden belirlenen dürüstlük
gibi birtakım kriterlerin kurum tarafından karşılanma yeteneğine yönelik tüm hedef kitlelerin
toplu değerlendirmelerini içerir (Bick vd., 2003: 841). İmaj kuruma yönelik hedef kitlelerin
kuruma yönelik kısa ya da uzun vadeli bir süreyi kapsayacak şekildeki izlenimleridir. İtibar
ise, kuruma yönelik geçmişten itibaren gelen değerlendirmelerin toplamı şeklinde ortaya
çıkan bir kurumsal algı türüdür ve oldukça geniş bir zaman dilimi içindeki değerlendirmeleri
kapsamaktadır.
İtibar bir kurum hakkında zaman süreci içinde biriktirilen imajların toplamı olarak
değerlendirilebilmekte (Tench ve Yeomans, 2006: 254); bu biriktirilen imajların olumlu
olması halinde kurumsal itibar algısının tesis edilmesi söz konusu olmaktadır.
İmaj ve itibar arasındaki en temel farklılıklardan biri de kurumsal imajın olumlu ya da
olumsuz biçimde ortaya çıkması durumuna karşın, itibar algısının olumsuzluk niteliğinden
uzak olmasıdır. Kurumların hedef kitleleri nezdindeki imaj algısı olumlu ya da olumsuz
olabilmektedir. Ancak itibar yapısı gereği olumluluk barındıran bir algıdır, bizler itibar
algısının var olmasından ya da yok olmasından bahsedebiliriz. İtibar algısına olumlu ya da
olumsuz niteliği yükleyemeyiz. İtibar doğası gereği olumlu bir algıdır.
İmaj ve itibar algısı arasındaki bir diğer fark da, itibarın tüm hedef kitleler nezdindeki
değerlendirmeler şeklinde ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bir başka ifadeyle, eğer
tüm hedef kitlelerin kuruma yönelik uzun süreli olumlu değerlendirmeleri söz konusuyla
itibar algısının varlığından bahsedilmektedir. İmaj algısının kişiden kişiye farklılık
gösterebileceği bilinmektedir. Bir hedef kitlesi nezdinde olumlu imaj algısı tesis etmeyi
başarmış bir kurumun diğer tüm hedef kitlelerde olumlu imaj algısını tesis etmemesi gibi bir
durumla karşılaşılabilmektedir. Aynı durum itibar algısı için geçerli değildir; itibar algısı tüm
hedef kitlelerde kuruma yönelik uzun süreli değerlendirmelerin sonucu tesis edilen bir algıdır.
Bir hedef kitle grubunun kurumu itibar sahibi olarak değerlendirip diğerlerinin kurum
hakkında olumsuz değerlendirmeleri olması halinde itibar algısının ortaya çıkması mümkün
olmamaktadır. Bu doğrultuda kurumsal itibar dendiğinde tüm hedef kitlelerde ve daha genel
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olarak toplumda tesis edilen, kuruma yönelik toplumun tüm üyelerince paylaşılan algılar
anlaşılmaktadır.
Kurumsal itibarın oluşumunda; bireylerin, diğer insanların kurumu nasıl gördüğüne
ilişkin bireysel algıları etkili olmakta ve bu sebeple kurumsal itibar toplumsal olarak
paylaşılan bir etki, kolektif bir yapı olarak tanımlanabilmektedir (Helm, 2011).
Kurumsal itibar kurumların sahip olduğu en önemli soyut değer olarak
tanımlanabilmektedir (Uzunoğlu ve Öksüz, 2008). Bu soyut değere ulaşmak kurumların bu
yöndeki algı yönetimi çabalarını strateji temelli gerçekleştirmesini ve uygulamaya aktarması
zorunlu kılmaktadır.
Algı ve itibar bir elmanın iki yarısıdır. İtibar, algı ve gerçekliğin bir bileşkesidir, itibar
hedef kitleler tarafından algılanan değerler; itibar yönetimi ise algılanan bu değerler
karşılığında artan hedef kitle desteğinin araştırma, strateji, program geliştirme, yürütme ve
değerlendirme yoluyla kurum hedefleri için kullanımıdır (Pira, 2005: 135). Kurumsal itibarın
bilinçli biçimde yönetilmesi ile kurumun hedef kitleden destek ve onay alması gibi kurumsal
katkılar üst düzeye çıkmaktadır.
Kurumsal itibar konusuna yoğunlaştığı çalışmaları ile ön plana çıkan Fombrun’un
kurumsal itibara yönelik gerçekleştirmiş olduğu tanım, kurumsal itibarın kurumsal algı türü
olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Fombrun’un
tanımına göre kurumsal itibar; bir kurumun geçmiş faaliyetlerinin algısal ifadesi ve diğer ileri
gelen rakipleri ile kıyaslandığında kurumla ilgisi bulunan tüm bireyler açısından çekiciliğini
tanımlayan geleceğe yönelik görüşlerdir (1996: 72). Kurumsal itibar, kurumla ilişkili tüm
hedef kitlelerin kurumun geçmiş faaliyetlerine yönelik yaptıkları değerlendirmelerin
sonucunda oluşan bir algıdır ve bu nedenle uzun dönemli bir geçmiş değerlendirmeler bütünü
olarak ele alınabilmektedir. Ancak kurumsal itibar algısı sadece geçmiş döneme dönük
değerlendirmeler toplamı olarak ele alınmamalıdır. Kurumsal itibar algısı geleceğe dönük
olarak hedef kitlelerin kurumlardan beklentilerini kapsayan bir algı olması nedeniyle geçmişi,
bugünü ve geleceği kapsayan bir kurumsal algı türüdür.
Günümüzde itibar yönetimine yönelik çalışmaların temel araştırma konularından birisi
itibarın nasıl oluştuğu ve nasıl ölçümleneceğidir. İtibarın oluşumu ve ölçümlenmesine yönelik
literatürde ön plana çıkan önerilerden biri “Harris – Fombrun İtibar Katsayısı” şeklindedir.
İtibarın oluşumunda etkisi olan bileşenleri ve itibarın ölçülmesinde etkili olan faktörleri
kapsayan bu yöntem; ürün ve hizmetler, finansal performans, çalışma ortamı, sosyal
sorumluluk, vizyon ve liderlik, duygusal çekicilik bileşenleri olmak üzere altı boyutu
kapsamaktadır
(http://www.harrisinteractive.com/Products/ReputationQuotient.aspx,
31
Temmuz 2015).
Kurumsal itibarın oluşturulması ve ölçümlenmesine yönelik bir diğer öneri de Doorley
ve Garcia tarafından ortaya konmuştur. Araştırmacılar, kurumların sahip oldukları bir varlık
olarak kurumun itibarını ölçümlenmesi, izlenmesi ve yönetilmesi için uzun dönemli strateji
olarak tanımladıkları “Kapsamlı İtibar Yönetimi” yaklaşımının itibar yönetimi için kapsamlı
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bir çerçeve olduğuna işaret etmektedir. Kapsamlı itibar yönetimi programının kapsadığı
unsurlar şu şekilde sıralanabilmektedir (2007: 8 – 9):
-

Yenilikçilik
Yönetim kalitesi
Yetenekli çalışanlar
Ekonomik performans
Sosyal sorumluluk
Ürün kalitesi
İletişim kurma (Şeffaflık)
Yönetişim
Bütünlük (Sorumluluk, güvenilirlik, inanılırlık, doğruluk, dürüstlük)

Kurumsal itibar algısının oluşumunda etkili olan boyutlar ve bu boyutlara yönelik
geliştirilecek değerlendirme ile itibar algısının ölçümlenmesi mümkün olmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kurumsal imaj ve kurumsal itibar algısı kurumların hedef kitlelerde tesis etmeyi
arzuladığı temel kurumsal algı türleri arasında yer almaktadır. Kurumsal imaj ve kurumsal
itibar algısı birlikte anılan ve karıştırılan iki algı türü olmasına rağmen, birbirinden birtakım
özellikleri nedeniyle ayrılmaktadır. Kurumsal algı yönetimi stratejilerini oluşturacak ve
uygulamaya aktaracak halkla ilişkiler uygulayıcılarının söz konusu algı türlerinin kapsamına,
özelliklerine ve farklı yönlerine ilişkin kavrayış geliştirmesi önem taşımaktadır. Kurumsal
imaj algısının ve kurumsal itibar algısının oluşumunda dikkat edilmesi gereken unsurların
anlaşılması da başarılı algı sonuçlarına ulaşmak isteyen kurumlar için kritik öneme sahiptir.
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Uygulamalar
PRS Kurumu, hedef kitlelerin zihninde imaj algısının kendiliğinden oluştuğunu ve imaj
algısının stratejik biçimde yönetilmesinin gerekli olmadığını düşünmektedir. Hedef kitlelerde
imaj algısının oluşumunu tesadüfe bırakan kurum, imaj algısına yönelik gerçekleştirdikleri
araştırmanın sonucunda hedef kitlelerdeki mevcut kurumsal imaj algısı ile istenen kurumsal
imaj algısı arasında oldukça büyük farklılıklar olduğunu tespit etmiştir. Kurumun
araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda istenen imaja ulaşabilmek ve hedef kitlelerde
itibar algısını tesis edebilmek için kurumsal imajın ve itibarın stratejiler temelinde yönetilmesi
gerekliliğine kanaat getirmesi söz konusu olmuştur.

201

Uygulama Soruları
1) PRS Kurumu’nun hedef kitlelerde imaj algısının oluşumunu strateji temelli
yönetmemesinin sonuçları nelerdir?
2) Hedef kitlelerde olumlu imaj algısının tesis edilmesi ve hedef kitleler nezdinde itibar
algısına sahip olabilmek için kurumlar neler yapmalıdır?
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bir kişi, organizasyon ya da ürünün halka sunduğu
genel etki” olarak tanımlanmaktadır?
a) Kimlik
b) İmaj
c) Çekicilik
d) Güven
e) Sosyal Performans
2. Aşağıdakilerden hangisi Harris – Fombrun İtibar Katsayısı bileşenleri arasında yer
almamaktadır?
a) Sosyal sorumluluk
b) Vizyon ve liderlik
c) Çalışma ortamı
d) Yönetim kalitesi
e) Ürün ve hizmetler
3. Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda “Başkaları bizi nasıl düşünüyor?” sorusuna yanıt
oluşturmaktadır?
a) Kurumsal sosyal performans
b) Kurumsal kimlik
c) Güven
d) Kurumsal imaj
e) Kurumsal çekicilik
4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “imge ya da görüntü” şeklinde tanımlanmaktadır?
a) Davranış
b) İtibar
c) İmaj
d) Misyon
e) Felsefe
5. Aşağıdakilerden hangisinde planlı kurum imajı oluşturma sürecinin ilk aşamasına yer
verilmektedir?
a) Kurum kimliğini oluşturma
b) Güven algısını tesis etme
c) Kurum kimliğini yerleştirme
d) Çekicilik algısını pekiştirme
e) Kurum kimliğini değiştirme
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6. İnsanlar, ürünler ya da diğer nesneler için kullandığımız çağdaş, iyi, kaliteli, temiz,
dürüst gibi sıfatların kurumlar için kullanılması aşağıdaki kavramlardan hangisinin
varlığına işaret etmektedir?
a) Güven
b) İmaj
c) Çekicilik
d) Kimlik
e) Sorun
7. Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda “Bize göre biz neyiz?” sorusuna yanıt
oluşturmaktadır?
a) Kurumsal çekicilik
b) Kurumsal itibar
c) Güven
d) Kurumsal sosyal performans
e) Kurumsal kimlik
8. Aşağıdakilerden hangisi “Kapsamlı İtibar Yönetimi Programı”nın kapsadığı unsurlar
arasında yer almamaktadır?
a) Yenilikçilik
b) Duygusal çekicilik
c) Yönetişim
d) Sosyal sorumluluk
e) Yönetim kalitesi
9. Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi kurumsal itibarın oluşturulması
ölçümlenmesine yönelik “Kapsamlı İtibar Yönetimi Programı”nı geliştirmiştir?
a) Grunig ve Hunt
b) Ledingham ve Bruning
c) Elsbach ve Melewar
d) Cutlip ve Center
e) Doorley ve Garcia

ve

10. “…………………………., kurumlarla ilişkili uyaranlardan edinilen verilerin hedef
kitle zihinlerinde algılanması sonucunda ortaya çıkan kurum imgesidir” ifadesinde boş
bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a) Kurum kültürü
b) Kurum felsefesi
c) Kurum kimliği
d) Kurum stratejisi
e) Kurum imajı
Yanıtlar: 1 – b, 2 – d, 3 – d, 4 – c, 5 – a, 6 – b, 7 – e, 8 – b, 9 – e, 10 – e
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11. GÜVEN ALGISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.1. Güven Algısının Kapsamı

208

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Güven algısı nedir?
Güven algısı nasıl oluşmaktadır?
Güven algısının boyutları nelerdir?
Güven algısı nasıl yönetilmeli ve korunmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Güven Algısının Kapsamı

Güven algısının kapsamı
hakkında bilgi edinerek
kurumsal bir algı türü olarak
sahip olduğu önemi ve
kurumlara yaptığı katkıları
kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile
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Anahtar Kavramlar
-

