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ÖNSÖZ 

Algı yönetiminin temel amacı, kitleleri enformasyon bombardımanına 

tutarak tutum değişimi sağlamaktır. Algı yönetiminin başarılı 

olabilmesi için, hedef kitlenin her türlü özelliğinin detaylıca 

incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla hedef kitlenin kültürünü, 

değerlerini, beklentilerini ve duygularını etkileyen öğeler, dikkatlice 

analiz edilerek belirlenmelidir. Aynı zamanda insanların tutum ve 

davranış oluştururken etkilendiği bireysel ve sosyal çevreden 

faydalanılmalıdır. Ancak bu şekilde algı yönetimi başarılı 

olabilmektedir. 

Algı yönetimi sosyal çevre ve medya aracılığı ile yapılmaktadır. 

Sosyal çevreden gelen uyarıcıların farkında olmak ve bu uyarıcılara 

uygun davranışları gerçekleştirmek, algı ve duyum adı verilen süreçler 

ekseninde oluşmaktadır. Tutumlar, algılananların nasıl 

yorumlandığına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Yorumlamanın 

temelinde de beklentiler, ihtiyaçlar, güdüler ve amaçlar yani kişisel 

özellikler yatmaktadır. Algı yönetimi bu noktada devreye girerek, 

bireylere özgü bu gereksinimler dizgesine karşılık bularak bireyin 

istenilen şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır. 
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GİRİŞ 

Algı yönetimi anlayışı, bireyi tanımakla başlayıp, yorumlayarak ve 

anlayarak yani algılayarak buna uygun stratejiler geliştirme sürecini 

tanımlamaktadır. Bu süreç, hedef kitlenin görüşlerini etkilemek ve 

belirlenmiş mesajlar aracılığıyla hedef kitlede tutum ve davranış 

değişikliği yapmak için yürütülen faaliyetlerle devam etmektedir. 

Algıyı ölçmeye yönelik araştırmalar genellikle araştırma kapsamında 

yer alan hedef kitlelerin nesnel değil, öznel yorumlarını içermektedir. 

Çünkü algılama öznel bir süreç olarak kişiden kişiye değişebileceği 

gibi bireyler kendi algısına ve kendi gerçekliğine sahiptir. Bu açıdan 

firmalar ya da siyasi partiler kitlenin beklentilerine uygun bir şekilde 

algılamayı ne ölçüde sağlayabileceklerini bu araştırmalar sayesinde 

öğrenebilmektedirler.  

Algı yönetimi bu noktada kitle iletişim araçlarına ihtiyaç duymaktadır. 

Günümüzde en çok kullanılan, en hızlı olan, ulaşımı kolay ve ucuz 

olan kitle iletişim aracı sosyal medyadır. 

Sosyal medya günümüzde en hızlı büyüyen ve en çok kullanıcısı olan 

bir kitle iletişim aracıdır. Sosyal medyanın kendine has özellikleri 

olmakla beraber diğer kitle iletişim araçları gibi temel özelliklere de 

sahiptir. Geleneksel kitle iletişim araçlarıyla, etkileşimsiz bir iletişim 

ortamı kullanan siyasi partiler, sosyal medyanın eşzamanlılık ve 

etkileşimlilik özelliğiyle halka yakınlaşma ve bütünleşme imkânına 

sahip olmuşlardır. 
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Yeni iletişim teknolojileri sayesinde kitlelere ulaşım kolaylaşmış ve 

hedef kitleleri yönlendirmek için belli stratejiler geliştirilmiştir. 

Tarihsel süreç içerisinde kitleri yönlendirme çabası hangi isimle 

adlandırılmış olursa olsun, hedef kitleye uygulanan bilgileri manipüle 

ederek kitleleri önceden belirlenmiş hedefler doğrultusuna 

yönlendirme çabası her zaman olmuştur ve olacaktır. Enformasyon 

etkisinde bırakılan kitleler bu sayede istenilen şekilde tutum ve 

davranış değişikliğine başlayacaktır.  

Günümüzde, internet kullanıcıları sosyal medyayı benimsediği 

gözlenmektedir. Buna uygun olarak, kullanıcılar birbirleriyle 

etkileşimde bulunduğu gibi, siyasi partiler, liderler ve markalar da 

etkileşime açık olmaya zorlanmaktadır. Belirtildiği gibi, sosyal ağlar 

kullanarak iletişim kurmanın siyasi partilere, liderlere ve markalara 

sağladığı avantajların başında karşılıklı etkileşim gelmektedir.  
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1. ALGI, SOSYAL ALGI ve ALGI YÖNETİMİ 

1.1. Algı ve Algılama Süreci 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde algı; (http://www.tdk.gov.tr)  "bir şeye 

dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak" olarak 

tanımlanmaktadır. Algı,  birbirinden bağımsız duygu verilerini anlamlı 

bir bütüne dönüştürerek, çevremizdeki nesne ve olaylara anlam verme 

sürecine verilen addır (Cüceloğlu, 1996: 98). Algı süreci canlıların bir 

özelliğidir. Algı genel anlamıyla bireyin duyularıyla hissettiği, 

beyninde işlediği, hafızasına kaydettiği fiziksel veya zihinsel bir tepki 

biçimi oluşturduğu bilgilerin yorumlanmasıdır (Yılmaz, 2013: 68). 

Başka bir tanıma göre algı; "Nesne ve olaylara karşı organizmanın 

yaptığı, anlamlı, sistemli ve toptan bir tepkidir." Algılar duyuların 

işlevleri neticesinde ortaya çıkar. Algılar kişinin tecrübelerine göre 

şekil alırlar. Bu nedenle algı, bir kişilik ve karakter tepkisidir. En 

önemli belirtisi de duyuların, belli bir nesne ve şekle ait olduğuna dair 

bir bilinç halinin kişide ortaya çıkmasıdır (Türk, 2014: 14). Bu 

nedenle, kişide bir durumun algısı oluşması için, kişinin o şeyi tanıyor 

ve ya o durumla daha önce karşılaşmış ve o durumu tecrübe etmiş 

olması gerekmektedir. Tanıdık veya tecrübe edilmiş bir durumla 

tekrar karşılaşıldığında bireyin ilgisi artacaktır. 

Algı, aynı zamanda kişilerin etrafındaki olaylara ve etrafında 

bulunanlara dair farkında olma durumudur. Bireyler, duyumları 

aracılığıyla dış dünyadan aldıklarını işleyerek bir ürün ortaya 

çıkarmaktadırlar. Bu işlem algılama, çıkan ürün ise algı olarak 

adlandırılmaktadır. Mesajların birey için bir anlamı varsa, mesajlar 
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anlamlandırılabilirse algılama oluşmakta ve algılama bilinçli bir 

şekilde gerçekleşmektedir. Algıların yorumlanması, değerlendirilmesi, 

anlamlandırılmasına, bilinçli şekilde zihinsel bütünlük oluşturmasına 

algılama denilmektedir. Aynı zamanda algılamanın oluşması için 

uyarıcının, kişiyi tepkiye yönlendiren en düşük düzey olan mutlak algı 

eşiği ve üzerinde olması gerekir (Tutar, 2015: 186).  

Algılama genellikle, duyular aracılığıyla dış dünyanın varoluşunu ve 

özelliklerini öğrenmek diye tanımlanmaktadır. Algılamanın doğasını, 

gerektirdiği süreci ve bilgi kaynağı olarak değerini pek çok filozoflar 

irdelemiş ve böylece, birbirinden önemli ayrımları varmış gibi 

görünen birçok algılama ortaya çıkmıştır  (Hacıkadiroğlu, 1984: 186).  

Algılama olgusunun yaratılıştan mı yoksa sonradan öğrenilmiş bir 

süreçten mi oluştuğu konusunda önceden beri çeşitli fikirler ileri 

sürülmüştür. Descartes, Kant gibi "nativist" düşünürler bireylerin 

algılama yetenekleri ile doğduklarını öne sürerken, Berkeley ve Locke 

gibi "empricist" yazarlar ise bireylerin çevrelerinde ki nesnelerle 

yaptıkları deneyimler sonucu algılama yeteneklerini öğrendiklerini 

savunmuşlardır. Ancak çağdaş birçok psikolog, bu iki görüşün 

birbirleriyle bir bütün oluşturabileceğini düşünmektedirler. Bununla 

birlikte günümüzde uygulama ve deneyimlerin algılamayı etkilediğini 

kimse reddetmemektedir. Algılama yeteneğinin doğuştan mı 

kazanıldığı, yoksa sonradan mı öğrenilerek edinildiği yanıtı açık 

kalmış bir soru olarak gündemde kalmaya devam etmektedir (Kaynak, 

1990: 83-84). Algılamanın ne olduğu konusundan çok algılama 

sürecinin nasıl gerçekleştiği daha çok önem arz etmektedir. Bu süreçte 
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algılama bazı etkenlere bağlı olarak kişiler arasında farklılıklara sebep 

olmaktadır. 