Güven algısı
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Giriş
İnsanların yaşantılarını şekillendiren en önemli kavramlardan biri de güvendir.
İnsanlar güvendikleri insanlarla bir arada olmayı tercih eder, güven duydukları ortamlarda
bulunmayı ister, güven duydukları kurumları diğer kurumlardan farklı bir yere
konumlandırırlar. Yaşantımızın her alanında karşımıza çıkan güven kavramı, kurumsal bir
algı türü olarak da oldukça önem taşımaktadır. Kurumların hedef kitlelerinin destek ve
onayını alması, hedef kitleleri tarafından tercih edilir olması güven algısıyla doğrudan
bağlantılıdır. Bu nedenle güven algısı kurumların hedef kitlelerde tesis etmek istediği algı
türlerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Hedef kitlelerde güven algısının tesis edilmesi
gibi önemli bir halkla ilişkiler amacına ulaşmak ise kurumların hedef kitlelerinin gücünü
arkasına alması anlamına gelmektedir.
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11.1. Güven Algısının Kapsamı
Halkla ilişkiler disiplini kurumların birbirinden farklı özelliklere sahip çeşitli hedef
kitleleriyle karşılıklı yarar, güven, anlayış, iyi niyet ve hoşgörü esasına dayanan uzun vadeli
olumlu ilişkilerinin stratejik biçimde tesis edilmesine, geliştirilmesine ve korunmasına
odaklanan bir disiplinindir. Halkla ilişkilerin tanımından da yer aldığı üzere güven algısı
kurumlar ve hedef kitleleri arasındaki ilişkilerde belirleyici olmaktadır.
Halkla ilişkiler perspektifinden kurumların en temel amaçlarından birisi hedef
kitlelerde kuruma yönelik güven algısının tesis edilmesidir. Halkla ilişkilerin bu amacına
başarılı biçimde ulaşması ise kuruma üst düzeyde katkı sağlaması anlamını taşımaktadır.
Çünkü güven algısı toplumsal sistemin bir unsuru olarak tüm bireylerin birbirleriyle olan
ilişkilerini ve örgütlü yapılar olarak kurumlarla olan ilişkilerini etkilemektedir.
Bireylerin, aynı toplumsal sistem içinde yer alan diğer kişilere ya da kurumlara karşı
olan tutumlarının oluşmasında fazlaca etkili olan güven kavramı, taşıdığı bu önem nedeniyle
toplumsal ilişkilerin yapıtaşı olarak kabul edilebilmektedir. İnsanların, diğer insanlar ve
gruplarla olan ilişkilerinde kişilerarası güven şeklinde kendini gösteren güven kavramı,
toplumsal düzenin önemli unsurları olan kurumlar ya da örgütlü yapılara karşı kurumsal
güvene sahip olma ya da olmama durumu olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanların, diğer
bireylerle ya da kurumlarla olan ilişkilerinin ve iletişim süreçlerinin sağlıklı biçimde
sürdürülebilmesinde etkili olan güven unsuru, insanları bir arada tutma gücüne sahiptir.
Güvenin; karmaşıklığı azaltma, belirsizlik ve riskleri ortadan kaldırma işlevlerini yerine
getirme yoluyla ortak bir yaşam alanının paylaşılabilmesinde ve toplumsal düzenin
korunabilmesinde kritik bir rol oynadığı söylenebilmektedir. Küreselleşme ile birlikte, zaman
ve mekân sınırının ortadan kalktığı ve rekabet yarışının iyice hız kazandığı günümüz
koşullarında, çevresinde olup bitenlerden etkilenen açık birer sistem olarak kurum ve
kuruluşların; varlıklarını sürdürebilmesinde, iş ve iletişim hedeflerine ulaşabilmesinde hedef
kitlelerinin güvenini kazanması gerekliliği daha da görünür olmuştur. Bu gereklilik çağdaş
yönetim yaklaşımı açısından değerlendirildiğinde; söz konusu amaçlara ulaşılabilmek
açısından kişi, kurum ve kuruluşların halkla ilişkilere duydukları gereksinimin, bir başka
ifadeyle hedef kitleleriyle olan iletişim süreçlerinin strateji temelli olarak yönetilmesine
duydukları ihtiyacın giderek arttığı dikkat çekmektedir. Bu nedenle halkla ilişkilerin bir
yönetim işlevi olarak çağdaş yönetim yaklaşımının önemli bir unsuru haline geldiğini
söylememiz mümkündür. Gerek kamu kurumlarının gerekse özel sektör kuruluşlarının ve sivil
toplum örgütlerinin; çalışanlar, medya, hissedarlar, üyeler, hammadde ve hizmet sağlayanlar,
tüketiciler ve müşteriler gibi birbirinden farklı özelliklere sahip çeşitli hedef kitleleriyle;
diyalogu, iyi niyeti ve anlayışı temel alan uzun vadeli ilişkiler geliştirmesinde ve hedef
kitlelerinin güvenini kazanmasında halkla ilişkiler uygulamaları önemli bir rol oynamaktadır.
Hedef kitlelerde kuruma yönelik güvenin tesis edilmesi ve bunun korunması halkla ilişkilerin
en temel amaçları arasında yer almaktadır. Günümüzde, kâr amacı gütsün ya da gütmesin tüm
kurumların, hedef kitlelerin desteğini alma, hedef kitlelerle uzun vadeli ilişkiler oluşturma ve
sürdürme, karşılıklı iyi niyet, anlayış ve güveni tesis etme gibi birtakım amaçlara yönelen
halkla ilişkiler uygulamaları gerçekleştirmesi zorunluluk halini almıştır. Bu tür amaçları
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gerçekleştirmeyen kurum ve kuruluşların toplumsal sistemde varlıklarını sürdürmesi,
gerçekleştirdikleri faaliyetlerde hedef kitlelerin onayını alması pek mümkün olamamaktadır
(Boztepe, 2013: 54).
Güven algısı kurumların varlıklarını devam ettirebilmesi için kritik rol oynamaktadır.
Toplumsal sistemin üyeleri olan kurumların varlıklarını sürdürebilmesi için toplumun diğer
üyelerince yani hedef kitleleri tarafından tercih edilmesi, onların destek ve onayını alması
gereklilik taşımakta ve gerekliliğin sağlanması noktasında güven algısı devreye girmektedir.
Literatürde güvenen tarafın, güvenilenin yararlı faaliyetlerde bulunacağına ya da en
azından zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacağına yönelik geliştirdiği inanç şeklinde
tanımlanan güven kavramı (Picci, 2011: 49); hem kişilerarası ilişkiler hem de kurum – hedef
kitle ilişkileri açısından belirleyicilik gücüne sahiptir. Eğer hedef kitleler kurumların sadece
kurumsal çıkarlara odaklanmadığına, karar ve faaliyetlerinde hedef kitle ilgi ve çıkarlarını da
önemsediğine yönelik bir inanç geliştirirse güven algısının ortaya çıkma olasılığı
yükselmektedir. Kurumların toplumsal yarara odaklanan faaliyetler gerçekleşmesi güven
algısının tesisinde kritik bir rol oynamaktadır.
Güven algısının tesisi bir anda ya da çok kısa bir zaman dilinde gerçekleşmemektedir.
Güvenin tesisi geçmiş dönemdeki deneyimlerle yakından bağlantılıdır. Güven algısının tesis
edilmesi halinde hem geçmiş dönem deneyimlerine ilişkin olumlu değerlendirmelerin
varlığından hem de geleceğe yönelik olumlu beklentilerin varlığından bahsedilebilmektedir.
Güvenin genellikle bireysel deneyimlere dayanan bir algı olarak ele alınmasına
yönelik ve insanların güven oluşumunda deneyimleri sonucunda edindikleri bilgileri
kullanarak kimin ve neyin güvenilir olduğuna karar verdiğine yönelik görüşler (O’Hara, 2004:
75); güvenin geçmiş dönem bilgileri ve deneyimleri ile olan bağlantısını gözler önüne
sermektedir. Ancak güven algısını sadece geçmiş dönem deneyimleri ile ilişkilendirmek, bu
algı türünün geniş kapsamının gözden kaçırılması anlamına gelmektedir. Güven algısının tesis
edilmesi halinde mevcut döneme ilişkin olumlu değerlendirmelerin bulunmasının yanı sıra,
geleceğe yönelik beklentilerin de şekillenmesi söz konusu olmaktadır. Güven algısı geçmiş
dönemi, mevcut dönemi ve gelecek dönemi kapsamakta; güven algısının varlığı geleceğe
yönelik olumlu değerlendirmeler yapılmasını da mümkün kılmaktadır.
Güven, başkalarının bize karşı gelecekte destekleyici bir tarzda davranacağına ilişkin
güçlü bir beklentiyi de kapsamaktadır. Bu durum, geçmişte, bu beklentiye dayanak olacak
birtakım deneyimlerden kaynaklanmaktadır (Moloney, 2005: 552). Bu açıklamadan da
anlaşılacağı üzere güven geçmiş deneyimler doğrultusunda şekillenmekte ve geleceğe yönelik
beklentileri de kapsamaktadır. Güven algısının tesis edilmesi durumunda insanların olumlu
değerlendirmeleri sadece mevcut zaman dilimi için geçerli olmamaktadır. Güven algısının
varlığı durumunda insanlar geleceğe yönelik de beklentiler içine girmekte, güvenin sarsılacağı
ve güveni zedeleyecek türden davranışlarla karşılaşmayacaklarına dair bir inanç
geliştirmektedirler.
İnsanların diğer insanlar ve kurumlarla olan ilişkilerini etkileme gücüne sahip güven
algısı, kurum – hedef kitle ilişkileri açısından belirleyici bir unsurdur. İnsanların
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güvenmedikleri kişilerle olan ilişkilerini bitirme yönünde eğilim sergiledikleri gibi, kurumlar
ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerde de güven algısı ilişkiyi devam ettirme ya da
sonlandırma yönündeki eğilim üzerinde etkili olmaktadır.
Güven algısı bireysel beklentilerle yakından bağlantılıdır. Bireysel beklentileri
karşılamayan faaliyetlerle karşılaşılması durumunda güven algısının oluşması pek mümkün
olamamaktadır. Aynı zamanda bireysel beklentilerle uyuşmayan faaliyetlerin ortaya çıkması
durumunda var olan güven algısının zedelenmesi ve zayıflaması gündeme gelmektedir.
Diğerlerinin güvenirliliğine ilişkin bireysel beklentileri destekleyen etkileşimler, ilişki
sürecinde güveni arttırabilmekte; güvenilirliliğe ilişkin bireysel beklentileri zayıflatan
etkileşimler ise güveni azaltabilmektedir (Friman vd., 2002). Hedef kitlelerde güven algısının
oluşturulması ve var olan algının pekiştirilerek güçlendirilmesi için kurumların tüm karar ve
faaliyetlerinde tutarlılık içinde olması önem taşımaktadır. Birbirinden bağımsız ve birbiriyle
çelişen kurumsal faaliyetlerin güven algısının ortaya çıkmasına olanak sağlamayacağı
bilinmektedir.
Kurumlar ile hedef kitleler arasında uzun vadeli olumlu ilişkilerin tesis edilmesi ve
sürdürülmesi için güven algısına gereken özenin gösterilmesi gereklilik taşımaktadır. Güven
algısının stratejik biçimde yönetilmesi için hedef kitlelerin güvenini zedeleyecek türdeki
kurumsal karar ve davranışlardan uzak durulması zorunluluk arz etmektedir. Çünkü güven
algısının zedelenmesi ya da hasar alması durumunda algının eski olumlu haline dönmesi
olasılığı düşüktür.
Güven oluşturma halkla ilişkilerin sıklıkla bahsedilen amaçlarından birisidir. İlişki
oluşturma ve sürdürmeyle ilişkili olan halkla ilişkilerde güven, başarılı ilişkiler için anahtar
konumdadır. İtimat, inanma ve doğruluk kavramlarını kapsayan güven oldukça değerlidir ve
bir kez zedelendiğinde tamamen onarılması pek mümkün olamamaktadır (Tench ve Yeomans,
2006: 298).
İlişkinin bir tarafının, ilişkinin diğer tarafına itimat etme ve kendisini açmaya istekli
olması durumunun altını çizen güven algısı (Grunig ve Huang, 2000: 44) oldukça komplike
bir kavramdır. Güven algısının altı çizilmesi gereken çok boyutu bulunmakta, bunlardan ise
özellikle üç boyut özellikle önem taşımaktadır. İlk boyut olan doğruluk; bir kurumun adil ve
dürüst oluduğuna yönelik inançtır. Güvenilirlik boyutu; kurumun yapacağını söylediği her
şeyi yapacağına yönelik inançtır. Yeterlilik boyutu ise; kurumun yapacağını söylediği her şeyi
yapabilecek beceriye sahip olmasıdır (Grunig, 2002: 2).
Güven algısının ilk boyutu olan doğruluk kurumun hem kurum içi hedef kitleleri hem
de kurum dışı hedef kitlelerine yönelik kararlarında ve uygulamalarında adil olması ve
doğruluk esasına uygun bir davranış tarzına sahip olması anlamını taşımakta ve hedef
kitlelerinde buna yönelik bir inanç geliştirilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Güvenilirlik
boyutu ise hedef kitlelerde kurumun yapacağını söylediği her şeyi yapacağına yönelik inanç
şeklinde kendisini göstermektedir. Güvenin yeterlilik boyutunda kurumun yapacağını
söylediği her şeyi yapabilecek yetenek ve yeterliliğe sahip olduğuna yönelik hedef kitle
algısıdır.
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Güven algısının kuruma yapabileceği en önemli katkılar arasında hedef kitlenin
destekleyici türden tutumu yer almaktadır. Kuruma yönelik güven algısına sahip olan hedef
kitleler kurumla olan ilişkilerinde, kurumu bir ilişki partneri olarak kabul etmekte ve güven
algısının oluşturduğu olumlu bakış açısı nedeniyle kurumu olumlu düşünce, olumlu duygu ve
olumlu davranışlarıyla desteklemektedir. Kurum böylelikle, karar ve uygulamalarını hedef
kitle gücünü arkasına alarak daha da kararlı biçimde gerçekleştirebilmektedir.
Ki ve Hon tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada güven algısının kuruma yönelik
hedef kitle tutumlarını kuvvetli biçimde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Kuruma yönelik
olumlu bir tutum ve destekleyici türden davranış niyeti, kuruma inanma gönüllülüğü ve güven
algısı tarafından etkilenmektedir (2012: 205). Güven algısının meydana getirdiği destekleyici
türden hedef kitle tutumu; kurumun hedef kitlelerce rakiplerinden farklı bir yere
konumlandırılması, kurum ürün ve hizmetlerinin tercih edilmesi, kuruma yönelik olumlu
duygu ve düşüncelerin başka insanlarla paylaşılması, kurumun karar ve uygulamalarına
destek verilmesi şeklinde ortaya çıkabilmektedir.
Güven kavramına yönelik çok çeşitli tanımlamalar bulunmakta ve tanımların
birbirinden farklı unsurlara sahip olmasına rağmen tüm tanımlarda güvenin anlamında riskin
oynadığı merkezi role dikkat çekilmektedir. Genellikle güven kavramının kapsamından
bahsederken risk koşulları altında bireylere ve kurumlara inanma ve itimat etme durumlarına
atıfta bulunulmaktadır (Secor ve O’Loughlin, 2005: 68). Güven kurumların sorun ya da kriz
yaşama durumlarında da koruyucu kalkan görevi bir kurumsal algı türü olarak karşımıza
çıkmaktadır. Herhangi bir sorun ya da kriz durumu olmadığında da kurumlara önemli bir güç
sağlayan güven algısı, sorun ya da kriz gibi olağandışı durumlarda devreye girerek kurumun
kendisine zarar verme potansiyeli bulunan olumsuz durumu en az hasarla atlatabilmesine
katkı sunmaktadır. Hedef kitlelerin kuruma yönelik güven algısı, kurumların hedef kitle
desteğine en çok ihtiyaç duyduğu durumlarda sorunların ve krizlerin yönetimini
kolaylaştırmaktadır.
Kurum ile hedef kitleleri arasındaki ilişkilerde kurumsal güven algısının tesis
edilebilmesinin hangi koşullara bağlı olduğu halkla ilişkiler literatüründe en çok ilgi çeken
konulardan biri olmuştur. Bu yöndeki araştırmalarda ortaya çıkan temel fikirbirliği kurumsal
güven algısının tesis edilmesi için kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkilerinde simetrik
iletişim tarzını benimsemesi olmuştur.
İlişkilerin yönetiminde birbirine karşı güven veya itimada sahip olmanın kesinlikle
önem taşıdığına vurgu yapan Chia’nın belirttiği gibi, ilişkinin taraflarından biri tek yönlü ya
da asimetrik iletişimi destekleyen bir role sahip olursa, güvenin gelişmesi, sürdürülmesi ve
başlaması mümkün olamamaktadır (2005). Stratejik güven algısının yönetiminde kurumların
mutlak simetrik iletişim tarzını benimsemesi ve simetrik halkla ilişkilerin esaslarına uygun
biçimde hareket etmesi gerekmektedir.
Hedef kitlelerin kuruma yönelik güven algısına sahip olmasının kurumun hedef
kitleleriyle olan ilişkilerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerine uygun
kararlar alması ve faaliyetler gerçekleştirmesiyle yakından bağlantılıdır. Şeffaflık, hesap
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verebilirlik ve katılımcılık ilkelerine uygun tüm kurumsal karar ve uygulamalar hedef
kitlelerde kuruma yönelik güven algısının tesis edilmesine katkı sunmaktadır.
Ortaya çıktığı ilk dönemlerde mali bir terim olarak kullanılan şeffaflık ilkesi,
ekonomik faaliyetlerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilmesine ve ekonomik
yönden açık, saydam olma durumuna atıfta bulunmaktadır. Şeffaflık ilkesi halkla ilişkiler
açısından ele alındığında ise, kurumların tüm karar ve faaliyetlerinde şeffaf olması ve açık bir
iletişim tarzını benimsemesi anlamını taşımaktadır.
Kurumlar açık bir sistem olarak içinde faaliyet gösterdikleri toplumu ve toplum
üyelerini aldıkları kararlar ve hayata geçirdikleri uygulamalarla etkileyebilmekte ve aynı
şekilde toplumun üyelerinin tüm karar ve faaliyetlerinden de etkilenmektedir. Kurum ile
hedef kitle ilişkilerinde bu nedenle karşılıklı etkileme gücünden bahsedilebilmektedir.
Bahsedilen bu karşılıklı etki gücü, ilişki yönetimi süreçlerinde ilişki taraflarının birbirlerine
karşı açık bir iletişim tarzını benimsemesini zorunlu kılmaktadır.
Kurumların hedef kitlelerde güven algısını tesis edebilmesi şeffaflık ilkesine uygun
biçimde hareket etmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Hedef kitlelerin kurumlarla, kurumların
karar ve faaliyetleriyle ilgili bilgilere kolay biçimde ulaşabilmesi ve aynı zamanda bu
bilgilerin de basit, açık ve anlaşılır olması şeffaflık ilkesinin bir gereğidir. Şeffaflık ilkesinin
tam olarak uygulanabilmesi için sadece bilgiye kolay erişim yeterli değildir; erişilen bilgilerin
herkesin anlayabileceği düzeyde basit ve kolay anlaşılır olması da şeffaflık ilkesinin
gereklilikleri arasında yer almaktadır.
Güven algısının tesisinde önem taşıyan ilkelerden bir diğeri de hesap verebilirliktir.
Hesap verebilirlik ilkesi de şeffaflık ilkesi gibi başlangıçta mali bir terim olarak ortaya çıkmış,
ekonomik kaynakların ne şekilde kullanıldığına dair gerekçelerin açıklanması şeklinde ifade
edilmiştir. Halkla ilişkiler açısından da son derece önem taşıyan hesap verebilirlik ilkesi,
kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkilerinde karar ve uygulamalarının gerekçelerini hedef
kitlelerine anlatma sorumluluğunu üstlenmesi şeklinde gündeme gelmektedir.
Güven algısının şekillenmesinde ön plana çıkan ilkelerden sonuncusu olan katılımcılık
ise, hedef kitlelerin kurumsal kararların alınması ve politikaların oluşturulması süreçlerine
katılması şeklinde ifade edilebilmektedir. Hedef kitlelerin kurumsal karar ve politika
oluşturma süreçlerine görüş, öneri, beklenti ve gereksinimleri ile katılımları halkla ilişkilerin
hedef kitle ilgi ve çıkarlarını da dikkate alan bir disiplin olarak kamu yararını sağlama
amacına ulaşması için gereklilik taşımaktadır.
Kurumsal karar ve politika oluşturma süreçlerine hedef kitle katılımının sağlanması
noktasında ise halkla ilişkiler uzmanları devreye girmektedir. Halkla ilişkiler uzmanları
kurumlar ile hedef kitleler arasındaki ilişkilerde köprü işlevi görmektedir. Katılımcılık ilkesi,
hedef kitlelerin görüş, öneri, beklenti ve gereksinimlerini tespit ederek hedef kitlelerin
yönetim mekanizmasında temsil edilmesini sağlama şeklinde ortaya çıkmakta ve kurumlarda
bu görevi yerine getirme sorumluluğu halkla ilişkiler uzmanlarınındır. Halkla ilişkiler
uygulayıcıları yaptıkları çeşitli algı araştırmaları ile hedef kitlelerinin beklentilerini tespit
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ederek bu yönde yönetime danışmanlık yapmakta ve hedef kitle ilgilerini temsil etme
sorumluluğunu üstlenmektedirler.
Kurumların hedef kitlelerde güven algısı tesis edebilmesi ve var olan güven algısına
süreklilik kazandırması için şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerine uygun
biçimde hareket etmesi önem taşımaktadır.
Kurumların tüm karar ve uygulamalarının hedef kitleleri ilgilendirdiğinin farkında
olarak açık ve şeffaf bir iletişim tarzı benimsemesi; hedef kitlelerin ihtiyaç duydukları tüm
bilgilere kolaylıkla erişebilmesi ve bu bilgilerin kolaylıkla anlaşılabilecek düzeyde basit,
somut olması şeffaflık ilkesini ifade etmektedir. Aynı şekilde kurumlar tüm karar ve
uygulamalarının gerekçelerini hedef kitlelerine anlatma sorumluluğunu da üstlenerek hesap
verebilirlik ilkesine uygun biçimde hareket etmelidirler. Katılımcılık ilkesi ise, hedef
kitlelerin kurumun yönetim mekanizmasında temsil edilmesi şeklinde uygulamaya
aktarılmaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcılarının bu rolü başarılı biçimde gerçekleştirmesinin
sonucunda da hedef kitlelerde kuruma yönelik güven algısının oluşturulabilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kurumların hedef kitlelerde tesis etmeyi amaçladığı en temel kurumsal algı türlerinden
olan güven algısı, hedef kitlelerin geçmiş deneyimlerine ilişkin olumlu değerlendirmeler
şeklinde ortaya çıkmakta ve geleceğe yönelik beklentileri de kapsamaktadır. Bu nedenle
güven algısının sadece kurumla ilgili geçmiş deneyimler ve bilgilerle ilişkili bir algı olarak ele
almak doğru değildir; güven algısı hedef kitlelerin kurumun gelecekte de güveni sürdürecek
türden davranışlar sergileyeceğine yönelik inançlarını da kapsamaktadır. Güven çok boyutlu
bir algı olarak doğruluk, güvenilirlik ve yeterlilik boyutlarını kapsamaktadır. Hedef kitlelerde
güven algısını tesis etmeyi arzu eden kurumların mutlaka simetrik bir iletişim tarzını
benimsemesi ve şeffaflık, hesap verebilirlik ile katılımcılık ilkelerine uygun kararlar alması ve
faaliyetler gerçekleştirmesi zorunluluk taşımaktadır.
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Uygulamalar
ABC Kurumu, hedef kitlelerinin beklentilerini karşılayan, gerek kurumsal karar, uygulama ve
stratejileriyle gerekse ürün ve hizmetlerinin vaat ettiklerini karşılamasıyla hedef kitlelerde
güven algısı tesis etmeyi başarmış bir kurumdur. Hedef kitlelerin ABC Kurumu ile ilişkili
geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak olumlu değerlendirmeleri söz konusu olmuş ve
gelecekte de kurumun aynı şekilde davranacağına yönelik beklentileri gündeme gelmiştir.
Geçmişteki karar, uygulama ve faaliyetleriyle hedef kitlelerinde güven algısını tesis etmeyi
başaran kurum hedef kitlenin destekleyici türden tutumları ile karşılık bulmuştur.
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Uygulama Soruları
1) Hedef kitlelerde güven algısının tesis edilmesi neden önem taşımaktadır?
2) Güven algısı nasıl ortaya çıkmakta ve hedef kitlelerin geleceğe yönelik beklentileri
üzerinde neden belirleyici olmaktadır?
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Bölüm Soruları

1. Aşağıda yer alan algı türlerinden hangisi toplumsal sistem içinde insanların
birbirleriyle ve kurumlarla olan ilişkilerini etkileme gücüne sahiptir?
a) Kültür
b) Güven
c) Felsefe
d) Misyon
e) Değer
2. Aşağıdakilerden hangisi güvenin kapsamı dahilinde yer almamaktadır?
a) İnanç
b) Doğruluk
c) Risk
d) Dürüstlük
e) İtimat
3. Aşağıdaki algı türlerinden hangisi ilişki bir tarafının, ilişkinin diğer tarafına itimat
etme ve kendisini açmaya istekli olması durumuna işaret etmektedir?
a) İmaj
b) Çekicilik
c) İtibar
d) Güven
e) Kimlik
4. Aşağıdakilerden hangisi “bir kurumun adil ve dürüst olduğuna yönelik inanç” şeklinde
tanımlanabilecek güven boyutudur?
a) Çekicilik
b) Güvenilirlik
c) Yeterlilik
d) Adalet
e) Doğruluk
5. “……………; güvenen tarafın, güvenilenin yararlı faaliyetlerde bulunacağına ya da en
azından zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacağına yönelik geliştirdiği inanç
şeklinde tanımlanabilmektedir” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi
ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a) Çekicilik
b) Sorun
c) İmaj
d) Kimlik
e) Güven
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6. Hedef kitlelerinde kurumsal güven algısının tesis etme amacı taşıyan bir kurumun
hedef kitleleriyle olan ilişkilerinde aşağıda yer alan iletişim tarzlarında hangisini
benimsemesi gerekmektedir?
a) Simetrik iletişim tarzı
b) Tek yönlü iletişim tarzı
c) Yönlendirici iletişim tarzı
d) Manipüle edici iletişim tarzı
e) Asimetrik iletişim tarzı
7. Aşağıdakilerden hangisi şeffaflık ilkesinin ilk ortaya çıktığı alandır?
a) Siyasi
b) Mali
c) Sosyolojik
d) Felsefi
e) Psikolojik
8. “Halkla ilişkilerde, …………… ilkesinin uygulanması hedef kitlelerin görüş, öneri,
beklenti ve gereksinimlerini tespit ederek hedef kitlelerin yönetim mekanizmasında
temsil edilmesini sağlama şeklinde ortaya çıkmaktadır” ifadesinde boş bırakılan kısım
aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a) Güvenilirlik
b) Şeffaflık
c) Katılımcılık
d) Süreklilik
e) Hesap verebilirlik
9. Aşağıdakilerden hangisi güvenin boyutlarına doğru biçimde yer verilmektedir?
a) Doğruluk – yeterlilik – güvenilirlik
b) Çekicilik – doğruluk – imaj
c) Güvenilirlik – itibar – yeterlilik
d) Belirsizlik – itimat – dürüstlük
e) İtibar – çekicilik – doğruluk
10. “…………………….., risk koşulları altında bireylere ve kurumlara inanma ve itimat
etme şeklinde ortaya çıkabilmektedir” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden
hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a) Çekicilik algısı
b) İmaj algısı
c) Güven algısı
d) Sorun algısı
e) Kimlik algısı
Yanıtlar: 1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – e, 5 – e, 6 – a, 7 – b, 8 – c, 9 – a, 10 – c
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12. KURUMSAL SOSYAL PERFORMANS ALGISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

12.1. Kurumsal Sosyal Performans Algısının Kapsamı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Kurumsal sosyal performans algısı nedir?
2. Kurumsal sosyal performans algısı ile kurumsal sosyal sorumluluk arasında nasıl bir
bağlantı bulunmaktadır?
3. Kurumsal sosyal performans algısı nasıl oluşmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kurumsal
Performans
Kapsamı

Kazanım

Sosyal Kurumsal sosyal performans
Algısının algısının kapsamı hakkında
bilgi edinerek kurumsal bir
algı türü olarak sahip olduğu
önemi ve kurumlara yaptığı
katkıları kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile
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Anahtar Kavramlar
-