İnsanın dış ve iç çevresinden gelen bir uyarıcının bir davranış şekline 

dönüşebilmesi için, öncelikle onun bazı zihinsel süreçlerden geçmesi 

gerekir, işte bu süreçlerin en önemlisi algılama süreci olmaktadır. 

Algılama psikologlar tarafından temel bir zihinsel süreç olarak kabul 

edilmektedir (Silah, 2005: 51). Algılama süreci bireysel bir süreci 

tanımlamaktadır. Bu süreç bireyin tecrübeleri, kişiliği ve kültüründen 

etkilenmektedir.  

Bununla birlikte algılamanın, zihinsel algılama ve tecrübeye dayanan 

algılama olmak üzere iki şekilde oluştuğu ifade edilmiştir. Tecrübeye 

dayanan algının, görme, duyma, dokunma, koklama, tat alma şeklinde 

duyu organları ile geliştirilmiştir. Zihinsel algı ise; bazı şeyleri bilme 

ile ilgili olup, altıncı his olarak ifade edildiği söylenmektedir (Bakan 

ve Kefe, 2012: 23). Bu zihinsel süreç birçok etkene maruz 

kalabilmektedir. Bireysel ve çevresel etkenler algılama sürecinde 

farklılıklara neden olabilmektedir.  

Söz konusu tanımlamalardan hareketle, tecrübeye dayanan 

algılamanın daha kolay öğrenilebileceği, genelleştirilebileceği ve 

kabul edilebileceği söylenebilir. Zihinsel algılamayı ise kişisel ve 

bireysel değerlendirme olduğundan daha zor elde edilebileceği, 

oluşturulabileceği ve genelleştirilebileceğinden söz etmek mümkün-

dür.   
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Zihinsel algılamaları oluşturmak için karşı tarafın algısındaki engelleri 

ve sınırları bilmek ve bununla birlikte mesajı bu nitelikte vermek 

gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir durum da davranış biçimlerini, 

mantık ve akıldan çok duyguların yönettiğidir (Saydam, 2005: 89). 

Bireyler, özellikle zihinsel algılama sırasında, herhangi bir karışıklığa 

neden olmamak ve uygun hale getirme amacıyla seçici bir şekilde 

süzgeçten geçirerek algılama işlemini gerçekleştirmektedirler (Tutar, 

2015: 194). Bireylerin bu seçicilik sürecini etkileyen kültürel ve 

bireysel faktörler vardır. Aynı zamanda bireysel algılama sürecini 

etkileyen dış etkenlerde vardır. Bulunan çevre ve fiziki ortam bir 

cismin veya objenin algılanma sürecini etkilemektedir. 

Kişiler dış dünyadan iletilen bilgileri bu algı çerçevesi ve mekaniz-

ması kapsamında işlemekte, depolamakta ve şekillendirmektedirler. 

Kişilerin bir duruma veya olaya ilişkin algıları, sahip oldukları 

yetenek ve bilgi birikimi ile sınırlı olmaktadır. Bazı kişilerin, 

diğerlerinin zorlandığı, çözemediği veya her seferinde aynı yolları 

kullanarak çözmeye çalıştığı konularda, pratik yollar bularak 

rahatlıkla çözüm sunmasında, sahip olunan bilgi ve yeteneğin etkinliği 

görülmektedir. Bununla birlikte, yeni tecrübeler yaşanması, bilgi 

birikiminin artırılması sonucu, kişilerin sahip olduğu kanaat, varsayım 

ve fikirler zaman içinde değişebilmektedir. Çünkü algılama süreci 

süreklidir ve yeni girdiler sonucu daha önce sahip olunan düşünceler 

değişebilmekte veya bütünüyle ortadan kalkabilmektedir (Bakan ve 

Kefe, 2012: 23). 
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İnsanlar sürekli biçimde çevrelerinden bilgi elde etmeye çalışmakta-

dır. Aynı zamanda topladıkları bu bilgileri kendi kişilikleri, kültürleri 

ve tecrübeleri yardımıyla bir araya getirerek ve işleyerek anlamlı 

biçimlere sokarlar. Elde edilen bu bilgiler davranışların birer temel 

öğesi olarak kullanılmaktadır. 

Farklı izlenim ve davranışlar, insanların algılama derecesine göre 

ortaya çıkmaktadır. Algılama, davranışı etkileyen bilişsel bir süreçtir. 

Dünyayı her birey farklı şekilde algılamaktadır.  Algılama yalnızca 

çevreden izlenim alma şeklinde pasif bir süreç değildir. Algılanan 

veriler analiz edilerek bir yargıya varılmaktadır. Çevreden alınan bazı 

bilgilere daha fazla önem verilmektedir. Bilgilerin bir kısmı ise 

değersiz bulunup ihmal edilmektedir. Bireyler çoğu zaman sadece 

görmek istediklerini görürler. Çevre aynı çevredir ama bireyler kendi 

yorumlarını, yargılarını ve değerlendirmelerini eklediği için çevreyi 

farklı şekillerde algılamaktadır (Yüksel, 2006:130). Bu farklılık aydı 

nesnenin veya aynı sosyal durumun farklı algılanmasına neden 

olmaktadır. Bu farklılıklar kültür, cinsiyet ve yaş gibi öğelere göre 

artıp ya da azalmaktadır. 

Algılamanın olması için, insanın "duyu yeteneği"nin olması 

gerekmektedir. Çevredeki uyarıcıların olması, algılama için yeterli 

değildir. Aynı zamanda bireylerin algılama yeteneğinin de olması 

gerekmektedir. Çevreden gelen etkilerin duyu organlarını uyarmasıyla 

oluşan bilgilerin zihne ulaşmasıyla algı ile birlikte algılama 

oluşmaktadır. Algılayan kişi, nesneleri gelişigüzel değil bir düzen 

içinde algılamaktadır. Süreç sadece fiziksel çevrenin algılanması ile 
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sınırlı değildir. Sosyal olayların algılanmasında da aynı süreçler söz 

konusudur. Algılama sürecinde gönderici, göndereceği mesajı 

meydana getirirken, kendisine ulaşan bilgileri kullanmakta, bunları 

kendi amaç, değer yargısı ve anlayışı doğrultusunda belirli kodlara 

göre düzenlemektedir (Özer, 2012: 155).  Bireyler bu düzenlemeyi 

yaparken yazılı, metin ve konuşma gibi iletişim araçları kullanarak 

mesajlarını iletirler. Bu durum bir süreç içerisinde gerçekleşir ve bu 

şekilde işleyen algılama süreci aktif bir süreç olarak adlandırılır.  

Algılama süreci beş aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar; uyaran, 

duyu, izlenim, geribildirim ve anlamadır. Algılamanın başlaması için 

iç veya dış çevreden bir uyarıcının olması gerekir. Duyu organları 

yoluyla insanın iç ve dış çevreden aldığı uyaranlara duyu denir. 

Duyular algıya temel oluşturur. Bazen duyu organları algılamaya 

yetecek güçte duyu almazlar. Bu duyuların bıraktığı etkiye izlenim 

denilmektedir. İnsanın izlenim aşamasında, belirsizlikten, yanılgıdan 

ve önyargılardan kurtulmak için edindiği duyuları yorumlayarak 

değerlendirmesi gerekmektedir. Algılamanın son aşamasını oluşturan 

anlama, davranışların temelini oluşturur (Tutar, 2015: 96-98). 

Yukarıda anlatıldığı gibi algılama, fiziksel bir ölçü aleti “örneğin bir 

termometre gibi”  tek boyutlu bir şekilde işlememektedir. Aynı şekilde 

algı sistemimizi bir kamerayla karşılaştırmakta uygun olmaz; çünkü 

veri girdileri aşırı derecede işlenip düzeltilmekte ve yeni verilerin 

eklendiği de olmaktadır (Gegenfurtner, 2005: 18). 

Algılama sadece bilişsel değildir. Belli bir anda etkili olan dış ve iç 

faktörlerce belirlenir. Genellikle hem bilişsel hem de güdüsel faktörler 
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algılamanın yapılanmasına katkıda bulunur (Şerif ve Şerif, 1996: 85). 