Kurumsal sosyal performans algısı
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Giriş
Birbirine benzer ürün ve hizmetlerin tüketici tercihine sunulduğu günümüz
koşullarında, kurumların hedef kitleleri tarafından rakiplerinden farklı bir konuma
yerleştirilmesi ve daha fazla tercih edilir olması önemli bir hal almıştır. Kurumların bu
yönden başarıya ulaşması ise hedef kitle beklentilerine uygun hareket etmesi ile mümkündür.
Günümüzde hedef kitlelerin kurumlardan en temel beklentileri arasında sadece kurumsal
yarar ile sonuçlanacak faaliyetler gerçekleştirilmesinin ötesine geçmeleri ve toplumsal yarara
odaklanacak uygulamaları hayata geçirmelidir. Kurumsal sosyal performans algısı,
kurumların toplumsal yarara odaklılık beklentilerini karşılamak üzere gerçekleştirdikleri
uygulamaların sonucu olarak hedef kitlelerde tesis edilen kurumsal bir algı türüdür. Dersin bu
bölümünde kurumsal sosyal performans algısının ne olduğu ve kapsamına ilişkin bilgiler
paylaşılarak, kurumsal sosyal performans algısının yönetiminde dikkat edilmesi gereken
unsurlara değinilecektir.
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12.1. Kurumsal Sosyal Performans Algısı
Halkla ilişkilerin ilişkisel paradigmayla birlikte yeniden yorumlanmasıyla kurumlar ile
hedef kitleler arasındaki ilişkilerde hedef kitleler bir amaca ulaşmanın aracıları olmanın
ötesine geçmiş, hedef kitleler bir ilişki partneri olarak daha önemsenmeye başlamıştır.
İlişkisel yaklaşımla birlikte halkla ilişkilerde hedef kitle odaklılık şeklinde ortaya çıkan
değişim, hedef kitle beklentilerinin kurumlar tarafından daha fazla önemsenmesine yol
açmıştır.
Kurumların varlıklarını sürdürebilmesi ve amaçlarına başarılı biçimde ulaşabilmesi
için hedef kitle desteğini ve onayını almasının zorunluluk haline geldiği günümüz
koşullarında kurumlar ile hedef kitleler arasında sadece değiş tokuş ilişkilerinin tesis edilmesi
yeterli olmamaktadır.
İlişkisel yaklaşımda kurumlar ile hedef kitleleri arasındaki ilişkiler değiş tokuş
ilişkileri ve toplumsal ilişkiler olmak üzere ikili bir sınıflandırma dahilinde ele alınmaktadır
(Hon ve Grunig, 1999). Değiş tokuş ilişkilerinde kurumlar ile hedef kitleler arasındaki
ilişkilerde karşılıklı takas esası gündeme gelmektedir. Değiş tokuş ilişkileri kurumlar ile hedef
kitleleri arasındaki pazarlama ilişkilerinin özünü oluşturmaktadır.
Toplumsal ilişkiler ise halkla ilişkiler açısından ele alınabilecek bir kurum – hedef
kitle ilişki türüdür. Bu ilişki türünde kurumlar herhangi bir karşılık alma beklentisi içinde
olmaksızın hedef kitlelerin ve toplumun yararı ile sonuçlanacak faaliyetlerle meşgul
olmaktadırlar.
Toplumsal ilişkiler, ilişkisel yaklaşımın desteklediği ilişki türüdür ve kurumların
toplumsal yarara odaklanan faaliyetler gerçekleştirme yönündeki hedef kitle beklentisine yanıt
vermek üzere hayata geçirdikleri çabalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Kurumların hedef
kitlelerinin beklentileri üzerine toplumsal yarara odaklanan faaliyetler gerçekleştirmesi ve
böylelikle de toplumsal ilişkilere yatırım yapması kurumsal sosyal performans algısının
oluşmasını sağlamaktadır.
Kurumların sadece kurumsal çıkarlarına hizmet edecek faaliyetler genellikle finansal
performansına katkı yapmaya odaklanmaktadır. Kurumun ekonomik kar elde etme ve
kazançlarını arttırma yönündeki çabaları finansal performanslarına doğrudan etki edecek
faaliyetleriyle ilgilidir. Kurumsal sosyal performans algısı ise kurumun içinde faaliyet
gösterdiği topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeye yönelik gerçekleştirdikleri
doğrudan finansal performansa etkisi olmayan faaliyetlerin sonucunda oluşmaktadır.
Geçmiş dönemlerde kurumların sorumlulukları geleneksel bir bakış açısıyla ele
alınmaktaydı ve kurumların üretim faaliyetlerini başarılı biçimde yerine getirerek ekonomik
yönden kazanç elde etmesi tek sorumlulukları olarak kabul edilmekteydi. Bu dönemlerde
kurumların finansal performanslarına etki edecek türden faaliyetlerde bulunması
sorumluluklarını yerine getirmesi anlamını taşımaktaydı. Günümüzde ise kurumların
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sorumluluk alanları hedef kitlelerin beklentilerinin farklılaşması nedeniyle daha geniş bir
boyut kazanmış ve kurumlara toplumsal fayda sağlama sorumluluğu da yüklenmiştir.
Kurumların kendilerine yüklenen bu sorumlulukları yerine getirmesi hedef kitleleriyle
toplumsal ilişkiler geliştirmeye yatırım yaptıkları şeklinde de değerlendirilebilmektedir.
Kurumların hedef kitleleriyle toplumsal ilişkiler oluşturma amacına yönelik çabaları hedef
kitlelerde kurumsal sosyal performans algısının tesis edilmesine imkan tanımaktadır.
Kurumsal sosyal performans algısı, kurumların toplumsal yarara odaklanan tüm karar ve
uygulamalarını içeren kurumsal algı türüdür.
Kurumların ekonomik paydaşlarına yönelik geleneksel sorumluluklarını yanı sıra,
çalışanlar gibi farklı hedef kitlelerine yönelik ya da en geniş kapsamıyla topluma karşı olan
sorumluluklarını vurgulayan bir yapı olarak kurumsal sosyal performans konusu artış gösteren
bir ilgiyle karşılaşmaktadır (Turban ve Greening, 1996: 658). Kurumların hedef kitlelerin ilgi
ve kaygılarına yönelik sorumluluk üstlendiğini gösterir tarzda kararlar alması ve faaliyetler
gerçekleştirmesi, hem çalışanlar ve hissedarlardan oluşan kurum içi hedef kitlelerde hem de
medya, tüketiciler, hammadde ve hizmet sağlayanlar, toplum gibi kurum dışı hedef kitlelerde
kurumsal sosyal performans algısının tesis edilmesine katkı sağlamaktadır.
Hedef kitlelerde kurumsal sosyal performans algısının tesis edilmesi için kurumların
sergiledikleri çabalar günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kurumlar, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışına uygun kararlar alarak ve
kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarını gerçekleştirerek hedef kitlelerde kurumsal sosyal
performans algısını tesis etmeye çalışmaktadır.
Wood tarafından ortaya konan kurumsal sosyal performans modelinin temelini
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı oluşturmaktadır. Kurumsal sosyal performans modelinde
kurumsal sosyal sorumluluk prensiplerine, kurumsal sosyal sorumluluk süreçlerine ve
kurumsal davranışın çıktıları olarak sosyal etkiler, sosyal programlar ve sosyal politikalara yer
verilmektedir (1991: 694). Wood tarafından ortaya konan kurumsal sosyal performans
modelinin kurumsal sosyal sorumluluk süreçlerine ve prensiplerine vurgu yapması kurumsal
sosyal performans algısı konusunun kurumsal sosyal sorumluluk perspektifinden ele alınması
gerekliliğine işaret etmektedir.
Kurumlar sosyal sorumluluklarını ne kadar iyi yerine getirip uygulamaya aktarırlarsa,
bu durum kurumsal sosyal performanslarına yansımaktadır (Liu vd., 2011: 179 – 180). Bu
nedenle kurumsal sosyal sorumluluk esasına uygun kararlar ve uygulamalar kurumların hedef
kitlelerde tesis edeceği kurumsal sosyal performans algısıyla yakından bağlantılıdır.
Kurumsal sosyal performans; bir kurumun sosyal sorumluluk prensiplerinin
yapılandırılması, kurumun toplumsal ilişkileri ile ilgili izlenebilir ve ölçülebilir çıktılar,
programlar, politikalar ve sosyal sorumluluk süreçleri olarak tanımlanabilmektedir (Wood,
1991: 693). Kurumsal sosyal performans algısı, kurumun yerine getirdiği kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetleriyle tesis ettiği toplumsal ilişkilerinin sonucunda ortaya çıkan izlenebilir
ve ölçülebilir çıktılar aracılığıyla hedef kitlelerde tesis edilen kurumsal algıdır.
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Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumların doğrudan finansal yarar sağlamadığı,
toplumun bir üyesi olarak içinde faaliyet gösterdiği topluma karşı sorumluluklarını yerine
getirdiği türden uygulamalarını kapsamaktadır. Kurumsal sosyal sorumlulukta, hedef kitle
kaygı ve ilgileri ön plandadır ve toplumsal yarara odaklanılmaktadır. Kurumlar, kendileriyle
ve faaliyet alanlarıyla doğrudan ilişkili olmasa da, hedef kitleleri ve toplum için endişe
uyandıran, sorun teşkil eden durumların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaktadır.
Kurumsal sosyal sorumluluk halkla ilişkilerin kurumsal sosyal performans algısı tesis
etmek için kullandığı tekniklerden biridir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları kurumsal sosyal
sorumluluk tekniğine başvurma yoluyla kurumsal sosyal performans algısına verdikleri önemi
somutlaştırmaktadırlar.
Halkla ilişkilerin, kurum ve hedef kitlelerin beklentilerini aynı doğrultuya getirmek
için etki bir yaklaşımı benimsemesinin temel gerekçesi kurumsal sosyal sorumluluğa işaret
etmektedir. Ayrıca, halkla ilişkiler akademisyen ve uygulayıcılarının hedef kitle sorunlarıyla
ilgili iletişim gerçekleştirme konusuyla meşguliyetleri uzun bir tarihe dayanmaktadır.
Kurumsal sosyal sorumluluk; hedef kitle ve kurum gündemlerinde öne çıkan bir konudur ve
araştırmalar kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının gerçekleştirilmesinde halkla
ilişkiler uygulayıcılarının oynadıkları rolü ortaya koymaktadır (Bartlett, 2011: 80).
Kurumların hedef kitlelerde tesis edeceği olumlu algılar yani stratejik algı yönetimi çabaları
örgüt yapısı içinde halkla ilişkiler fonksiyonunun sorumluluğu kapsamında yer almaktadır.
Halkla ilişkiler, hedef kitlelerin ve toplumun ilgilerini, kaygılarını tespit ederek kurumların
sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda hangi konulara yoğunlaşması gerektiğine yönelik
yönetime danışmanlık yapan bir yönetim fonksiyonudur.
Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları; toplum tarafından bir kurumdan beklenen
ve istenen, genellikle toplumsal sorunlarla ilgili ve finansal çıkarımları olmayan faaliyetler
olarak tanımlanabilmektedir (Cornelissen, 2004: 186). Kurumsal sosyal sorumluluk
uygulamaları, hedef kitlelerde kurumsal sosyal performans algısının tesis edilmesini
sağlamakta ve hedef kitlelerde kuruma yönelik destekleyici türden tutumların oluşmasına
katkı sunmaktadır.
Kurumsal sosyal sorumluluk; kurumların sosyal meşruiyet için hedef kitle kaygı ve
beklentilerine uygun yanıtlar vermesi süreçlerini içermektedir (Garriga ve Mele, 2004: 59 –
60). Günümüzde hedef kitle kaygı ve beklentilerine uygun yanıtlar veremeyen, kurumsal
sosyal sorumluluk esasına uygun hareket etmeyen kurumların hedef kitlelerden destekleyici
tutumlar ile ödüllendirilmesi, hedef kitle destek ve onayını alması mümkün olmamaktadır.
Kurum ile paydaşlarını beklentileri arasında, ilişki ve diyalog aracılığıyla bağlantı
kurulması süreci olan kurumsal sosyal sorumluluğun (Hoyos, 2013: 2) yerine getirilmesinde
ve iş uygulamalarına entegre edilmesinde başarısız olan kurumlar negatif paydaş algısı
durumunda savunmasız kalmaktadır (Spangler ve Pompper, 2011: 217). Kurumların kurumsal
sosyal sorumluluk çabalarına başvurmaması ya da başarısız uygulamalara imza atması
kurumsal sosyal performans algısından yoksun olmaları sonucunu doğurmaktadır. Kurumsal
sosyal performans algısına sahip olmayan kurumlar hedef kitlelerinin kendilerine yönelik
olumsuz algılara sahip olması durumuyla karşı karşıya kalmaktadır.
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Toplumsal paydaşlar, kurumların toplumu desteklemeye yardımcı olan işletme dışı
faaliyetlerle meşgul olmasını önemsemektedir. Kurumların bu rolü kurumsal sosyal
sorumluluk olarak tanımlanabilmekte (Shamma ve Hassan, 2008: 36); bu rolün hedef kitle
beklentilerini ve isteklerini karşılayacak düzeyde yerine getirilmesi hedef kitlelerde kuruma
yönelik kurumsal sosyal performans algısının tesis edilmesi dışında olumlu kurumsal imaj ve
kurumsal itibar algısının tesis edilmesine de katkı sunmaktadır.
Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının hayata geçirilmesi, bir diğer ifadeyle
sosyal, çevresel, etik, insan hakları ile ilgili konuların kurum operasyonlarına entegre
edilmesi, bir kurumun imajını, itibarını ve hedef kitleleriyle olan ilişkilerini etkileyen önemli
bir faktör olarak kabul edilmektedir (Etter, 2013: 1).
Kurumların genellikle faaliyetlerini yerine getirirken çevreyi kirletme, toplumsal
sisteme zarar verme gibi olumsuz hedef kitle algılarıyla karşılaşmaları halinde bu algıyı
olumlu yönde değiştirmek için kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine başvurduklarına
yönelik bir inanış bulunmakta ve bu nedenle de kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin
hedef kitleler tarafından zaman zaman samimi bulunmaması durumu gündeme gelmektedir.
Kurumların negatif hedef kitle algısı ile karşılaştıkları zaman değil, süreklilik taşır biçimde
kurumsal sosyal sorumluluğu kurumsal stratejilerine entegre etmesi gereklilik taşımaktadır.
İçinde faaliyet gösterdikleri toplumun bir üyesi olarak, toplumsal sorunların
çözümünde sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin farkında olan kurumların hedef kitlelerinin
talep ve beklentilerine uyum sağlamak ve uygun yanıtlar geliştirmek için kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetlerini uzun yıllar boyunca devam ettirmeleri önem taşımaktadır. Kurumsal
karar alma ve politika oluşturma süreçlerinin tamamında kurumsal sosyal sorumluluk esasına
göre hareket eden kurumların bu yöndeki çabaları hedef kitlelerce daha dikkat çekici
bulunacaktır.
Kurumsal sosyal sorumluluk sadece kurum faaliyetlerinin negatif sonuçlarının
azaltılması değil; kurumun, toplumun bir parçası olabilmesi ile ilgilidir. Bu yaklaşım;
kurumların, topluma daha fazla katkı yapmaları gerekliliğini fark etmesi ve kendilerini
kurumsal stratejilerde, sistemlerde, politika ve planlarda ortaya çıkan yeni taleplere yönelik
düzenlemesi anlamını taşımaktadır (Jonker ve Witte, 2006: 238).
Kurumların paydaşları ve geniş anlamıyla toplum ile ilişkilerini geliştirmek için
başvurdukları bir aktivite olan kurumsal sosyal sorumluluk; paydaşların taleplerinin
saptanması ve değerlendirilmesi süreci ile bu taleplerin karşılanması için politikaların ve
eylemlerin geliştirilmesi, uygulanması sürecini içerebilmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk
asgari düzeyde, kurumların ekonomik, sosyal ve / veya çevreyle ilgili sorunları ele alma
şekillerine odaklanmaktadır (Ihlen vd., 2011: 8).
Kurumların farklı türdeki hedef kitlelerine yönelik sorumlulukları literatürde kurumsal
sosyal sorumluluk modelleri ile açıklanmaktadır. Carroll tarafından geliştirilen “Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Piramidi” kurumların sosyal sorumluluklarını dört boyuttan oluşan bir
sınıflandırma ile ele almaktadır. Kurumların farklı sorumluluk türlerini kapsayan Kurumsal
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Sosyal Sorumluluk Piramidi’nin şu şekilde görselleştirilmesi mümkün olmaktadır (Carroll,
1991):

Şekil 8: Carroll’un Dört Boyutlu Sosyal Sorumluluk Modeli

Carroll tarafından geliştirilen sosyal sorumluluk piramidi birbiriyle hiyerarşik ilişki
içinde bulunan dört sorumluluk boyutundan oluşmaktadır. Ekonomik sorumluluklar, yasal
sorumluluklar, ahlaki sorumluluklar ve gönüllü sorumluluklar olarak sıralanabilecek
sorumluluk boyutları kurumların farklı yükümlülük alanlarına dair açıklamalar getirmektedir.
Sorumluluk alanlarından ilki olan ekonomik sorumluluklar; kurumların geleneksel
sorumluluk türü olan kar elde etme, ekonomik büyüme sağlama, kazançları üst düzeye
çıkarma gibi üretim faaliyetleriyle ilişkili ve doğrudan finansal performansa etki edecek
sorumluluklarına atıfta bulunmaktadır.
Yasal sorumluluklar ise, kanuni düzenlemelere uygun hareket etme, yasaların
gerektirdiği çerçeve içinde faaliyetlerini sürdürmesi yönündeki kurumsal sorumlulukları ifade
etmektedir.
Ahlaki sorumluluklar, kurumların karar alma, politika oluşturma ve faaliyet
gerçekleştirme süreçlerinde ahlaki kurallara, değer yargılarına bağlı kalarak, toplum
tarafından genel kabul görmüş iyiye ve doğru olana uygun davranmasına işaret etmektedir.
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Gönüllü sorumluluklar ise kurumların herhangi bir yasal yaptırım olmaksızın
gönüllülük esasına bağlı olarak gerçekleştirdikleri kurumsal faaliyetlere atıfta bulunmaktadır.
İsteğe bağlı kurum uygulamaları şeklinde de ifade edilebilecek gönüllü sorumluluk çabaları,
kurumun herhangi bir zorunluluğu olmamasına rağmen toplumsal konulara ilişkin sorumluluk
üstlenmeleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kurumların günümüzde gönüllü sorumluluk
boyutunu kurumsal sosyal sorumluluk tekniği kapsamındaki uygulamalarla görünür kıldıkları
dikkat çekmektedir.
20. yüzyılın sonunda ortaya atılan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi Modeli”
kurumların sosyal sorumluluk alanlarını çok boyutlu ele alması nedeniyle önem taşımaktadır.
Ancak modele yöneltilen birtakım eleştiriler de bulunmakta; bu eleştirilerin başında ise
hiyerarşik bir düzen içinde sıralanan sosyal sorumluluk boyutlarından ekonomik
sorumluluklara piramitte en geniş yerin ayrılması gelmektedir. Ekonomik sorumluluklara
ayrılan bu payın günümüz sosyal sorumluluk anlayışı açısından biraz yüksek olduğu dikkat
çekmektedir. Kurumların ekonomik sorumluluklarını yerine getirmesinin hem kurumlar hem
de ekonomik düzen açısından sahip olduğu önem göz ardı edilmemekle birlikte, kurumların
sadece kendi kazançlarının ön plana çıktığı ekonomik sorumluluklarına yoğunlaşıp topluma
karşı olan sorumluluklarını yani gönüllü sorumluluk boyutunu ihmal etmemesi gereklilik
taşımaktadır.
Kurumların ekonomik sorumluluklarına yoğunlaşması doğrudan finansal performansa
ve ekonomik yarara katkı yapmaktadır, ancak toplumsal beklentilerin farklılaştığı günümüzde
gönüllü sorumluluklarını geri planda bırakan kurumların finansal performanslarına etki
edebilecek önemli bir gücü görmezden geldiği söylenebilmektedir. Bu noktada hedef
kitlelerde kurumsal sosyal performans algısını tesis etmeyi başarmış kurumların, hedef kitleler
tarafından ödüllendirilerek finansal performanslarına etki edebilecek bir desteği arkalarına
alabileceklerinin tekrar vurgulanması önem taşımaktadır.
Kurumlar, gönüllü sorumluluklarını hayata geçirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk
uygulamaları ile hedef kitleler nezdinde görünür kılmakta ve bu uygulamalarla hedef
kitlelerde kurumsal sosyal performans algısının tesisine odaklanmaktadırlar. Başarılı
kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarını hayata geçirmek isteyen kurumların süreci
stratejik bir zemine dayandırması, kampanya öncesi gerekli araştırmaları yapıp kampanya
planını araştırma sonucunda elde ettiği veriler doğrultusunda şekillendirmesi gereklilik
taşımaktadır.
Sosyal sorumluluk kampanyalarının hedeflenen sonuca ulaşabilmesinin ardında
stratejik düşünme ve elbette stratejik planlama bulunmaktadır. Dolayısıyla bu etkinliğin
planlanması sırasında konuya ilişkin araştırmanın en doğru şekilde yapılması gereklidir.
Kampanyanın uygulanmasına ilişkin süreci aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Özgen,
2006: 41 – 42):
1. Önce üst düzeyin inanması,
2. Ne derece önemli bir sosyal sorun olduğu,
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3. Kurum olarak taahhütte bulunulması,
4. Kurum çalışanlarına ne derecede motivasyon kaynağı oluşturacağı ve dolayısıyla
kampanyada yer alıp almamayı isteyecekleri,
5. Konuyla ilgili uzmanların görevlendirilmesi,
6. Kampanya hakkında temel doğruyu bulmak ve faydayı vurgulamak (önemli olan
kampanyanın özellikleri değil o özelliklerin topluma sağlayacağı faydadır) en temel
aşamalardır, bu aşamalardan sonra aşağıdaki konulara açıklık getirilmesi gereklidir.
7. Kampanya neden düzenleniyor? Proje fikrinin doğuşu,
8. Kampanya ile ne anlatılacağı / İletişim hedefi,
9. Amacı,
10. Sağlayacağı avantajlar,
11. Kampanya ekibinin kimlerden oluşacağı,
12. Kampanya içeriği (kampanyaya genel bakış, ön araştırma, planlama, uygulama),
13. Temel mesajları,
14. Hedef kitleleri,
15. İlan / afiş tasarımları,
16. Alınacak destekler / sosyal paydaşları,
17. İç iletişimi,
18. Medya iletişimi (kullanılacak kanallar, araçlar)
19. Basın bültenleri,
20. Yazılı basında özel haberleri,
21. Görsel basında kurum sözcüsü ile özel röportajları,
22. İnternet yansımaları,
23. İstatistiki bilgiler / geri dönüşümü (Kurumsal itibara, bilinirliğe, çalışan
memnuniyetine, satışa olan etkisi) önceden tasarlanarak proje süreci başlatılmalıdır.
Bu sürecin stratejik biçimde yönetilmesiyle kurumsal sosyal performans algısına
olumlu etki yapacak başarılı kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının hayata geçirilmesi
mümkün olmaktadır.
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin başarıya ulaşması için dikkat edilmesi
gereken genel ilkeler ise şu şekildedir (Aydede, 2007: 50):
1. Projenin içeriğinin kurumun sunduğu ürün ya da hizmetle çelişmemesi,
2. Projenin hedeflerinin kurum değer ve vizyonuna uygun olması,
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Proje hedefinin ulaşılabilir bir hedef olması,
Projenin hedef kitlenin kolay anlayabileceği net bir mesaj içermesi,
Projenin toplumsal ihtiyaç ve duyarlılıklara uygun olması,
Projenin hem kuruma hem tüketiciye yarar sağlaması,
Proje bütçesinin kurum kaynaklarına ve yetkinliklerine göre önceden belirlenmesi,
Üst düzey yönetimin projeye sahip çıkması,
Kurum çalışanlarının projeyi içselleştirmesi, çalışmalarına dahil etmesi ve
departmanlar arasında işbirliği sağlanması,
10. Projenin hedefine en etkin şekilde ulaşması için uygun proje ortaklıkları
kurulması,
11. Tedarikçilerin gerekli yetenek ve bilgiye sahip, konusunda uzman kişiler olması,
12. Projenin toplumun geneli tarafından benimsenmesi,
13. Projenin sürdürülebilir olması,
14. Projenin yenilikçi fikirler içermesi,
15. Projenin sistematik uygulanması,
16. Başarılı bir halkla ilişkiler yönetimi yürütülmesi,
17. İletişim faaliyetlerinin doğruluğu ve yoğunluğu,
18. Projenin konusunun ve uygulamasının etik standartlara uygun olması,
19. Projenin ölçülebilir olması,
20. Projenin özellikle hedef kitle üzerinde istenilen etkiye, bir davranış değişikliğine
yol açması.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Son olarak kurumsal sosyal sorumluluk konusuyla ilgili bahsedilmesi gereken nokta
da kurumsal sosyal sorumluluk kampanya alanlarıdır. Kurumların kurumsal sosyal
sorumluluk kampanya türü olarak genellikle belirli toplumsal konulara yoğunlaştıkları, sosyal
sorumluluk kampanya alanları olarak eğitim, sağlık, çevre, kültür – sanat, spor ve tarih
alanları ön plana çıkmakla birlikte; çalışanlara yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projeleri
de kurumların en sık proje gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk alanları arasında yer
almaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Geçmiş dönemlerde kurumların tek sorumluluk alanı ekonomik sorumluluk şeklinde
ortaya çıkmıştı; kurumların kar elde etmesi ve ekonomik faydalarını maksimize edecek üretim
faaliyetlerinde bulunması sorumluluklarını yerine getirdikleri anlamını taşımaktaydı.
Günümüzde yaşanan yoğun rekabet koşulları ve hedef kitle beklentilerinde meydana gelen
değişimler sonucunda kurumların içinde faaliyet gösterdikleri toplumun bir üyesi olarak
toplumsal sorunların çözümüne yönelik, toplumsal yarara odaklanan faaliyetler
gerçekleştirmesine yönelik hedef kitle talebiyle karşı karşıya gelmesi söz konusu olmuştur.
Kurumların hedef kitleleri tarafından daha fazla tercih edilir olmasında, hedef kitlelerde
kuruma yönelik destekleyici türden tutumların ortaya çıkmasında kurumların gönüllüğe bağlı
uygulamaları etkili olmuştur. Kurumsal sosyal performans algısı da bu uygulamaların sonucu
olarak hedef kitlelerde tesis edilen bir algı türüdür ve kurumların hedef kitleleriyle toplumsal
ilişkiler geliştirmeye yönelik yaptıkları yatırımı görünür kılmalarını sağlamaktadır. Kurumsal
sosyal performans algısı doğrudan kurumun finansal performansına ve ekonomik
çıkarımlarına hizmet etmemekte; ancak dolaylı yönden kuruma ekonomik kazanımlar için
katkı sunmaktadır.
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Uygulamalar
Hedef kitlelerin kurumlardan kurumsal yarar ile sonuçlanan strateji ve uygulamalarla meşgul
olmanın ötesinde toplumsal yarara odaklanması yönünde beklentileri bulunduğu tespit eden
TFT Kurumu, çevre, eğitim, sağlık gibi konularda toplumsal sorunların çözümüne odaklanan
projeler geliştirme yoluyla kurumsal sosyal performanslarını hedef kitlelere sunmaktadır. TFT
Kurumu toplumsal sorunlara çözüm öneren ve bu konuda kendisini sorumlu gören
yaklaşımıyla hedef kitlelerde olumlu algılar tesis etmeyi başarmıştır.
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Uygulama Soruları
1) Günümüzde sosyal performans algısı kurumsal bir algı türü olarak neden ön plana
çıkmaktadır?
2) Hedef kitlelerde kurumsal performans algısını tesis etmek isteyen bir kurum ne tür
uygulamalara başvurmalıdır?
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Bölüm Soruları

1. İlişkisel yaklaşımda kurumlar ile hedef kitleler arasındaki ilişkiler türleri bakımında
kaça ayrılmaktadır?
a) Beş
b) Üç
c) İki
d) Dört
e) Altı
2. “Değiş tokuş ilişkileri kurumlar ile hedef kitleler arasındaki …………… ilişkilerinin
özünü oluşturmaktadır” ifadesinde boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile
doğru biçimde tamamlanabilmektedir?
a) Halkla ilişkiler
b) Pazarlama
c) Kurumsal reklam
d) Propaganda
e) Lobicilik
3. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk boyutlarının “Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Piramidi”ndeki hiyerarşik düzen içindeki sıralamasını kapsamaktadır?
a) Gönüllü sorumluluklar – Ekonomik sorumluluklar – Ahlaki sorumluluklar – Yasal
sorumluluklar
b) Yasal sorumluluklar – Gönüllü sorumluluklar – Ekonomik sorumluluklar – Ahlaki
sorumluluklar
c) Ahlaki sorumluluklar – Yasal sorumluluklar – Ekonomik sorumluluklar – Gönüllü
sorumluluklar
d) Ekonomik sorumluluklar – Yasal sorumluluklar – Ahlaki sorumluluklar – Gönüllü
sorumluluklar
e) Gönüllü sorumluluklar – Ahlaki sorumluluklar – Ekonomik sorumluluklar – Yasal
sorumluluklar
4. Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlelerde kurumsal sosyal performans algısını tesis
etmek isteyen kurumların başvurdukları halkla ilişkiler tekniğidir?
a) Finansal halkla ilişkiler
b) Kurumsal sosyal sorumluluk
c) Kurumsal reklamcılık
d) Sponsorluk
e) Etkinlik yönetimi
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5. Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi”nde en geniş alana
sahip boyuttur?
a) Yasal sorumluluklar
b) Davranışsal sorumluluklar
c) Gönüllü sorumluluklar
d) Ekonomik sorumluluklar
e) Ahlaki sorumluluklar
6. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının uygulanmasına
ilişkin süreç kapsamında yer almamaktadır?
a) Kurum olarak herhangi bir taahhütte bulunmama
b) Kampanya ekibinin kimlerden oluşacağı
c) Kurum çalışanlarına ne derecede motivasyon kaynağı oluşturacağı ve dolayısıyla
kampanyada yer alıp almamayı isteyecekleri
d) Kampanya ile ne anlatılacağı / İletişim hedefi
e) Alınacak destekler / sosyal paydaşları
7. Aşağıdakilerden hangisi “toplum tarafından bir kurumdan beklenen ve istenen,
genellikle toplumsal sorunlarla ilgili ve finansal çıkarımları olmayan faaliyetler”
olarak tanımlanabilmektedir?
a) Sponsorluk uygulamaları
b) Kurumsal reklam uygulamaları
c) Finansal halkla ilişkiler uygulamaları
d) Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları
e) Sorun yönetimi uygulamaları
8. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi kaç boyuttan oluşmaktadır?
a) Beş
b) Üç
c) İki
d) Altı
e) Dört
9. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin başarıya ulaşması
için dikkat edilmesi gereken ilkeler arasında yer almamaktadır?
a) Projenin sadece belirli bir grubun anlayabileceği çok boyutlu ve anlaşılması
uzmanlık gerektiren bir mesaj içermesi
b) Kurum çalışanlarının projeyi içselleştirmesi, çalışmalarına dahil etmesi ve
departmanlar arasında işbirliği sağlanması
c) Tedarikçilerin gerekli yetenek ve bilgiye sahip, konusunda uzman kişiler olması
d) Projenin hedefine en etkin şekilde ulaşması için uygun proje ortaklıkları kurulması
e) Projenin konusunun ve uygulamasının etik standartlara uygun olması
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10. Aşağıdakilerden hangisi ön plana çıkan kurumsal sosyal sorumluluk kampanya
alanları arasında yer almamaktadır?
a) Sağlık
b) Kurumsal reklam
c) Spor
d) Kültür – sanat
e) Tarih

Yanıtlar: 1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – b, 5 – d, 6 – a, 7 – d, 8 – e, 9 – a, 10 – b
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13. KURUMSAL ÇEKİCİLİK ALGISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

13.1. Kurumsal Çekicilik Algısının Kapsamı

248

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Kurumsal çekicilik algısı nedir?
2. Kurumsal çekicilik algısı nasıl oluşmaktadır?
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Giriş
Kurumsal çekicilik algısı, kurumların spesifik bir hedef kitle olarak potansiyel
çalışanlardan oluşan hedef kitlesinde tesis etmeyi amaçladığı kurumsal bir algı türüdür.
Günümüzde kurumların rakiplerinden farklılaşmasının yollarından biri de nitelikli çalışan
sermayesine sahip olmaktır. Nitelikli insan gücünü kendisine çekebilen kurumlar faaliyetlerini
gerçekleştirirken ihtiyaç duyacağı özelliklere sahip insan kaynağına kavuşarak önemli bir
destek elde etmekte ve rakiplerinden bu yolla farklılaşabilmektedir. Kurumsal çekicilik algısı,
potansiyel çalışanların kurumları iyi bir işveren olarak görmesi, kurumu iyi bir çalışma ortamı
olarak değerlendirmesi, kurumda çalışmayı istemesi gibi olumlu değerlendirmeleri
kapsamaktadır.
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13.1. Kurumsal Çekicilik Algısının Kapsamı
Halkla ilişkiler; kurumların birbirlerinden farklı özellik ve gereksinimlere sahip hedef
kitleleriyle olan ilişkilerinin ve iletişim süreçlerinin stratejik olarak yönetilmesi çabalarını
kapsayan bir disiplindir. Rekabet şartlarının iyice yoğunluk kazandığı günümüz koşullarında,
kurumların rakiplerinden farklılaşabilmesi, kâr elde edebilmesi ve varlıklarını sürdürebilmesi
için hedef kitleleriyle olumlu ilişkiler kurması, hedef kitleleri nezdinde olumlu bir imaja sahip
olması ve kurum ile hedef kitle arasındaki ilişkilerde karşılıklı güven, anlayış, iyi niyeti
geliştirmesi zorunluluk halini almıştır. Kurumsal amaçlara başarılı biçimde ulaşılmasına katkı
sağlayacak bu unsurlar, kurumların halkla ilişkiler uygulamalarına duydukları gereksinime
işaret etmektedir. Kurumların amaçlarına ulaşabilmek için halkla ilişkiler uygulamalarına
duydukları gereksinimin kapsamı bu kadarla sınırlı değildir. Rakiplere karşı üstünlük
sağlayabilmenin sadece kurumların finansal performanslarına bağlı olmadığı günümüz
koşullarında, halkla ilişkiler uygulamalarının nitelikli çalışanların kuruma çekilmesine katkı
sağlaması önem taşımaktadır. Halkla ilişkilerin başlıca hedef kitlelerinden olan potansiyel
çalışanlarda, kuruma ilişkin olumlu bir izlenim oluşturulması ve nitelikli işgücünün kuruma
çekilmesine yönelik çabalar gerçekleştirilmesi yoluyla kurumsal çekicilik gibi önemli bir
soyut değere sahip olunabilmekte ve kurumlar bu yarışta önemli bir rekabet avantajı elde
edebilmektedirler. Hedef kitleleriyle olan ilişkilerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve
korunması süreçlerinde, diyalog ile uzlaşma kültürünü esas alan ve hedef kitle istek, beklenti,
gereksinimlerini göz önünde bulunduran kurumların tüm hedef kitleleri nezdinde olumlu bir
imaj geliştirebileceğini söylememiz mümkündür. Farklı hedef kitleler nezdinde olumlu imaj
algısının geliştirilmesiyle de, özellikle yetenekli çalışanların kurumu muhtemel bir işveren
olarak görmesi ve kurumun bir üyesi olmayı istemesi sağlanabilecektir. Küreselleşme ile
birlikte yoğun bir rekabet yarışı ile karşı karşıya kalan kurumların, benzer ürün ve hizmetleri
sunan rakiplerinden farklılaşabilmek için temel halkla ilişkiler amaçlarından olan; hedef
kitleleri nezdinde olumlu bir imaj oluşturmaya, kurumsal itibarı sağlamaya ve korumaya,
kurumsal çekicilik gibi bir değere sahip olmaya odaklandıkları bilinmektedir. Kurumların söz
konusu amaçlara ulaşma konusunda başarılı olması ise; hedef kitlelerin kuruma yönelik sevgi,
saygı, güven gibi olumlu duygular geliştirmesi, kurumun ürün ve hizmetlerinin kaliteli
olduğuna yönelik değerlendirmelerde bulunması; kurumu rakipleriyle kıyasladığında sektörde
lider ve vizyon sahibi olarak görmesi; kurumun iyi biçimde yönetildiğine yönelik algıya sahip
olması; kurumun finansal açıdan rakiplerinden üstün olduğuna yönelik görüşlere sahip olması
ve kurumun ekonomik kaygıların ötesinde toplumsal sorunların çözümüne odaklandığına
yönelik algıya sahip olması ile mümkün olabilmektedir. Burada bahsedilen tüm unsurlar,
kurumların çeşitli hedef kitleleri tarafından itibar sahibi bir kurum olarak algılanmasını
sağlayabilmekte ve ayrıca potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitle açısından ise kurumun
işveren olarak çekici hale gelmesinde etkili olabilmektedir (Boztepe, 2014: 2).
Rekabet koşullarının yoğunluk kazanmasıyla birlikte kurumlar hedef kitlelerinin
zihninde diğer kurum ve kuruluşlardan ayrılabilmek için farklılaşmayı sağlayacak avantajların
neler olduğu sorusuna yanıt aramaya başlamış ve insan kaynağından oluşan çalışan
sermayesinin kurumlar açısından farklılık oluşturabilecek bir değer olduğuna yönelik kavrayış
253