Bireyin gereksinimleri onlardan kaynaklanan güdüleri, bireyin bilgi 

birikimi ve deneyimlerinin de algılama sürecinin işlemesinde önemli 

rol oynadığı bilinmektedir. Algılamanın oluşturucu öğeleri olarak 

nitelendirilebilen bu öğelerin, söz konusu sürecin gerçekleşmesindeki 

yerlerine ve işlevlerine bağlı olarak algılamayı dört tür altında ele 

alınabilir. Bunlar (Pustu, 2014: 316): 

• Seçimleyici Algı 

• Duygusal Algı 

• Simgesel Algı 

• Görsel  Algı 

1.1.1. Seçimleyici Algı 

Algılama gerçeğin aynen kaydedilmesi anlamına gelmemektedir.  

Dikkati çeken ya da dikkatin üzerinde yoğunlaştırılmasını sağlayan 

şeyler algılamanın daha fazla olmasını sağlarlar; dikkati çekmeyen 

şeylerse daha az algılanmaktadır. Bu nedenle birtakım faktörler 

algılamada şeciciliği etkilemektedir (Yüksel, 2006:135). Her birey 

olayları, nesneleri ve durumları, içine doğduğu toplumsal ve kültürel 

ortama göre algılar. Toplum içindeki ilişkiler, etkileşim biçimleri, 

bireysel gereksinimler, beklentiler ve değer yargıları gibi etkenlere 

göre algılama süreci değişmektedir. Kişilerin, durumları, olayları, 

nesneleri, kısacası çevrelerini bu kendilerine özgü algılama eğilimleri 

“Seçimleyici algılama” olarak adlandırılır (İnceoğlu, 2010: 81). 

Seçimleyici algılama toplumdan topluma farklılıklar gösterir. Aynı 

zamanda bireysel farklılıklarda algılamada ki seçiciliği etkilemektedir. 



14 | Doç. Dr. Emrah ARĞIN 

 

Seçici algılamada hangi uyarıcıların seçileceği iki grup faktöre 

bağlıdır. Bunlar, kişisel faktörler (beklentileri etkileyen geçmiş 

deneyimler ve güdüler) ve uyarıcının yapısıdır. Beklenti, geçmiş 

deneyimlerden elde edilen benzerlikleri görme eğilimidir. Hedef kitle 

ya da tüketiciler kendi beklentilerine göre ürünü ve özellikleri 

algılarlar. Kişisel faktörlerin bir grubu da güdülerle ilgilidir. 

Uyarıcıların yoğunluğu arttıkça daha çok dikkat çektiği belirlenmiştir. 

Uyarıcının zamanı, sıklığı ve konumu da seçici algılamaya etki eden 

diğer unsurlardır (Odabaşı ve Barış, 2002: 131). Bunun yanında 

dikkati etkileyen faktörlerden olan, uyarıcının şiddeti, büyüklüğü, 

kontrast durumları, tekrar edilmesi ve hareket halinde olması da 

algılamayı etkilemektedir. 

Bireyler sosyal çevrelerinde, duymak istediklerini duyar, görmek 

istediklerini ise görürler. Öyleyse bir takım faktörler algılamada 

seçiciliği etkileyebilmektedir. Bu faktörler iç faktörler ve dış faktörler 

olarak ikiye ayrılır (Yüksel, 2006:135). Dış faktörlerin başında 

yakınlık, yenilik ve benzerlik,  bütünlük, süreklilik, tekrar yer alır 

(http://www.main-board.com: 24.10.2017). Başlıca iç faktörler ise 

öğrenme, ihtiyaçlar, amaçlar, değerler ve unsurlar, geçmiş tecrübeler 

ve alışkanlıklar motivasyon ve kişiliktir (http://fbemoodle.emu.edu.tr: 

24.10.2017).  Algılamada seçiciliği etkileyen dış etmenler, kısaca şu 

şekilde açıklanabilmektedir (Barlı, 2007: 127-129): 

Yakınlık: Uzakta duran nesnelere nazaran yakında duran nesneler 

daha çok dikkat çekmektedir. Burada yakınlık sadece fiziksel mesafe 

olarak düşünülmemesi gereklidir. Duygusal olarak yakınlık hissedilen 
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ya da hakkında bilgi sahibi olunan şeyler daha çok dikkat çekicidir. 

Daha önce bilgi sahibi olunan şeyler o alanda hiç bilgi sahibi 

olunmayan şeylerden daha çok dikkat çekmektedir (Yüksel, 

2006:137). 

Yenilik ve Benzerlik: Yenilikler ve yeni olan şeyler sürekli olarak 

dikkat çekici olma özelliğine sahiptir. Tanıdık yüzlerin olduğu bir 

ortamda ilk başta yeni olan birisi diğerlerinin dikkatini çekmektedir. 

Aynı şekilde önceden bilinen ve aşina olunan şeyler de kolay algılanır. 

Yabancı bir ortamda tanıdık olan ya da çeşitli yönleriyle benzerlik 

gösterenleri bireyler daha kolay algılamaktadır. 

Bütünlük: Bireysel yönelimler, algılamada bütünü belirleyip onu 

algılamaya daha çok dönüktür. Parçalar birleşip tekrar bütünü 

oluştururlar. Ancak bütün, parçalardan farklıdır. Bireyler bazen 

parçaların içinde eksik olanları kendi görüşüne göre bütünleyip bir 

tüme dönüştürmektedir. Aradaki boşluklar algısal gruplama ile 

kapatılır (Kaynak, 1990: 80). 

Süreklilik: Süreklilik ilkesi de bütünlük ilkesi gibi ele alınmaktadır. 

Bütünlük ilkesinde olduğu gibi süreklilik ilkesinde de, eksik parça 

veya örneklerin düşüncelerden tamamlanması kabul edilmemektedir. 

Bu ilke gereği ancak sürekliliği olan kalıplar, örnekler, ilişkiler 

algılanır olacaktır (Kaynak, 1990: 80). 

Tekrar: Herhangi bir hareketin veya olgunun belirli bir zaman dilimi 

içerisinde yenilenmesine tekrar denir (Barlı, 2007: 128). Tekrarlanan 

olaylar durağan nesnelerden daha çok dikkat çekmektedir. Tekrarlar 
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öğrenmeyi kolaylaştırır. Fakat sürekli aynı şekildeki tekrarlar dikkat 

çekmediği için algılamayı azaltır. Bu nedenle tekrarlar zaman zaman 

değişik yöntemlerle yapılır. Örneğin, reklam filmleri önce tekrar 

tekrar gösterilir, ama bir süre sonra mesaj değiştirilerek aynı konu 

yeniden işlenir (Yüksel, 2006:136). 

"Gözden ırak olan gönülden de ırak olur" sözünde de vurgulandığı 

gibi tekrarın sosyal ilişkilerde de önemli bir yeri vardır. Karşılıklı 

ziyaretleri daha sık yapan insanlar birbirlerini daha kolay 

algılayacaklar ve aralarında daha samimi bir ilişki oluşturacaklardır. 

Bir malın tanıtımında insanın çeşitli duyularına hitap edecek şekilde 

sık tekrarının onun algılanmasını ve hatırlanmasını kolaylaştıracağı 

bilinmektedir. Tekrar sayısı ve hitap edilen duyular, nedenli fazla 

olursa algılama o kadar hızlı ve kolay olacaktır (Barlı, 2007: 128-129). 

Algılamada seçiciliği etkileyen bu dış etmenlerle beraber bireysel 

faktörlerde seçiciliği etkilemektedir. Her bireyin algıları, birbirinden 

farklılık arz etmektedir. Diğer bir ifadeyle herkesin kamerası farklıdır. 

Dolayısıyla aynı hedefe bakmak veya aynı hedefi işitmek, koklamak 

bireylerde farklı algılara sebebiyet verebilir (Çetin, 2011: 26). Burada 

sözü edilen farklılaşmanın temel sebepleri, birtakım sosyal ve kültürel 

faktörlerdir. Sosyal ve kültürel faktörler toplumlara göre 

farklılaşabileceği gibi bireyler arasında da farklılık göstermektedir. 