ortaya çıkmıştır. Kurumsal çekicilik algısına verilen önemin halkla ilişkiler alanında son
yıllarda ön plana çıkmasının temelinde kurumların farklılaşma yönündeki çabaları
bulunmaktadır.
Kurumsal çekicilik algısı; kurumların potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitlesi
üzerinde tesis etmeyi arzuladığı bir kurumsal algı türüdür. Potansiyel çalışanlarda kurumsal
çekicilik algısının tesis edilmesiyle, kurumların bu hedef kitle tarafından iyi bir işveren olarak
algılanması ve çalışılabilecek iyi bir kurum olarak tercih edilmesi gündeme gelmektedir.
Kurumsal çekicilik algısı, nitelikli işgücünün kuruma çekilmesi, nitelikli çalışanların
kurumda çalışmayı istemesi gibi önemli sonuçlar doğurmakta ve böylelikle kurumların sahip
olduğu bu önemli değer nedeniyle rakiplerinden farklılaşarak rekabet üstünlüğü elde etmesi
söz konusu olmaktadır.
Kurumların potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitlesini, kurumda çalışma olasılığı
bulunan insan kaynağı oluşturmaktadır. Diğer kurumlarda çalışan bireyler, iş arayışı içinde
olan kişiler, yeni mezun olan ve eğitimini sürdüren öğrenciler kurumların potansiyel
çalışanlardan oluşan hedef kitlesini oluşturmaktadır. Kurumların halkla ilişkiler çabalarında
bu hedef kitleleri önemsemesinin nedenleri arasında nitelikli iş gücünün kurumu iyi bir
işveren olarak değerlendirmesi ve kurumda çalışmaya yönelik isteğinin oluşturulmasıdır. Yani
bir başka ifadeyle kurumsal çekicilik algısının bu hedef kitleler nezdinde ortaya konabilmesi
için halkla ilişkiler çabaları gerçekleştirilmektedir.
Diğer kurumlarda çalışanlar, yeni mezunlar ve öğrenciler birer potansiyel işgücü
olarak; iyi bir işveren olduğuna kanaat getirmedikçe kuruma karşı ilgisiz kitleyi
oluşturmaktadır (Peltekoğlu, 2007: 169). Potansiyel çalışanların, kurumun iyi bir çalışma
ortamına sahip olduğuna, çalışanlarının kariyer planlarını desteklediğine, adil bir
ödüllendirme ve terfi sistemine sahip olduğuna yönelik çeşitli kurumsal uyaranlarla
karşılaşması halinde bu hedef kitlede kuruma yönelik çekicilik algısının tesis edilmesi
mümkün olmaktadır. Potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitlede kurumsal çekicilik
algısının tesis edilmemesi halinde, bu hedef kitle kurumla herhangi bir bağlantısı olmayan
kuruma ilgisiz bir hedef kitle olacaktır.
Potansiyel işgücü kavramı, bir işletmenin bünyesine alabileceği potansiyel bireylerin
toplamını ifade etmektedir. İşletmelerin rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri,
kaliteli ve sürekli üretim yapabilmeleri için gerekli insan kaynaklarını bulması ya da mevcut
çalışanlarının elinde tutabilmesi gerekmektedir. Diğer kuruluşlarda çalışan uzman elemanlar,
yeni mezunlar ve öğrenciler örgütler için geleceğe yönelik bir potansiyeldir (Topsümer vd.
2009: 94). Potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitlenin kapsamına yönelik ortaya konan bu
açıklamalar kurumsal çekicilik algısının yönetimine yönelik halkla ilişkiler çabalarının
birincil hedef kitlesinin diğer kurumlarda çalışan kişiler, yeni mezunlar ve öğrenciler
olduğuna işaret etmektedir. Buna ek olarak, söz konusu görüş, mevcut çalışanların da
kurumsal çekicilik algısının yönetimine yönelik halkla ilişkiler çabalarında hedef kitle olarak
ele alınması gerekliliğine işaret etmektedir.
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Kurumların mevcut çalışanlarında oluşturdukları çekicilik algısının sürdürülmesi de
son derece önem taşımaktadır. Kurumsal çekicilik algısının tesis edilmesi nedeniyle kurumda
çalışma isteği oluşan ve sonrasında kurumun bir üyesi haline gelen mevcut çalışanlarda
kurumsal çekicilik algısının sürdürülmesi kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için sahip
olunan insan kaynağının korunması anlamına gelmektedir.
Kurum içi yönetimde alınan tüm kararlar ve uygulamalarda çalışanlarına yönelik
şeffaf bir iletişim tarzı benimseyen, çalışanlarının kararlara katılımını destekleyen,
çalışanlarının kariyer gelişimlerine katkı sağlayan, adil bir ödüllendirme ve terfi sistemi
uygulayan kurumların kurumsal çekicilik algısının süreklilik özelliğine sahip olmasına
yönelik çalıştığı ve kurumsal çekicilik algısının bu yolla korunduğu söylenebilmektedir.
Yetenekli çalışanların cezp edilmesi ve korunmasına, hedef kitlelerin beklentilerinin
karşılanmasına, etkililik yönünden ve finansal açıdan başarılı olunmasına olanak tanıyarak
kurumun pazarda rekabet avantajı elde etmesini sağlayan kurumsal çekicilik algısı
(Bakanauskiene vd., 2011: 18); bir işveren olarak potansiyel çalışanların kurumu çalışmak
için iyi bir çalışma ortamı olarak değerlendirmesine yönelik çabaları içermektedir.
Kurumların potansiyel çalışanların bir işveren olarak kuruma ilişkin izlenimlerini
pozitif olarak etkileyebilecek aktiviteler üzerine odaklanması gereklilik taşımaktadır (Turban,
2001: 309). Kurumsal çekicilik algısını göz ardı eden ve kurumsal çekicilik algısının tesis
etmek, yönetmek için bilinçli çabalar sergilemeyen kurumların önemli rekabet avantajını elde
edemeyeceği söylenebilmektedir.
Nitelikli işgücünün kuruma katılması noktasında başarısız olan kurumlar, insan
gücünün kurumsal faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sağlayacağı katkılardan yoksun
kalacaktır. Kurumsal faaliyetlerin ortaya konmasında ihtiyaç duyulan insan kaynağının işinde
uzman, iyi eğitimli, deneyimli ve nitelikli olması kurumsal faaliyetlerin sonucu olarak
meydana gelen çıktının daha kaliteli olmasını sağlamaktadır.
Dünyanın pek çok ülkesindeki kurumlar her zaman kendileri için bir varlık olabilecek
insanları bünyesine katmaya çabalamaktadırlar; ancak kurumların, çalışanların tercihi haline
gelebilmek için çaba sarf edilmesi gerektiğini bilmesi önem taşımaktadır (Yaqub ve Khan,
2011: 57). Kurumsal kimlik, kurumsal imaj, kurumsal itibar, kurumsal sosyal performans gibi
diğer tüm kurumsal algılarda bahsedildiği gibi kurumsal çekicilik algısının da kendiliğinden
ortaya çıkması söz konusu değildir. Kurumsal çekicilik algısının tesis edilmesi, halkla
ilişkilerde strateji temelli algı yönetimi çabalarının uygulanmasıyla doğrudan ilişkilidir.
Potansiyel çalışanların kuruluşun ne yaptığını bilmedikçe ve potansiyel olarak iyi bir
işveren olduğuna inanmaması halinde bir kuruluşta çalışması veya kuruluşun boş kadroları
için verdiği ilanlara başvurması mümkün değildir (Okay ve Okay, 2013: 219). Kurumsal
çekicilik algısının oluşması için kurumların iyi bir işveren olduğuna yönelik kurumsal
içerikleri hedef kitleleriyle düzenli olarak paylaşması önem taşımaktadır. Aynı zamanda
kurumsal çekicilik algısının tesis edilmesinde potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitlelerin
önem verdiği unsurlardan biri de kurumun güçlü bir finansal performansa sahip olmasıdır.
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Finansal açıdan güçlü bir kurum çalışanların emeklerinin karşılığını alabileceğine yönelik
izlenime sahip olması açısından ön plana çıkmaktadır.
Sektör için önem taşıyan sergi fuar gibi etkinliklere katılım, öğrenci ve yeni
mezunların katıldığı etkinliklere sponsor olma, medya ile ilişkiler yoluyla kurumun iyi işveren
olduğuna yönelik yansımalar sağlama, toplumsal yarara odaklanan ve toplumsal sorunların
çözümüne yönelik öneriler sunan faaliyetler gerçekleştirme ve kurumun finansal
performansına vurgu yapan finansal halkla ilişkiler uygulamalarını hayata geçirmenin
kurumsal çekicilik değerine ulaşmaya katkı sağlayacak faaliyetler arasında yer alabileceğini
söylememiz mümkündür (Boztepe, 2014: 5).
Kurumlar potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitlelerinde kurumsal çekicilik algısı
tesis ettiğinde, kurumun boş pozisyonlarına çok yoğun başvuruların gelmesi söz konusu
olmaktadır. Kurumlar yoğun başvurularla karşılaştıklarında, başvuru yapan adaylar arasından
kuruma en iyi uyum sağlayacak, nitelikli çalışanları kuruma katabilmesi için insan kaynakları
yönetiminin uzmanlığından da faydalanmalıdır. Kurumsal çekicilik algısının kuruma üst
düzey katkı ve rekabet avantajı sağlayabilmesi için işe alım süreçlerinin etkili ve verimli
biçimde yönetilmesi önem taşımaktadır.
Çeşitli başvurular arasından tercih yaparken, etkili işe alma ve istihdam etme
yeteneğine sahip olan kurumlar önemli bir rekabet avantajına sahip olacağından ötürü
(Thomas ve Wise, 1999: 376); kurumsal çekicilik algısının kurumlara en üst düzeyde katkıyı
sunabilmesi için boş pozisyonlara başvuracak adaylar arasından iyi bir tercih yapılmasına
gereken özen gösterilmelidir.
Günümüzde halkla ilişkilerde kurumsal çekicilik algısına yönelik çalışmalarının temel
araştırma konularından biri kurumsal çekicilik algısının etkileyen unsurlarının tespit
edilmesidir. Kurumsal çekiciliğe etki eden unsurların tespit edilmesi kurumların potansiyel
çalışanlardan oluşan hedef kitlelerde kurumsal çekicilik algısının hangi stratejiler dahilinde
yönetilmesi gerektiğine yönelik rehber niteliği taşıyacaktır.
Günümüz iş dünyasında, kurumların potansiyel çalışanları kuruma çeken faktörleri
tespit etmesi giderek önem kazanmaktadır. Kurumsal çekiciliğin göstergeleri olarak kurumsal
prestij ve imajın altının çizilmesi önem taşımaktadır (Botero, 2009: 20 – 21). Kurumsal sosyal
performans algısı, potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitlelerin dışındaki diğer türdeki
hedef kitlelerin kuruma yönelik olumlu imaj ve itibar algısına sahip olmasından da
etkilenmektedir. İnsanlar, çevresindeki diğer insanların olumlu imaj algısına sahip olduğu,
itibar sahibi olarak nitelendirdiği, güven duyduğu kurumların üyesi olmayı istemektedirler.
Bu nedenle kurumsal çekicilik algısının kurumun tüm hedef kitleleri nezdinde itibar ve güven
algısını tesis etmesiyle bağlantılı olduğunun da vurgulanması gerekmektedir.
Kuruma yönelik olumlu izlenimlere sahip insan kaynağının kurumu çalışmak için iyi
bir yer olarak görmesi ve kurumun üyesi olmayı istemesi büyük bir olasılıktır. Bu nedenle
kurumların tüm yönlerden potansiyel hedef kitleleri üzerinde olumlu izlenimlerle
sonuçlanacak faaliyetlerde bulunması önem taşımaktadır. Kurumun toplumsal yarara
odaklanan faaliyetler gerçekleştirmesi, olumlu bir sosyal performans algısı tesis etmesi de
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kurumsal çekicilik algısının oluşturulmasında etkilidir. Kurumların toplumsal sorunların
çözümünde aktif rol üstlendiğine yönelik bir izlenim, potansiyel çalışanları pek çok kurum
arasından kurumsal sosyal performansı yüksek kuruma çekebilecektir.
Potansiyel çalışanların kuruma çekilmesi açısından kurumsal başarıya ulaşılmasında;
işe başvuran adayların, kurumun çekicilik algısını içeren izlenimlerinin anahtar rol
üstlenmektedir (Gomes ve Neves, 2011: 687). Potansiyel çalışanların bir kurumu çekici olarak
görmesinin, çalışan adaylarının kurumun imajına ilişkin algısı tarafından etkilendiği
bilinmektedir (Smith vd., 2004: 76 – 77). Bu nedenle kurumların, kurumsal çekicilik algısının
kurumsal kimlik algısı, kurumsal imaj algısı, kurumsal itibar algısı, güven algısı ve kurumsal
sosyal performans algısı ile etkileşim halinde olduğunun farkında olması gerekliliği ve bu
kurumsal algı türlerini birbirleriyle koordinasyon halindeki halkla ilişkiler çabaları ile
yönetmesi önerilebilmektedir.
Potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitlelerde tesis edilecek kurumsal çekicilik
algısının birtakım bileşenleri bulunmaktadır. Bu boyutlar Harris – Fombrun itibar katsayısı
bileşenlerinin kurumsal çekicilik algısına uyarlanması sonucu ortaya çıkmıştır. Söz konusu
çekicilik algısı bileşenleri ve bileşenler kapsamındaki unsurlar ise şu şekildedir (Boztepe,
2014: 20):

Tablo 1: Kurumsal Çekicilik Algısının Bileşenleri
Duygusal Çekicilik

Ürün / Hizmet Kalitesi Yönünden
Çekicilik

Liderlik Yönünden Çekicilik

Yönetimsel Açıdan Çekicilik

-İnsanların olumlu duygulara sahip olduğu bir kurum
olması
-Saygı ve hayranlık duyulan bir kurum olması
-Güven duyulan bir kurum olması
-Ürün ve hizmetlerinin arkasında duran bir kurum
olması
-Yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunan bir kurum
olması
-Yenilikçi / yaratıcı ürün ve hizmetler geliştiren bir
kurum olması
-Değer taşıyan ürün ve hizmetler sunan bir kurum
olması
-Liderlik özelliği bulunan bir kurum olması
-Geleceğe dair vizyon sahibi bir kurum olması
-Pazarla ilgili fırsatları fark edebilen bir kurum olması
-İyi yönetilen bir kurum olması
-Çalışmak için iyi bir kurum olarak gözükmesi
-Kaliteli çalışanların kurumda çalışmayı tercih etmesi
-Çalışanların kendilerini geliştirmesine yönelik eğitim
ve kariyer imkanlarının desteklenmesi
-Kurumun adil bir ödüllendirme ve terfi sisteminin
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Finansal Performans Yönünden
Çekicilik

Sosyal Performans Yönünden
Çekicilik

bulunması
-Kar elde eden bir kurum olması
-Yatırımcılar tarafından tercih edilen bir kurum olması
-Kurumun gelecekte gelişeceğine dair güçlü göstergeler
olması
-Kurumun finansal açıdan rakiplerinden daha üstün
olma eğilimi göstermesi
-Çalışanlarına iyi maaş ödeyen bir kurum olması
-Kurumun toplumsal düzene katkı sağlayan iyi olayları
desteklemesi
-Çevre, eğitim, sağlık gibi toplumsal konularda yaşanan
sorunlara karşı duyarlı bir kurum olması
-Ekonomik kazanç elde etmenin yanı sıra toplumsal
yarara odaklanan faaliyetler gerçekleştiren bir kurum
olması
-Kurumun toplumsal gereksinimleri göz önünde
bulundurarak toplumsal gelişmişlik düzeyinin
arttırılmasına yönelik çalışması

Kurumların çekicilik algısını oluşturan bileşenlere yönelik stratejik algı yönetimi
süreçlerini gerçekleştirmesi hem nitelikli insan kaynağının kuruma çekilmesini ve bu yolla
rekabet avantajı elde edilmesini sağlayacak, hem de mevcut çalışanların kurumda tutulmasına
katkı sunacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kurumsal çekicilik nitelikli insan kaynağının kuruma çekilmesi amacına yönelik
gerçekleştirilen kurumsal algı yönetimi çabaları sonucu ortaya çıkan kurumsal algı türüdür.
Günümüzde kurumların sahip olacağı en önemli varlıklardan biri nitelikli işgücüne sahip
olmasıdır. Nitelikli insan kaynağına sahip kurumlar, önemli bir destek elde ederek
rakiplerinden farklılaşmakta ve rekabet avantajı elde etmektedirler. Bu nedenle kurumların
nitelikli işgücünü kuruma çekebilmesi, potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitlelerde
kurumun çalışmak için iyi bir yer ve iyi bir işveren olduğuna yönelik algının tesis edilmesi
önem taşımaktadır. Kurumsal çekicilik algısı, potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitlelerde
kurumda çalışmaya, kuruma katılmaya, kurumun üyesi olmaya yönelik algının tesis
edilmesine odaklanmaktadır. Kurumsal çekicilik algısı diğer kurumsal algı türleri olan
kurumsal kimlik, kurumsal imaj, kurumsal itibar, güven ve kurumsal sosyal performans algısı
ile etkileşim halinde olduğunun bilinmesi önem taşımaktadır. Kurumsal çekicilik algısıyla
ilgili bilinmesi gereken konulardan bir diğeri de kurumsal çekicilik algısının duygusal
çekicilik, ürün / hizmet kalitesi yönünden çekicilik, yönetimsel açıdan çekicilik, finansal
performans yönünden çekicilik ve sosyal performans yönünden çekicilik gibi çeşitli
bileşenlerden meydana geldiğidir.
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Uygulamalar
İHT Kurumu potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitlelerinde kurumsal çekicilik algısı tesis
etmeyi amaçlamakta ve böylelikle nitelikli çalışanların kurumu iyi bir işveren olarak
değerlendirmesini sağlamayı istemektedir. Mevcut çalışanlarının elde tutmanın yanı sıra
nitelikli çalışanların kurum bünyesine katmayı arzu eden İHT Kurumu potansiyel
çalışanlardan oluşan hedef kitlelerin kurumu iyi bir çalışma ortamı olarak değerlendirmesini
ve kurumda çalışmayı istemesini amaçlamaktadır.
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Uygulama Soruları
1) Potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitlelerin kurumu iyi bir çalışma ortamı olarak
değerlendirmesi ve kurumda çalışmayı istemesi neden önem taşımaktadır?
2) Çalışanlardan oluşan hedef kitlelerde kurumsal çekicilik algısının tesis edilmesinin
kurumlara ne tür katkıları bulunmaktadır?
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Bölüm Soruları

1. Aşağıda yer alan kurumsal algı türlerinden hangisi nitelikli işgücünün kuruma
katılması, nitelikli çalışanların kurumda çalışmayı istemesi gibi rekabet avantajı
sağlayacak sonuçları ortaya koymaktadır?
a) Güven algısı
b) Kurumsal kimlik algısı
c) Kurumsal çekicilik algısı
d) Sorun ve kriz algısı
e) Kurumsal sosyal performans algısı
2. Aşağıdakilerden hangisi potansiyel çalışanlardan oluşan hedef kitleler kapsamında yer
almamaktadır?
a) Sivil toplum kuruluşlarında çalışan kişiler
b) Yeni mezunlar
c) Diğer kurumlarda çalışanlar
d) Öğrenciler
e) İş arayışı içinde olan kişiler
3. Aşağıdaki hedef kitlelerden hangisi kurumsal çekicilik algısının tesis edilmesi gerekli
hedef kitleler kapsamında ele alınmalıdır?
a) Tüketiciler
b) Hammadde ve hizmet sağlayanlar
c) Dağıtımcılar
d) Kurumun kendi çalışanları
e) Rakipler
4. Bir kurumun “yatırımcılar tarafından tercih edilen bir kurum olması” kurumsal
çekicilik algısının bileşenlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilebilmektedir?
a) Finansal performans yönünden çekicilik
b) Sektör yönünden çekicilik
c) Duygusal çekicilik
d) Yönetimsel açıdan çekicilik
e) Liderlik yönünden çekicilik
5. Bir kurumun “güven duyulan bir kurum olması” kurumsal çekicilik algısının
bileşenlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilebilmektedir?
a) Sektör yönünden çekicilik
b) Duygusal çekicilik
c) Finansal performans yönünden çekicilik
d) Liderlik yönünden çekicilik
e) Kurumsal sosyal performans yönünden çekicilik
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6. Kurumsal çekicilik algısının kaç tane bileşeni bulunmaktadır?
a) Dokuz
b) Dört
c) Yedi
d) Beş
e) Altı
7. Bir kurumun “geleceğe dair vizyon sahibi bir kurum olması” kurumsal çekicilik
algısının bileşenlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilebilmektedir?
a) Yönetimsel açıdan çekicilik
b) Kurumsal sosyal performans yönünden çekicilik
c) Sektör yönünden çekicilik
d) Finansal performans yönünden çekicilik
e) Liderlik yönünden çekicilik
8. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal çekicilik algısının bileşenleri arasında yer
almamaktadır?
a) Liderlik yönünden çekicilik
b) Sektör yönünden çekicilik
c) Yönetimsel açıdan çekicilik
d) Finansal performans yönünden çekicilik
e) Ürün / Hizmet kalitesi yönünden çekicilik
9. Bir kurumun “adil bir ödüllendirme ve terfi sistemine sahip bir kurum olması”
kurumsal
çekicilik
algısının
bileşenlerinden
hangisinin
kapsamında
değerlendirilebilmektedir?
a) Finansal performans yönünden çekicilik
b) Yönetimsel açıdan çekicilik
c) Liderlik yönünden çekicilik
d) Duygusal çekicilik
e) Kültürel açıdan çekicilik
10. Bir kurumun “çalışanlarına iyi maaş ödeyen bir kurum olması” kurumsal çekicilik
algısının bileşenlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilebilmektedir?
a) Kurumsal sosyal performans yönünden çekicilik
b) Liderlik yönünden çekicilik
c) Finansal performans yönünden çekicilik
d) Yönetimsel açıdan çekicilik
e) Duygusal çekicilik

Yanıtlar: 1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – a, 5 – b, 6 – e, 7 – e, 8 – b, 9 – b, 10 – c
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14. SORUN VE KRİZ ALGISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14.1. Sorun ve Kriz Algısının Kapsamı

266

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sorun algısının kapsamı nedir?
2. Kriz algısının kapsamı nedir?
3. Sorun ve kriz yönetiminin algı yönetimi ile nasıl bir bağlantısı bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Sorun ve Kriz Algısının Sorun ve kriz algılarının
kapsamı hakkında bilgi
Kapsamı
edinerek algı yönetimi ile
bağlantısını kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konunun ayrıntılı olarak
okunması ve derse katılım
ile

268

Anahtar Kavramlar
-

Sorun algısı
Kriz algısı
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Giriş
Sorun ve kriz durumları hedef kitlelerin kurumlara yönelik olumlu değerlendirmelerini
etkileyebilmekte ve hedef kitlelerin olumlu algılarını zedeleyebilmektedir. Bu nedenle sorun
ve kriz durumlarının algı yönetimi kapsamında ele alınması gereklilik taşımaktadır. Sorun ve
kriz algılarının kurumlara zarar vermesi nedeniyle halkla ilişkilerde sorun yönetimi ve kriz
yönetimi alanları sorunları ve krizlerin yönetilmesine odaklanan çabalarıyla dikkat
çekmektedir ve halkla ilişkilerin bu önemli iki uzmanlık alanı algı yönetimi ile doğrudan
temas halindedir. Sorun ve kriz yönetimine ilişkin bilgilerin edinilmesi, kurumsal algı
yönetimi çabalarının başarılı olması ve sorun ile kriz durumlarının hedef kitlelerin olumlu
değerlendirmelerine zarar vermeden ya da en az hasar verecek şekilde nasıl atlatılması
gerektiğine yönelik kavrayış geliştirilmesi için gereklilik taşımaktadır.
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14.1. Sorun ve Kriz Algısının Kapsamı
Sorun ve kriz algısı konularının hedef kitlelerin kurumlara yönelik olumlu
değerlendirmelerini etkileyebilmesi nedeniyle algı yönetimi çabaları kapsamında ele alınması
gereklilik taşımaktadır. Sorunların ve krizlerin kurumlara zarar verme olasılıkları yüksektir,
bu nedenle kurumlara zarar verme potansiyeli bulunan durumların halkla ilişkilerde stratejik
biçimde yönetilmesi algı yönetimi kapsamında değerlendirilmelidir. Sorun ve kriz
durumlarının hedef kitlelerde tesis edilen olumlu algıları zedelemeden noktalanması ya da en
az hasar verecek şekilde sonuçlandırılması halkla ilişkilerde algı yönetimi çabalarıyla
doğrudan ilişkilendirilebilmektedir.
İngilizcesi “issue management” olan kavram Türkçe’de sorun yönetimi dışında olay
yönetimi ve konu yönetimi şeklinde de tanımlanmaktadır. Halkla ilişkilerin uzmanlık alanı
olarak sorun yönetimi hedef kitlelerin kuruma yönelik olumlu değerlendirmelerini olumsuz
yönde etkileyebilecek konuların ya da sorunların önceden tespit edilmesine, sorunların krize
dönüşmeden çözülmesine ve dahası sorunların fırsatlara dönüştürülmesine odaklanmaktadır.
Halkla ilişkilerde kurumsal stratejileri etkileme potansiyeli olan durumlar sorun olarak
tanımlanmaktadır. Sorun yönetimi uygulamaları da kurumların strateji ve faaliyetlerini, hedef
kitleleriyle olan ilişkilerini, hedef kitlelerin kuruma yönelik algılarını olumsuz yönde
etkileyebilecek olası sorunların önceden belirlenmesine ve sorunların ortaya çıkması
durumunda neler yapılması gerektiğine yönelik unsurları kapsayan bir sürece işaret
etmektedir.
Halkla ilişkilerde sorun olarak tanımlanan durumlar genellikle üç şekilde ortaya
çıkmaktadır (Jaques, 2009: 282):
1. Anlaşmazlık ya da münazara teması: Tartışmaya açılabilir görüş farklılıkları olarak
sorun
2. Beklentisel boşluk teması: Kurumun eylemleri ile paydaşlarının beklentileri
arasındaki boşluk olarak sorun
3. Etki teması: Kurum üzerinde önemli etki oluşturan ya da etki oluşturma potansiyeline
sahip bir durum, olay ya da trend olarak sorun.
Kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkilerinde olası sorunların ortaya çıktığı ilk
durum anlaşmazlıklardan kaynaklanmaktadır. Anlaşmazlık durumları kurumlar ile hedef
kitleler arasındaki fikir ayrılıklarından meydana gelmekte, görüş farklılıkları hedef kitlelerin
kuruma yönelik algılarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu noktada önem taşıyan
kurumun anlaşmazlık durumlarını diyalog esasına dayalı bir iletişim tarzı ile yönetmesi,
uzlaşma kültürünü benimsemesidir. Anlaşmazlık durumlarından kaynaklanan sorunlarda
kurumların hedef kitleleriyle olumlu ilişkiler tesis etmesi, hedef kitlelerde olumlu algılar tesis
etmesi önem taşımaktadır. Anlaşmazlık durumlarının ortaya çıkmasından önce hedef
kitleleriyle olumlu algılar doğrultusunda şekillenen olumlu ilişkiler tesis etmeyi başarmış
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kurumların, anlaşmazlık durumlarının çözümünde hedef kitlelerin uzlaşmacı tavrıyla
karşılaşması büyük bir olasılıktır.
Bir anlaşmazlık ortaya çıkmadan önce kendileriyle ilişki kurulmuş olan, olumlu ve
devam eden ilişkilerin bir parçası olana hedef kitleler, anlaşmazlık durumunda, kurumun
pozisyonunu anlamaya, kurumun kurumun değişiklik tekliflerini kabul etmeye ve kazan kazan
çözümüne ilişkin müzakerelerde bulunmaya daha fazla istekli olacaklardır (Bridges ve
Nelson, 2000: 112).
Beklentisel boşluktan kaynaklanan sorunlar kurumsal faaliyetlerin hedef kitle
beklentilerini karşılayamaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Çağdaş halkla ilişkiler
anlayışında kurumların strateji, karar ve uygulamalarında hedef kitle görüş, öneri, gereksinim
ve beklentilerini dikkate alınması zorunluluk taşımaktadır. Kurumların bu zorunluluğu yerine
getirmesi beklentisel boşluktan kaynaklanan sorunların ortaya çıkmaması ya da en aza
indirilmesini sağlamaktadır. Hedef kitleleriyle olan ilişkilerinin yönetiminde simetrik halkla
ilişkilerin gereklerine uygun davranan kurumların kurum faaliyetleri ile hedef kitle
beklentileri arasındaki boşluktan kaynaklanan sorunlarla karşılaşma olasılıklarını en aza
indirdikleri söylenebilmektedir.
Kurumlar açık bir sistem olarak çevrelerindeki değişimlerinden etkilenmekte,
dışarıdan gelen baskı ve talepler kurumsal strateji, karar ve faaliyetler üzerinde etkili
olmaktadır. Sürekli olarak çevrelerini izleyen, eğilimleri öngören, meydana gelen
değişiklikleri tespit eden kurumların kendileri üzerinde etki oluşturma potansiyeli olan
sorunları önceden belirlemesi mümkün olmaktadır. Kurumların çevreyi izleme, eğilimleri
öngörme, meydana gelen değişiklikleri tespit etme yönündeki çabaları proaktif halkla ilişkiler
stratejileri kapsamında değerlendirilebilmektedir.
Halkla ilişkiler stratejileri ileriye dönük ve tepkisel olmaları açısından ikili bir
sınıflandırmaya tabi tutulabilmektedir. Halkla ilişkilerde geleceğe yönelik olan stratejiler
proaktif halkla ilişkiler stratejileri, tepkisel stratejiler ise reaktif halkla ilişkiler stratejileri
olarak ifade edilmektedir.
Reaktif stratejiler, kurumsal yanıtların verilmesi gereklilik taşıyan durumlarda devreye
girmektedir. Proaktif stratejiler ise çevreyi izleme, eğilimleri öngörme yoluyla ileride ortaya
çıkabilecek sorunları, fırsatları ve tehditleri önceden tespit etmeye yöneliktir.
Sorun yönetimi uygulamaları halkla ilişkilerin proaktif stratejileri kapsamında yer
almaktadır. Kurumlar proaktif stratejiler doğrultusunda kendilerini etkilemesi muhtemel
sorunları önceden tespit ederek, bu sorunlara yönelik kurumsal yanıtlarını geliştirmektedirler.
Kurumların stratejilerini ve uygulamalarını etkileme potansiyeli olan durumların önceden
belirlenmesi sorunların ortaya çıkmadan çözülmesi, kurumlar ile hedef kitleler arasındaki
ilişkilerin olumsuz yönde etkilenmemesi, hedef kitlelerde kuruma yönelik olumsuz algıların
oluşmasının önüne geçilmesi anlamına gelmektedir. Sorun yönetimi uygulamaları sadece
sorunların çözümü değil; kurum için fırsata dönüştürülebilecek durumların da önceden tespit
edilmesi anlamını taşımaktadır.
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Halkla ilişkilerde proaktif stratejiler doğrultusunda uygulamaya aktarılan ve hedef
kitlelerde kuruma yönelik olumsuz algıların tesis edilmesi ile sonuçlanabilecek durumların
önceden tespit edilmesine odaklanan sorun yönetimi süreci dört aşamalı bir süreç şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Logsdon ve Palmer tarafından ortaya konan sorun yönetimi sürecinin
aşamaları şu şekilde ifade edilebilmektedir (1988: 192):
1. Çevresel tarama yoluyla kurum için kaygı oluşturabilecek ilişkili konuların tespit
edilmesi
2. Bu sorunların kurum üzerindeki potansiyel etkilerinin ve meydana gelme
ihtimalinin analiz edilmesi
3. Uygun bir yanıtın geliştirilmesi
4. Yanıtın uygulamaya aktarılması
Sorun yönetimi sürecinin ilk aşaması çevresel taramadır. Çevresel tarama aşaması
kurum için kaygı oluşturabilecek, kurumsal stratejilere etki yapabilecek, hedef kitlelerde
sorun algısı oluşturabilecek durumların önceden tespit edilmesi aşamasıdır. Sorun yönetimi
sürecinin ikinci aşamasında sorunların kurum üzerindeki potansiyel etkilerinin neler olacağı
ve sorunların meydana gelme olasılığının ne kadar olduğu analiz edilmektedir. Sürecin
üçüncü aşamasında sorunların ortaya çıkması durumunda kurumun ne türden bir yanıt
vereceği ortaya konarken, sürecin son aşamasında yanıtın uygulamaya aktarılması durumu söz
konusu olmaktadır.
Regester ve Larkin tarafından ortaya konan sorun yönetimi süreci ise sorun yönetimi
çabalarını kurumların kaygı / ilgi seviyeleri ile zaman arasındaki bağlantı ekseninde
değerlendirmektedir. Araştırmacıların açıklamaları doğrultusunda sorun yönetimi sürecinin
kapsamı şu şekilde ifade edilebilmektedir (2008: 123 – 126):
-