1.1.2. Duygusal Algı 

Bireyler bir olay ya da nesneyi algılarken, algılamayı yalnızca 

zihinlerinde yer ettiği simge, sembol ve fiziksel nitelikteki birtakım 
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izlenimlerle algılamakla yetinmemektedir. Algılama süreci, sevme-

sevmeme, iyi-kötü gibi duygusal nitelikteki birtakım izlenimlerin 

etkisiyle de gerçekleşmektedir. Başka bir ifadeyle algılama sürecinin 

işleyişine, duygusal tavır ve eğilimler de karışmaktadır. Algılama, 

uyarıcı ile bireyin kendi öz bilgi birikimi, yaşam deneyimleri, 

duygusal tavır ve eğilimleri arasındaki işlevsel ilişkiden kaynaklanır 

(Tutar, 2015:198). Örneğin hediye bir gül demeti, bayanlar ve erkekler 

için farklı anlamlar taşıyabilmektedir. Aynı şekilde farklı objeler ve 

durumlar, bireyler açısından farklı duygusal anlamlar taşıdığı için 

algılama sürecinde de farklılıklar olacaktır. Duygusal algılamada 

bireyin güdüleri, fizyolojik durumu etkili olabileceği gibi yaşadığı 

tecrübelerin de etkisi olabilmektedir.  

Bu anlamda duygusal algılama, diğer algılama türleri ile edinilen 

mesajların yorumlanması süreci olarak tarif edilebilir. Görsel veya 

simgesel algılama yöntemleriyle bireylerin çevresinden edindiği 

mesajların iyi veya kötü olarak görme, sevilip sevilmeme, antipati 

veya sempati gösterme şeklinde duygusal tavır, yorum ve eğilimleri 

arasındaki etkileşim süreci duygusal algılama olarak adlandırılır 

(Başıbüyük, 2014: 42).  

Duygusal algı kavramında uyarıcının taşıdığı bilgi ve mesaj üstünde 

durmak yeterli değildir. Örneğin, bir olay ya da nesne algılanırken, 

sadece bellekteki geçmiş izlenimler ve simgeleri birleştirmekle 

kalınmamaktadır. Bu konularda duygusal bir işlemde gerçekleştirilir 

(Silah, 2005: 52). Bu anlamda duygusal algılama iki aşamada 

gerçekleşmektedir. Bireyler aldıkları mesajları hem tecrübeleri hem de 



18 | Doç. Dr. Emrah ARĞIN 

 

duygularıyla süzgeçten geçirerek bireysel algılama süreçlerini 

oluştururlar. Bu süreç bireyler arasında farklı şekillerde 

gerçekleşebilmektedir.  

1.1.3. Görsel Algı 

Bireylerin dış çevreleriyle ilgili etkileşime geçtiği, izlenimlerini 

edindiği en önemli duyum süreci görme yolu ile meydana 

gelmektedir. Çocuklar konuşmaya başlamadan önce çevresine bakıp 

tanımayı öğrenir. Dolayısıyla görmenin sözcüklerden önce geldiğini 

ve insanların dünyayla ilk iletişiminin görme yoluyla oluştuğu 

söylenebilir. Ancak görsel algılama temel olarak biyolojik ve 

fizyolojik bir süreç olarak düşünülsede sadece görme duyusuna 

indirgenmesi eksik bir yaklaşım olacaktır. Görsel algılama sürecinin 

gerçekleşmesi için görme, fizyolojik olarak ön koşul olmakla beraber, 

neyin görüldüğü, görülen şeyin nasıl yorumlandığı ve görülen şeye ne 

anlamlar yüklendiği önemlidir. Bu durum daha çok bireylerin 

psikolojik ve duygusal özellikleri, geçmiş yaşam tecrübeleri ve 

kültürel düzeyleriyle doğrudan bağlantılıdır (Başıbüyük, 2014: 41-42). 

Görsel algılama iletişim çalışmalarında oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Bu anlamda bir iletişim kampanyası planlanırken kullanılacak 

görsellerin hedef kitlenin analiz edilerek seçilmesi ve kullanılması 

iletilecek mesajın doğru ve etkili bir şekilde ulaştırılmasını 

sağlayacaktır. 

Görsel algı, özellikle reklamlarda ve propaganda kampanyalarında 

önem taşımaktadır. Reklamcı ve propagandacı mesajını organize 

ederken, ne tür görüntüler kullanacağını, mesajın özellikle görsel 
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dokusunda hangi renklere ağırlıklı yer vereceğini, diğer görsel 

malzemeyi nasıl bir kompozisyon içinde bir araya getireceğini, 

özellikle hedef kitleyi dikkate alarak kararlaştırır. Çünkü mesajın 

algılanmasında görsel algının önemi yadsınamaz ( İnceoğlu, 2010: 

80). 

İnsanlar içinde yaşadığı dış çevreye ilişkin izlenimlerinin önemli bir 

kısmını görme yoluyla oluşturur. Bu nedenle görme duyusu, insanın 

çevresini algılayıp anlamlandırmasında ve çevresiyle ilişki 

kurmasında önemlidir. Görsel algılama özde biyolojik bir süreç 

olmakla birlikte bu sürecin işleyişinde psikolojik etkenler etkili 

olabilmektedir. Görsel algılamanın gerçekleşmesinde bilişsel süreçler 

önemli olduğu için görsel anlamda algılama sürecinin 

gerçekleşebilmesi için bireyin, psikolojik, hatta duygusal yönden de 

görmeye hazır olması gerekir (Tutar, 2015: 198). Bireyin, çevresi ile 

etkileşim halinde olması ve bu çevre içinden seçim yaparak görme 

işlemini gerçekleştirmeye başlaması anından itibaren görsel algılama 

süreci başlamış demektir. 

1.1.4. Simgesel Algı 

Simge, bir şeyi temsil eden, başka bir şeydir. Örneğin; gözleri bağlı, 

elinde terazi tutan, genç kadın adaletin simgesi olarak tasvir 

edilmektedir  (Tutar, 2015: 198). Simge genel anlamda toplumsal 

antlaşmaya dayanmaktadır. Anlamı önceden kararlaştırılmış bir işaret 

demektir. Bir simgenin hangi anlama geldiğini içinde yaşanılan 

toplum belirler. Bazı simgeler farklı toplumlarda farklı anlamlar 

taşıyabilmektedir. Bazen simge parçaları, simgenin bütününü 
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çağrıştırabilir. Bu parçalar insanı zihinsel sürece yönlendirerek, o 

simgenin bütününü bulmaya itebilir. 

Simgesel algılamada en önemli etken gönderilecek mesajın doğru 

kodlanmasıdır. Mesajın, hedef kitlenin dikkatini çekecek biçimde 

kurulması, sunulması ve dağıtılması sanıldığından çok daha güç olup 

kitle iletişiminin can alıcı noktalarından biridir. İletişim sürecinin ön 

koşulu olarak mesaj elde edilebilir, erişilebilir bir ortamda olmalıdır. 

Ayrıca mesaj ortada ve alınabilir durumda olsa bile algılanamayabilir 

(İnceoğlu, 2010: 74). Bu noktada kitle iletişim araçları özellikle de 

sosyal medya ön palana çıkmaktadır. Sosyal medya üzerinden 

kurgulanan iletiler kullanıcılara anında ulaştırılmakta ve bu iletiler 

üzerinden geri bildirim kolay olmaktadır. İletilen bir mesajın istenilen 

bir geribildirimi sağlamadığı durumlarda mesaj, çok hızlı bir şekilde 

değiştirilip kullanıcılara tekrar ulaştırılabilir. Sosyal medyanın bu 

türdeki kolaylıkları siyasal iletişim için de önemli katkı sağlamaktadır.  

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber kamuoyunun 

yönlendirilmesi için oluşturulan sembol ve söylemler üzerinden 

yapılan siyasal iletişim faaliyetleri, simgesel algı çalışmalarının en 

önemli örnekleridir. Bir grubun algılarının etkilenmesi ve 

yönlendirilmesi kanalıyla kamuoyu oluşturulur. Belirli slogan söylem 

ve semboller etrafında oluşan bu kamuoyunun oluşturduğu tutum ve 

kanaatler çerçevesinde harekete geçirilmesi sağlanır (Başıbüyük, 

2014: 41). 

Genel olarak bireyler simgelerle düşündüklerini simgelerle 

başkalarına aktarır. Algılama sürecinde simgelerin rolü büyüktür. Bu 
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süreçte bireyler için asıl önemli olan, beş duyu ile duyumsanan gerçek 

dünya değil, beş duyu ile gelen bilgilerin nasıl yorumladığı yani 

algılanan dünya önemlidir. (Turgut, 2010: 43-44). Bireylerin çevresi 

mesajlar ile çevrilidir. Bireyler içinde bulunduğu toplumda ortamda 

her mesajla ilgilenmez, mesajları tarar ve ayıklar. Bu tarayıp ayıklama 

sürecinde bireyin kültürü, tecrübeleri ve kendi fizyolojik özellikleri 

etkili olmaktadır. Simgeleştirilen mesajlar alıcıların anlayacağı şekilde 

olmalıdır.  

2. ALGILAMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Algılama süreci duyulardan alınan bilgilerin seçimi, örgütlenmesi ve 

yorumlanmasına yönelik bir süreçtir. Algılama sürecinde süzgeçten 

geçirme ve uyumlaştırma faaliyetleri yer almaktadır. Algılama 

sürecinin başlangıcı duyulardan elde edilen ham verilere 

dayanmaktadır. Bu ham veriler bir süzgeçten geçirilip, sahip olunan 

diğer bilgilerle karşılaştırılır. Bunun sonucundu da verilerin tamamen 

değiştirilmesi mümkün olabilir (Yüksel, 2006:132). Bu anlamda 

algılama süreci aslında bir bilgi işleme sürecidir. Bilgi işleme süreci 

yapılırken algılamayı etkileyin birçok etken vardır. Bu etkenler 

mesajın değişmesine ve farklı bir anlam kazanmasına sebep 

olabilmektedir. 

Algılar bireyin değerleri, grup normları ve ritüelleri ile 

şekillenmektedir. Bu nedenle algılar çoğu zaman beklentiler ve daha 

önceden elde edilen kimlikle kodlanmış enformasyondan 

etkilenmektedir. Bir başka ifadeyle bireyler bir olayı ve bir nesneyi 

görmek istediği gibi algılamaktadır. İnsanlar gelecek algılarını 
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etkileyen deneyimleri ve sosyal çevreleri sonucunda çeşitli beklentiler 

geliştirmişleridir. Birey ve grupların sosyal beklentileri hayat 

süresince şekillenir. Bu bağlamda her kültürün farklı beklentileri, 

olayları ve "ötekileri" farklı bir algılayışları bulunmaktadır. Kültür ve 

etnik kimlik "öteki" ile ilgili algıların gelişimini sağlamaktadır. 

Toplumların karşılıklı algılarının oluşmasını anlamak için milli, etnik, 

dini, ideolojik ve kültürel yani büyük grupları tanımlamak 

gerekmektedir (http://www.21yyte.org: 24.11.2017). Bu 

tanımlamalardan sonra iletilmek istenilen mesajlar doğru simgelerle 

kodlanabilmektedir. Yanlış kodlanmış bir mesaj farklı algılanmalara 

sebep olabilmektedir.  

Algılamada içinde bulunulan an’da, ortamdaki uyarılardan hangisinin 

algılanacağında, hangisine ne şekilde tepki gösterileceğinde, salt daha 

önceki yaşam deneylerimiz, bu uyarı ile aramızda kurulmuş olan 

birtakım ilişkiler rol oynamaz. Bunun yanında uyarı ile karşılaşma 

anında varolan koşullar, içsel (bireye ilişkin psikolojik etkenler) ve 

dışsal (fizyolojik koşullar) ortamsal özellikler de önemli rol oynarlar 

(İnceoğlu, 2010: 86). 

Bireyin çevresi; içinde bulunduğu ortamda bulunan tüm canlı ve 

cansız varlıklardır. Kişi, doğumdan itibaren bu varlıklarla bir şekilde 

ilişki içinde yaşamaktadır. Başka bir ifadeyle, kişi, doğum ile birlikte 

bu sayısız varlıklar ile karşı karşıya kalmaktadır. Kişi, beş duyu 

organının ve sezgilerinin yardımı ile erişebildiği uyarıcıların hemen 

hepsini de duyumsar. Ancak, hepsini de 'algıladığını' söylemek güç 

olacaktır. Dolayısıyla, insanın 'gerçekten çevresi' algılayabildiği 
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çevresidir. Böylesine bireysel çevreler içerisinde birebir aynı iki çevre 

göstermek ise, olanaksızdır. Bu özellik, bireyden bireye de algılamayı 

farklılaştırmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kişinin çevresi ile ilişkili 

olarak uyarıcıları algılaması da farklılaşır. Bireyin kendine özgülüğü 

ile bağlı olarak gelişen bu farklılaşmanın mekanizmasında üç unsurun 

bulunur. Bunlar (Usal ve Kuşluvan, 1999: 40): 

1.Uyarıcıdan Kaynaklanan Nedenler; 

2. Ortamdan Kaynaklanan Nedenler; 

3. Algılayıcıdan (Dinleyiciden - Uyarılandan) Kaynaklanan 

Nedenler, olarak ifade edilir. 

Bu unsurlar algılama sürecinde bireyi etkilemektedir. Algılama 

sürecindeki etkenler aynı cismin veya durumun algılanmasında 

farklılıklara sebep olmaktadır. Algılama sürecini etkileyen bu 

faktörleri aşağıda daha detaylı açıklanacaktır. 

2.1. Uyarıcıdan Kaynaklanan Nedenler 

Uyarıcıdan kaynaklanan faktörler; algılanan objenin büyüklüğü, şekli, 

rengi, objelerin benzerlik, birbirine yakınlık dereceleri, devamlılık ve 

oransal değişkenlik durumları, şekil-fon (arka plan) ilişkileri gibi 

faktörlerdir (Silah, 2005: 52). 

Uyarıcı uzayda ne kadar çok yer kaplarsa, algılanma olasılığı da o 

kadar artmaktadır.  Tersine, küçük olan uyarıcının gözden kaçma 

olasılığı her zaman daha yüksektir. Büyük boy reklam, küçük boy 

reklamdan daha fazla dikkat çekmektedir. Bir dergi ya da kitap yığını 
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içinde öncelikle büyük olanlara göz atılmaktadır. Diğerlerinden büyük 

bir yapı ya da kalabalıkta uzun boylu biri hemen göze çarpmaktadır. 

Bununla beraber, örneğin büyük tablolarla dolu bir galeride bu kez 

küçük bir tabloya ilgi gösterildiği de görülebilir (Usal ve Kuşluvan, 

1999: 41). Ancak, bu ve benzeri durumlarda bile algılanma 

önceliğinin her zaman 'büyük' uyarıcıda olduğu kabul edilmelidir. Bir 

cismin büyüklüğü algılama sürecinde önemli bir etkenken, tek başına 

yeterli değildir.  

Dış dünyadaki bazı uyarıcılar, belirli bazı özelliklerine göre dikkatleri 

çeker ve hemen algılanır. Bu özelliklerden en başta geleni uyarıcının 

değişkenliğidir. Değişiklik gösteren uyarıcı hemen dikkati 

çekmektedir (Cüceloğlu, 1996: 122). Çevredeki sıkça algılanan ortam 

unsurlarından farklı, alışılmadık bir biçimdeki uyarıcının da yine 

algılanması olasılığı fazladır. Kürelerle ya da yuvarlak unsurlarla dolu 

bir ortamda bir küp veya keskin köşeli bir cisim hemen dikkati 

çekmektedir. Farklı ten rengine sahip bir birey, öncelikle ve hızla 

algılanır. Değişik biçimdeki bir yapı, çevresindeki diğer mimari 

unsurlardan daha hızla ve farklı algılanmaktadır. Farklı yapıdaki bir 

bireyin algılanma olasılığı fazla ve algılanma hızı daha yüksektir. Düz 

bir yüzey üzerindeki çıkıntı derhal fark edilebilir. Beton yapılar 

arasında yer alan ahşap bir yapı hızla ilgi çekmektedir. 

Renk, yüzey ile ilgili olarak algılamayı farklılaştıran bir başka 

unsurdur. Söz gelimi, yoğun bir trafik içinde kırmızı ya da sarı renkli 

araçlar hemen göze çarpmaktadır. Uzak bir bölgede binlerce kişinin 

hayatını kaybetmesine neden olan bir deprem,  kişinin bulunduğu 
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yerde ya da yörede üç kişinin ölümüne yol açan bir deprem kadar 

etkili bir uyarıcı değildir. İnsanın yaşam çevresinde iki kişinin 

yaralanmasına yol açan bir terör olayı ile uzaklardaki ölümcül bir terör 

olayı yine farklı uyarıcılardır. Bazı ülkelerde son yıllarda yaşanmış 

olan terörün boyutları, başka ülke vatandaşlarınca küçük çapta 

benzerleri başlarına gelinceye kadar anlaşılamamıştır (Usal ve 

Kuşluvan, 1999: 42-43). Mültecilerin sayının artması ve Avrupa’daki 

bütün ülkelerde varlık göstermesi daha çok dikkat çekici olmuştur. 