Farkındalık aşaması, sorunların yaşam döngüsünde potansiyel sorun olarak ilk
aşamayı oluşturmaktadır. Bu aşamada yönetimde dinleme ve öğrenme vurgusu söz
konusu olmaktadır. Bu durum teyakkuzda, açık, ılımlı, araştırmacı ve mücadeleci
olma gereksinimini kapsamaktadır. Arka plan bilgilerinin tamamıyla kullanılması
ve araştırma ile tarama altyapısının garantiye alınması gerekmektedir.

-

Keşif aşaması sorunun önemi üzerindeki aciliyetin artışını ifade etmektedir. Kesin
sorumluluklar belirlenmelidir. Bu aşamada kurumsal farkındalık yükselir, analiz ve
kanaat oluşum süreci başlar.

-

Karar alma aşamasında kurum eylem konusunu değerlendirmektedir. Yönetim,
bir eylem planını formüle ederken yaratıcılık ve kapsamlı düşünmeyi desteklerken,
sunulan alternatifler hakkında objektif biçimde karar vermek ve alternatifleri
değerlendirmek zorundadır.

-

Uygulama aşaması yönetimin kararının uygulamada başarılı olması için gerekli
adımların atılmasını kapsamaktadır.
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-

Hassas ayar aşaması ortaya konan eylem ve sonuçların değerlendirilmesi ve
ölçülmesine imkan tanımakta ve böylelikle aksiyon planında düzeltme ve
değişiklikler yapılabilmektedir.

-

Tamamlama aşaması sorunun giderek yavaşladığı ve üst düzey yönetimin soruna
dahil olma düzeyinin düşebileceği bir periyottur. Bu aşamadaki temel aktiviteler,
uygun bir görevlendirme ve kurum içerisindeki yönetimde değişiklik sonuçlarının
sürdürülmesinin garanti altına alınmasını kapsamaktadır.

Sorunların dışında hedef kitlelerin kurumlara yönelik olumsuz algılara sahip olmasına
neden olan durumlardan biri de krizlerdir. Kriz durumları, hedef kitlelerin kurumla ilgili
olumlu değerlendirmelerini etkilemektedir; kriz dönemlerinde hedef kitlelerde kuruma
yönelik mevcut olan olumlu algıların zedelenmesi söz konusu olmaktadır.
Krizler; beklenmedik bir zamanda ortaya çıkarak paydaşların önemli beklentilerinin
karşılanmasını tehdit eden, kurumun performansını ciddi biçimde etkileyebilen ve olumsuz
sonuçlar doğurabilen, öngörülemeyen durumlar olarak tanımlanabilmektedir (Coombs, 2011:
214 – 215). Kriz durumlarının yönetimi halkla ilişkilerdeki kriz yönetimi stratejileri ve
uygulamalarıyla gerçekleşmektedir.
Kriz yönetimi, halkla ilişkilerde reaktif stratejiler kapsamında değerlendirilebilecek
strateji kapsamında yer almaktadır. Kriz durumları, kurumların beklenmedik bir anda karşı
karşıya kaldıkları, kuruma zarar verme olasılığı yüksek olan, hedef kitlelerin kuruma yönelik
değerlendirmelerini ve algılarını olumsuz yönde etkileyen durumlardır. Krizlerin aniden
ortaya çıkması nedeniyle kriz durumlarında reaktif halkla ilişkileri devreye girmekte ve bu
stratejiler doğrultusunda tepkisel kurum yanıtların oluşturulması söz konusu olmaktadır.
Ancak kriz durumlarının öngörülebilmesi için kurumların yine de dikkatle hem kurum
içi hem de kurum dışı etkilerden kaynaklanabilecek kriz olasılıklarını tespit etmeye yönelik
çalışması gerekmektedir. Böylelikle krizlere yönelik birtakım hazırlıklar yapılarak kurumların
kriz durumlarını en az hasarla atlatmaları sağlanabilecektir.
Kriz durumlarında kurumun lehine sonuçlar almak için çeşitli değerlendirmeler
yoluyla krizin önceden tahmin edilmesini ve önlemler alınmasını kapsayan bir süreçle
krizlerin yönetilmesi oldukça önemlidir (Karadeniz, 2010: 81). Kurumların kriz hazırlık
planlarını yapması, olası bir kriz durumunda kimin hangi sorumlulukları üstleneceğinin tespit
edilmesi kriz durumlarıyla karşılaşılması halinde kurumların daha hazırlıklı olmasını ve
krizlerden kaynaklanacak zararları en aza indirmesi sağlayacaktır.
Kriz konusuyla ilgili akademik çalışmalarda, kriz yönetimine ilişkin birtakım model
önerilerinin getirildiği de dikkat çekmektedir. En ayrıntılı kriz yönetimi modellerinden biri
Burnett’in modelidir. Bu modelde, halkla ilişkiler yöneticilerinin stratejik yönetim
kapsamında; amaçların ortaya konması, çevrenin analiz edilmesi, stratejinin ortaya konması,
stratejinin değerlendirilmesi, stratejinin uygulanması ve stratejik kontrolün gerçekleştirilmesi
olmak üzere altı ana görevi yerine getirmesi gerekmektedir. Modelin uygulanmasında ilk
aşama krizin doğru biçimde tanımlanmasıdır ve tanımlamanın ardından çevrenin analiz
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edilmesi ve amaçların ortaya konması kritik öneme sahiptir. Daha sonraki aşamalarda
yönetim stratejik seçenekleri ortaya koymalı, seçenekleri değerlendirerek en uygun olanı
seçilmelidir. Stratejinin uygulanmasıyla krize aktif biçimde cevap verilmesinin ardından da
stratejik kontrol yapılarak sonraki olası krizlerin daha etkili şekilde yönetilmesi açısından
genel bir değerlendirme ortaya konmalıdır (Burnett, 1998).
Krizlerin Burnett’in modeline uygun biçimde yönetilmesi kurumların kriz durumlarını
en az hasarla atlatmasını sağlamaktadır. Kriz durumlarının kurumlar ile hedef kitleleri
arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilememesi ve hedef kitlelerin kuruma yönelik olumlu
algılarının zedelememesi için stratejik biçimde yönetilmesi gereklilik taşımaktadır.
Krizlerin yönetimi halkla ilişkilerin en önemli işlevleri arasında yer almakta; halkla
ilişkilerin bu işlevi başarılı biçimde yerine getirebilmesi için krizleri öngörebilmesi, krizlere
yönelik tedbirler geliştirilmesi ve kriz durumunun kuruma en az hasar verecek şekilde
atlatılması gerekmektedir.
Sorun ve kriz algısı, hedef kitlelerin kurumlara yönelik mevcut olan olumlu algılarını
zedeleyebilmekte; hedef kitlelerin olumlu değerlendirmelerine zarar verme potansiyelini
barındırmaktadır. Bu nedenle sorunların görünür olmadan tespit edilip ortadan kaldırılması ve
eğer mümkünse fırsata dönüştürülmesi, kriz durumlarının ise önceden hazırlık yapılarak
ortaya çıkmaları halinde en az zararla atlatılmasına yönelik çabalar sarf edilmesi algı yönetimi
çabalarının başarıya ulaşması açısından ve hedef kitlelerde mevcut olumlu algıların
korunması açısından önem taşımaktadır. Kurumların algı yönetimi strateji ve uygulamaları
kapsamında hedef kitlelerde sorun ve kriz algısının ortaya çıkmasını önlemeye odaklanan
birtakım tedbirler almaya gereken özeni göstermesi zorunluluk arz etmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Sorun ve kriz durumları hedef kitlelerin kurumlara yönelik olumlu algılarına zarar
verebilme potansiyelini barındırmaktadır. Hedef kitlelerin kurumla ilişkilendirdikleri bir sorun
ya da kriz algısına sahip olması kurumlara yönelik olumlu değerlendirmeleri etkilemektedir.
Halkla ilişkilerin önemli uzmanlık alanları olan sorun yönetimi ve kriz yönetiminin bu
nedenle algı yönetimi ile birlikte ele alınması önem taşımaktadır. Kurumsal stratejileri,
kurumların hedef kitleleriyle olan ilişkilerini ve hedef kitlelerin olumlu algılarını etkileme
potansiyeli olan durumlar şeklinde tanımlanabilecek sorunların yönetimi halkla ilişkilerde
proaktif stratejiler dahilinde ele alınmaktadır. Beklenmedik zamanlarda aniden ortaya çıkan
ve kurumlara zarar verme olasılığı yüksek olan kriz durumlarının yönetimi ise halkla
ilişkilerde reaktif stratejiler kapsamında bulunmaktadır. Halkla ilişkilerde stratejik algı
yönetimi çabalarında hedef kitlelerin kuruma yönelik olumlu algılarını zedeleyebilecek sorun
durumlarının çevreyi tarama, eğilimleri öngörme yoluyla önceden tespit edilmesi ve görünür
hale gelmeden ortadan kaldırılması önem taşımakta; kriz durumlarının ise kuruma ve hedef
kitlelerin kuruma yönelik algılarına en az zararı verecek şekilde atlatılması da stratejik algı
yönetimi çabalarının başarıya ulaşması açısından gereklilik taşımaktadır.
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Uygulamalar
XYZ Kurumu hedef kitleleriyle olan ilişkilerini, kurumsal strateji ve uygulamalarını
etkileyebilecek durumları önceden tespit edebilmek için sorun yönetimi uygulamalarına
başvurmakta; böylelikle kendileri için olumsuz sonuçlar doğurabilecek ve krize dönüşebilecek
durumları öngörebilmektedir. Böylelikle kurum, kendilerine zarar verme potansiyeli bulunan
durumları önceden tespit ederek bunlara yönelik stratejiler geliştirebilmektedir. Sorun ve kriz
algısının hedef kitlelerin kuruma yönelik olumlu değerlendirmelerini etkileyebileceğini
düşünen kurum, sorun ve krizleri stratejik algı yönetimi kapsamında ele almaktadır.

277

Uygulama Soruları
1) Sorun ve kriz algısının stratejik algı yönetimi kapsamında değerlendirilmesi neden
gereklilik taşımaktadır?
2) Sorun ve kriz algılarının strateji temelli yönetilmemesi durumu kurum için hangi
olumsuzluklara yol açmaktadır? Değerlendiriniz.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdaki algı türlerinden hangisinin kurumlara zarar verme olasılığı bulunmaktadır?
a) Kurumsal kimlik algısı
b) Kurumsal çekicilik algısı
c) Güven algısı
d) Kurumsal itibar algısı
e) Sorun ve kriz algısı
2. “Kurumun eylemleri ile paydaşlarının umdukları arasında boşluk” şeklinde
tanımlanabilecek durumlar aşağıdaki sorun çıkış biçimlerinin hangisinin kapsamında
bulunmaktadır?
a) Münazara teması
b) Etki teması
c) Risk teması
d) Anlaşmazlık teması
e) Beklentisel boşluk teması
3. Aşağıdaki kavramlardan hangisi halkla ilişkilerde olay ve konu yönetimi olarak da
ifade edilmektedir?
a) Kriz yönetimi
b) Finansal halkla ilişkiler yönetimi
c) Sorun yönetimi
d) Rekabet yönetimi
e) Strateji yönetimi
4. “Kurum üzerinde önemli etki oluşturan ya da etki oluşturma potansiyeline sahip olan
olay ya da trend” şeklinde tanımlanabilecek durumlar aşağıdaki sorun çıkış
biçimlerinin hangisinin kapsamında bulunmaktadır?
a) Etki teması
b) Beklentisel boşluk teması
c) Anlaşmazlık teması
d) Uzlaşma teması
e) Münazara teması
5. Aşağıdakilerden hangisinde halkla ilişkiler stratejilerine ilişkin sınıflandırma doğru
biçimde yer almaktadır?
a) Geçici stratejiler – Sürekli stratejiler
b) Proaktif stratejiler – Reaktif stratejiler
c) Açık stratejiler – Kapalı stratejiler
d) Durumsal stratejiler – Eylemsel stratejiler
e) Sabit stratejiler – Değişken stratejiler
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6. Aşağıdakilerden hangisi Regester ve Larkin tarafından ortaya konan sorun yönetimi
sürecinin aşamaları arasında yer almamaktadır?
a) Tamamlama aşaması
b) Keşif aşaması
c) Hassas ayar aşaması
d) Uzlaşma aşaması
e) Farkındalık aşaması
7. Aşağıda yer alan halkla ilişkiler stratejilerinden hangisi kriz yönetimi uygulamalarında
ön plana çıkmaktadır?
a) Sabit stratejiler
b) Kapalı stratejiler
c) Proaktif stratejiler
d) Açık stratejiler
e) Reaktif stratejiler
8. Aşağıdakilerden hangisi Regester ve Larkin tarafından ortaya konan sorun yönetimi
sürecinde “yönetimin kararının uygulamada başarılı olması için gerekli adımların
atılmasını kapsayan” aşamayı oluşturmaktadır?
a) Karar alma aşaması
b) Farkındalık aşaması
c) Tamamlama aşaması
d) Hassas ayar aşaması
e) Uygulama aşaması
9. Aşağıdakilerden hangisi Logsdon ve Palmer tarafından ortaya konan sorun yönetimi
sürecinin aşamaları arasında yer almamaktadır?
a) Uygun bir yanıtın geliştirilmesi
b) Yönetimin kaygı ve ilgi seviyesinin tespit edilmesi
c) Sorunların kurum üzerindeki potansiyel etkilerinin ve meydana gelme ihtimalinin
analiz edilmesi
d) Yanıtın uygulamaya aktarılması
e) Çevresel tarama yoluyla kurum için kaygı oluşturabilecek ilişkili konuların tespi
edilmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi Regester ve Larkin tarafından ortaya konan sorun yönetimi
sürecinin son aşamasını oluşturmaktadır?
a) Tamamlama aşaması
b) Uygulama aşaması
c) Hassas ayar aşaması
d) Uzlaşma aşaması
e) Keşif aşaması
Yanıtlar: 1 – e, 2 – e, 3 – c, 4 – a, 5 – b, 6 – d, 7 – e, 8 – e, 9 – b, 10 – a
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