Mülteci sorununa ülkeler ilk başta gerekli önemi göstermeseler de 

zaman içerisinde fiziki yakınlığın artması sayesinde mülteciler 

herkesin dikkatini çekmiştir. 

Bununla birlikte, uyarıcının fiziksel olarak yakınlığı ya da uzaklığı 

algılamasına da farklılık getirir ya da çok ve az ışıkta aynı şey farklı 

görülebilir. Bu tür örnekler çoğaltılabilir. Burada önemli olan 

nesnelerin değişmediği algılamaların değiştiğidir. Algılamada bu 

bulgu oldukça önemlidir. 

Uyarıcının hareket halinde olması algılanmasını da hızlandırır. 

Kalabalıkta sallanan bir el, çok daha hızlı fark edilmektedir. Aynı 

olgu, resim-fotoğraf-video gibi görsel verilerin üzerinde yer alacak 

objeler için de geçerlidir. Hareket halindeki bir taşıma aracı ile duran 

bir taşıt aracını resimleyen fotoğraflar farklı algılanmaktadır. Hareketli 

durumda görülen obje hareketsiz bir objeye göre çok daha hızlı 

algılanacaktır. Çünkü hareketli obje, yaşam ve doğallık belirtisidir. 

Dolayısıyla hareketli objeler yaşayan bir varlık olan algılayıcı (insan) 

üzerinde daha etkin olur (Usal ve Kuşluvan, 1999: 43-44). Bu durum 
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reklamlarda ve tanıtım için hazırlanan jeneriklerde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Aynı şekilde durağan reklam tabelaları yerine 

hareketli yazılar ve ışıklar içeren tabelalar daha çok dikkat çekicidir. 

Bu durum algılama sürecini etkilemektedir. 

Bir uyarıcının çok sayıda kullanılması da, algılanması olasılığını 

arttırmaktadır. Başlangıçta duyum süreçleri içinde uyarıcıyı yalnızca 

duyu organlarınca duyumsayan kişinin algılamasını da sağlamak için 

bu uyarıcının sayısını arttırmak gerekir. Algının ölçüsü tartışılabilirse 

de, uyarıcının sayısal fazlalığının algılanmasını da kolaylaştırdığı bir 

gerçektir. Tehlike işaretleri ve uyarıcıları, insan sağlığı ya da çevre ile 

ilgili posterler bu nedenle çok sayıda düzenlenir. Trafik işaretlerinin 

sık sık yinelenmesinin ya da örneğin sigaraya karşı açılmış bir 

kampanyanın çok sayıda afiş, bildiri ve poster ile sürdürülmesinin 

amacı bu tekrar özelliğinden faydalanmaktır  (Usal ve Kuşluvan, 

1999: 44).  Bu ilkeye en çok reklam çalışmalarında uyulduğu 

kolaylıkla görülecektir. Çünkü çok nitelikli olarak hazırlanmış bir 

reklam çalışmasının bir kez izletilmesinin beklenen sonucu vermesi 

oldukça zor olmaktadır. Ancak, kişinin algılamasına yetecek uyarıcı 

sayısı yine kişiden kişiye değişmektedir.  

Sayısal özelliğe benzer biçimde, bir uyarıcının sık sık yinelenmesi de 

o uyarıcının algılanma olasılığını arttırmaktadır. Uyarıcı frekansı, 

uyarmalar arasındaki aralıkları ifade eder. Bu aralıklar ne kadar dar 

ise, uyarıcı frekansının da o kadar yüksek olduğu anlaşılır. Bu 

anlamda uyarıcı frekansının yüksekliği uyarıcının sayısal fazlalığı 

anlamına gelirse de algılamayı farklılaştıran bir neden olarak bu 
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özellikte uyarmalar arasında bir düzenin varlığı hemen dikkat 

çekmektedir. Bu durumda uyarıcı, bir tür ‘beyin yıkama’ işlevi görür 

ve daha kolay algılanır (Usal ve Kuşluvan, 1999: 44). Tekrar olmadan 

öğrenme de olmamaktadır. Algılamada ve davranış değişikliği 

sağlamada da tekrar en önemli unsurdur (Saydam, 2005: 406). 

Reklamcılık sektörü bu tekrar özelliğine sıkılıkla başvurmaktadır. Bu 

sayede istenilen mesaj veya tanıtılmak istenen ürün insanların 

zihninde kalmaktadır.  

Bir sağlık programının sık aralıklarla yinelenmesi, okulda ders 

konularının tekrarı, yönetmeliklerin-ilkelerin-kuralların-duyuruların 

sık sık anımsatılması aynı nedene dayanmaktadır. Çünkü; amaç, 

uyarıcıların gerçekten algılanmasını ve belleklere yerleşmesini 

sağlamaktır. Sık sık soru soran öğrenci, öğretmen taradından diğer 

öğrencilerden daha çabuk tanınmaktadır (Usal ve Kuşluvan, 1999: 

45). 

Bu noktada önemli olan uyarıcının sık tekrar edilmesi ve tekrar 

zamanının doğru belirlenmesidir. Aynı uyarıcının tekrar sıklığı 

arasındaki zaman çok kısa veya çok uzun olması algılamayı 

etkileyecektir. Arka arkaya oynatılan bir reklam filminin bireyler 

üzerinde etkili olması oldukça zordur. Bu nedene tekrarlar arasında 

zaman dilimi özenle seçilmelidir. 

Algılayıcının düşünsel yoğunluğunun en fazla olduğu anı bilmek 

uyarıcı açısından yada uyarıcıyı gönderen açısından olanaksızdır. Bu 

anı yakalayabilmek için uyarıcı aralıklarını dar tutmak ve algılayıcıya 

ulaşmak için dikkatinin en yoğun olduğu anları takip etmek 
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gerekmektedir. Yinelemenin sık aralıklarla düzenlenmesinin ana 

sebebi bu anı yakalamaktır. Bir televizyon filminin duygusal açıdan en 

duyarlı anlarında reklam mesajını yinelemek, algılayıcının tepki 

göstermesine neden olsa da uyarıcının algılanma olasılığını 

arttırmaktadır. Ancak, bu durumda bile mesajın zaten yüksek 

frekansla verilmekte olan mesajların bir tekrarı olmasında yarar 

vardır. Çünkü izleyici, yeni bir mesajı algılayamayacak kadar filme 

kilitlenmiş olabilir (Usal ve Kuşluvan, 1999: 45). Burada 

yapılabilecek en doğru şey, iletişim sürecini izlemek ve hedeflenen 

algı düzeyi ile davranış değişikliğine ulaşıp ulaşmadığına takip 

etmektir. Sonrasında gerekli düzeltmeler yaparak tekrar sayısını 

arttırmak ya da yeterli görüp iletişim uyarısını durdurmak daha 

sağlıklı olmaktadır (Saydam, 2005: 414). 

Bireylerin uyarıcılar arasındaki seçiciliğinin temelinde hem duyusal 

uyum, hem de evrimsel yaşam mücadelesi yer almaktadır. Bir duyu 

organı belirli tür uyarıcıya uzun süre maruz bırakılırsa, duyu organı o 

uyarıcıya uyum sağlamaktadır. Uyarıcıda bir değişiklik olduğu zaman, 

duyu organı hemen farkına varmaktadır. Bireyler doğal ortamdaki 

tehlikelere uyum sağlayacak şekle duyularını geliştirmişledir. Bu 

nedenle bireyler hem tehlikeli durumlar için, hem de kendi 

davranışlarına dikkat etmek zorundadırlar.  Reklam şirketleri hareket 

eden reklamlarla, uyarıcının bu özelliğinden yararlanmaktadırlar. Aynı 

hareketin tekrarı ilk başlarda dikkati çeker, daha sonra tekrara uyumlu 

hareketler yapılmaktadır. Fakat algısal uyum ortaya çıkmadan önce, 

tekrar edilen uyarıcı tümüyle algılanır. Dikkati çeken uyarıcı 
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özelliklerinden bir diğeri de uyancının büyüklüğüdür. Uyarıcı 

büyüdükçe dikkatleri daha çok çekmektedir. Aynı şekilde uyarıcının 

şiddeti de dikkati etkilemektedir. Parlak renkler, yüksek sesler şiddetli 

acı, kuvvetli koku daha çok dikkat çekici olmaktadır. Renkli 

uyarıcılar, renksiz uyarıcılardan daha kolaylıkla dikkati çekmektedir. 

Renkler arasında da, saf renkler, karışık renklerden dikkati daha çok 

çekmektedir (Cüceloğlu, 1996: 122). 

Algılama sürecindeki uyarıcıdan kaynaklanan nedenler birçok etkene 

dayanmaktadır. Uyarıcının büyüklüğü, hareketli olması, rengi ve 

uyarıcının bulunduğu ortam algılama sürecini etkilemektedir. Aynı 

zamanda uyarıcının görülme sıklığı ve bu görülme sıklığı arasındaki 

zaman da algılamada etkili olmaktadır. Uyarıcılardaki bu tür 

değişiklikler algılamada farklılıklara neden olmaktadır. 

2.2. Ortamdan Kaynaklanan Nedenler 

Belli, ortak bir kültürel çevreden gelen bireylerin, belirli bir nesneyi, 

olayı algılama ve tanıma biçimlerinde, belli bir yakınlık vardır. Bir 

başka deyişle, paylaşılmış yaşam ortamları, bireylerin nesneleri, 

olayları tanımlamakta kullandıkları zihinsel haritalar arasında da 

benzerlik yaratır. Bu aynı zamanda ideolojinin de bir paylaşımıdır 

(İnceoğlu, 2010: 90). Bireylerin algılarını etkileyen en etkili ortamsal 

öğe kültürdür. Kültür aynı çevrede yaşayan bireyler arasında 

benzerlikler oluşturur ve bu benzerliklerde ortak bir algılamaya sahip 

olmayı sağlar. 
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Kültür; tarihsel, arkeolojik ve etnolojik kaynakların, aile ve akrabalık 

ilişkilerinin, sağlık ve beslenmenin, eğitim olanaklarının, yerleşme 

düzeninin, ekonomi ve teknolojinin bilim ve sanat düzeyinin, din ve 

devlet örgütlerinin, dil dizgesinin, doğal çevrenin oluşturduğu beşeri 

yapı olarak tanımlanabilir (Usal ve Kuşluvan, 1999: 52). Yeni doğmuş 

bir bebek, içerisinde yaşadığı toplumun kültürü için gerekli olan 

öğeleri yavaş yavaş öğrenir. Bu bebek zaman içerisinde kendi 

bilincinde olan, bilgili bir kişi haline gelir (Giddens, 2000: 25). 

Kültürü oluşturan veriler birer değişkendirler ve kültür, anılan bu 

değerlerin bir işlevidir. Bireyi yakından ve uzaktan kuşatan bütün 

çevre elemanlarının bu sıralamada yer aldığı açıkça görülmektedir. 

İşte bu ortama özgü farklılıklar, herhangi bir kültür ortamındaki 

insanın aynı uyarıcıları bir başka kültürde yer alan bireyden farklı 

algılamasına yol açmaktadır. Örneğin, Hıristiyan toplumunda yaşayan 

bireyler için domuz son derece yararlı, sevimli ve Tanrı nimeti olarak 

algılanırken, Müslümanlar tarafından pis, iğrenç ve olası hastalıkların 

habercisi olarak algılanır (Usal ve Kuşluvan, 1999: 52). Bu örnekler 

çoğaltılabilir Sadece bir obje olarak değil toplumsal bir davranış da 

kültürel farklılıklardan dolayı algılamada farklılıklara neden 

olmaktadır. Örneğin Türk kültürü için elle yemek Arap kültürüne göre 

farklı algılanmaktadır. Bireyler içinde yaşadıkları toplumun değer 

yargılarına göre yaşamaya ve algılarını o değer yargılarına göre 

şekillenmesine adapte olmuştur.  

İnsan, doğduğu andan itibaren ait olma duygusunu içinde 

taşımaktadır. Bireyler bir topluluğun üyesi olunduğunda, kültürünü de 
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sorgulamadan kabul etmektedir. "Neden yanlış, neden karşısın?" 

sorusuna verilebilecek öznel bir cevap çoğu zaman yoktur. Çocuklar 

anne babasının doğrudan aktardığı kültürü özümser ve bu kültürde iyi 

olan her şeyi olumlu, kötü olanlarıysa olumsuz bir bilgi olarak 

kaydetmektedir (Milliyet, 14.11.2017). Bireyler zamanla eğitim ve 

tecrübeleriyle algılarını değiştirseler de genel olarak sosyal 

çevrelerinin kültürüne göre algılamaları şekillenmektedir. 

Türk kültürünün kabul ettiği "uygun davranışlar" ve aynı şekilde 

olumsuz değerlendirdiği "biçimsiz davranışlar" tanımlanmaktadır. 

Yaşanılan kültürden gelen algısal beklentiler sürekli bireyleri etkisi 

altında tutmaktadır. Algıları ve davranışları bu beklentiler içinde 

tutulmaktadır. Bireylerde algılarını ve davranışlarını bu beklentileri 

içinde tutmaktadır. Yani sosyal çevre ile ilgili beklentiler yaşantı 

içinde gelişmektedir (Cüceloğlu, 1996: 133). 

Bununla birlikte belli bir uyarıcının aynı kültürel ortamdaki bireylerce 

hep aynı biçimde algılandığını savunmak da aynı derecede zor 

olacaktır. Çünkü her kültürel ya da sosyo-kültürel ortamın da alt ve 

daha alt katmanları vardır. Örneğin, orta ve alt sınıf katmanlarınca 

sevilen bir içecek, üst sınıf katmanlarınca 'ilkel' ve 'kaba' 

bulunabilmektedir. İnsanları böyle belli bir sınıfın katmanı içinde 

olduğunu kabul etmek birbirlerinin aynı yapıdaki kopyası gibi 

düşünmek, onların kendilerine özgü özelliklerini göz ardı etmek 

anlamına gelebilir. Bu sonuç yanlış bir yargı olacaktır (Usal ve 

Kuşluvan, 1999: 53).  
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Bu durum algılama için hatalı yorumlara sebebiyet verebilir. Her birey 

farklıdır. Aynı kültürde yetişen bireyler de zamanla kendi değer 

yargılarıyla algılama süreçleri farklılaşabilir. Algılama sürecini 

etkileyen kültür ve alt kültürler etkili olsa da öznel bakış açısı 

farklılıklara neden olacaktır. Bireyin eğitimi ve tecrübeleri bu süreci 

etkilemektedir. Eğitimsiz ve tecrübesiz bir birey daha kolay manipüle 

edilebilir ve aynı şekilde sosyal çevrenin kültürü etkisinde kalan bir 

birey de daha kolay manipüle edilebilecektir. 

Henüz kendi bakış açısını oturtamamış, ödünç ve sorgulanmamış 

değerlerle dünyayı algılayan birey kolayca manipüle edilebilir. Aynı 

zamanda bu bireyler kolayca yönlendirilebilir. Dini, ulusal, kültürel 

değerleri yüceltilerek bu bireyler ödüllendirilmişlik hissine kapılması 

sağlanabilir ve ya bu değerlere saldırı yapılıyor denilerek kolayca 

provoke edilebilmektedir (Milliyet: 14.11.2017). 

Algılama sürecini etkileyen bir başka ortamsal etken de uyarıcıların 

çeşitliliğidir. Uyarıcı çeşidi fazlalaştıkça bu uyarıcıların algılanma 

olasılıkları da düşmektedir. Diğer bir ifadeyle, çok çeşitli uyarıcılar 

arasında yer alan belli bir uyarıcının algılanması güçleşir. Böyle bir 

durumda algılayıcı, algılamak bir yana uyarıcıyı duyumsamakta bile 

zorlanmaktadır. Çünkü, algılayıcı, uyarıcıyı algılayabilmek için 

öncelikle duyumsama engelini aşmak, ortamdaki her çeşit uyarıcıyı 

tek tek incelemek ve seçim yapmak zorunda kalır. Uyarıcı çeşidi 

arttıkça bu seçim de zorlaşmaktadır. Algılayıcı için çok önemli bir 

uyarıcının bile çeşitli uyarıcılar arasında gözden kaçmasına bu durum 

sebep olmaktadır (Usal ve Kuşluvan, 1999: 54). 
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Bireylerin yaşantıları bir zaman ve uzay ortamı içinde oluşmaktadır.  

Bu ortamlarda bulunan çeşitli uyarıcılar, bir nesnenin algılanışını 

etkilemektedir. Böylece nesneler olduklarından farklı biçimlerde 

algılanabilir. Herkes bir nesnenin ya da olayın değişik bir ortamda ne 

kadar değişik biçimlerde algılanabileceğini yaşantıları ile tecrübe 

etmektedir. Bireyler nesneleri soyut olarak algılamamaktadır. 

Algılamada içinde bulunulan zaman ve zeminin etkileri olmaktadır. 

Her nesne, içinde bulunduğu ortamın bir parçası olarak algılanır. 

Böylece her olayın algılanışında kendisinden önce gelen ya da kendisi 

ile birlikte meydana gelen başka olayların etkisi olmaktadır. Yani, 

aynı yerde bulunan veya birbirine yakın olan her şey birbirini 

etkilemektedir (Baymur, 2004: 143). 

 Uyarıcıların özellikleri algılamayı etkilediği gibi bulunulan ortamda 

algılamayı değiştirebilmektedir. Bir nesnenin ya da olayın dikkat 

çekici olması için bütün şartlar uygun olsa da bireyin kültürü, içinde 

bulunulan zaman ve inançları algılama sürecinde etkili olmaktadır.    

2.3. Algılayıcıdan (Dinleyiciden - Uyarılandan) Kaynaklanan 

Nedenler  

Algılayan kişilerin özellikleri, ihtiyaçları, beklentileri, karakteri, 

duyguları, kültürleri, değer yargıları, önyargıları, o anki ruh halleri, ait 

oldukları grupların algılayış biçimleri, deneyimleri gibi faktörler, 

kişilerin algılamalarını etkilemektedir (Silah, 2005: 52). Bu noktada 

algılama sürecini etkileyen bireysel faktörlerdir. İletilmek istenen 

mesajlar aynı ortamda ve aynı şekilde kodlanmış olsalar bile bireysel 

farklılıklardan ötürü algılama sürecinde farklılıklar oluşabilmektedir. 
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Aynı kültüre, eğitim seviyesine ve inanca sahip olan bireylerde bile 

algılamada farklılıklar olabilmektedir. Çünkü her birey kendine has 

kişilik özeliklerine sahiptir. Aynı veya benzer kültürel öğelere sahip 

olmak algılama sürecince de mutlaka benzerliklerin olmasını 

sağlayacaktır. Bu benzerlik, algılama sürecinin birebir aynı olması 

anlamına gelmemektedir. 

Her insanın fizyolojik-biyolojik yapısı farklıdır. Tamamıyla birbirinin 

aynı iki insan göstermek olanaksızdır. Aslında aynı yargıyı doğadaki 

bütün varlıklar için de söylemek mümkündür. Doğada birbirinin tıpa 

tıp aynı iki obje göstermek imkansızdır.  Bu temel ilke insanlar için de 

geçerlidir. Bu yargının en güzel örneği, insanların parmak izlerindeki 

farklılıklardır (Usal ve Kuşluvan, 1999: 57). Bireyler arasındaki bu 

farklılık algılama sürecinde de farklılıklara sebep olmaktadır. 

Her olay ve her nesne kişinin algısına göre farklı bir anlam taşır. Aynı 

olay bir kişi için trajik gelirken bir başkası için komik olabilir. Birinin 

büyük bir maliyetle sahip olduğuna, bir başkası dokunmak bile 

istemeyebilir. Parkta dolaşan köpek başını okşayan adam için, sevgi 

ve sadakati çağrıştırırken uzaktan geçen bir adam için korku kaynağı 

olabilir. Maç aynı maçtır; ama fileleri havalandıran meşin top bir 

takımın sevinci, diğerinin çöküş nedenidir. Hangi forma varsa 

üzerinizde onun temsil ettiği değerler insanları çekmektedir (Milliyet: 

14.11.2017). 

İnsanların düşünsel ve kültürel yapısı dışında biyolojik içyapısı da 

insanlar arasında olağanüstü bir farklılaşma nedenidir. Kasların 

gelişmesi, duyu organlarının gücü ve özellikle hızı, iç organlarının 
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yapısı ve işleyişi, genelde bedenin sağlığı, salgıları, savunma 

mekanizması ve hepsinden önemlisi ‘beyin gücü’ kişiden kişiye 

farklılaşacak şekilde bireyseldir.  Bu nedenle de, belli bir uyarıcının 

bireyler tarafından farklı biçimde algılandığını kabul etmek daha 

doğru olacaktır (Usal ve Kuşluvan, 1999: 58). Bireyler arasındaki 

fizyolojik farklılıklar algılama sürecini etkileyeceği gibi bu noktada 

deneyimler de ön plana çıkmaktadır. Gözleri görmeyen bir birey aynı 

çukura iki defa düşmeyecektir. Zihinsel özürlü bir bireyin ise aynı 

çukura defalarca düşebilme ihtimali vardır. Bu durum sosyal algı 

içinde geçerlidir.  

Kişilerin, algılanan şeyle ilgili olarak geçmiş dönemdeki deneyimleri, 

yeni algılamalarını etkilemekte ve kişilerin olumlu ya da olumsuz 

şekilde taraflı davranmalarına sebep olmaktadır. Hakkında genellikle 

olumlu izlenimi olan bir bireyin olumsuz bir davranışı ile 

karşılaşıldığında, geçmişteki izlenimden hareket ederek kişi hakkında 

çok fazla olumsuz düşünceye sahip olunmaktadır. Aynı zamanda o 

kişiye karşı olumsuz bir davranış sergilenmemektedir. Bununla 

birlikte, bazı durumlarda kişilerin davranışları, algılayan kişinin 

değerlerine o kadar zıttır ki, kişiler hakkındaki algının sarsılmasına 

veya tamamen değişmesine sebep olabilmektedir (Güney, 2006: 91). 

Burada önemli olan kişilerin bıraktıkları ilk izlenimleridir. İlk izlenim 

sonraki davranışları için tanımlayıcı olmaktadır. İnsanlar ilk izlenimle 

oluşturdukları algılarını sonraki durumlar için referans almaktadırlar. 

Bu noktada duygular devreye girmektedir. 
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Duygular insan üzerinde alkol etkisi yapabilir. Bu durumla ilgili şunu 

söylemekte mümkündür: İnsan sadece alkolle sarhoş olmaz, korkuyla, 

öfkeyle ve şehvetle de sarhoş olabilir. Duyguların yoğun etkisi 

altındayken insanlar normalde yapmayacağı şeyleri yapabilir, 

normalde söylemeyeceği şeyleri söyleyebilirler (Gültekin, 2017: 96). 

Bireyleri, amaçları için harekete geçiren şey duygularıdır. Duygular 

ise algıları harekete geçirerek kararlara yön verir. Bununla beraber, 

kişilerin güdülenme derecesi, eylemlerinin sonuçlarının algılanmasına 

bağlı olmayıp, aynı zamanda ödüle ulaşma olasılığının algılanmasına, 

yanı beklentilerine bağlıdır (Karatepe, 2005: 5).  

Algının güdülerden etkilenmesiyle ilgili, yapılan bir araştırmada, iki 

grup denek kullanılmıştır. Deneklerden bir grubu aç, diğeri susuz 

bırakılmıştır. Bu deneklere buzlu bir camın ardından, çok net olma-

yan, bazı nesneler gösterilmiştir. Aç olan grup gördüklerini 

yiyeceklere, susuz kalan grup ise içeceklere benzetmiştir. Bu 

örnekteki duruma benzer şekilde günlük yaşamda, sevilen birinin 

yaptığı bir davranışı ya da, söylediği sözü beğenilirken, aynı, söz ya 

da davranışı sevilmeyen biri yaptığında beğenilmemektedir. ‘İnsanlar 

görmek istediklerini görürler.’ Sözü algılamada güdülenmenin rolünü 

açıklayan güzel bir deyim olarak örnek verilebilir (Köknel vd., 1989: 

75). Algılayıcının o anki fizyolojik ihtiyaçları algılamada seçiciliğe 

sebep olacaktır. İhtiyaçlar ve güdüler algılama sürecindeki seçiciliği 

etkilemektedir. 

İçinde bulunulan durumla ilgili beklentiler o durumda bulunan 

uyarıcılardan hangisini seçileceğini önemli derecede etkilemektedir. 
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İlgiler ve o anda içinde bulunulan gereksinmeler algısal seçimi 

etkilemektedir. İnançlar ve bireysel değerler de aynı biçimde 

algılamaları etkilemektedir. Dindar bir kişi bir konuşmanın dinle ilgili 

kısımlarına, diğer yandan bir sanatkâr, aynı konuşmanın sanatla ilgili 

bölümlerine dikkat etmektedir (Cüceloğlu, 1996: 122-123). 

Algılama sürecindeki ortamdan kaynaklanan nedenlerde olduğu gibi, 

algılayıcıdan (dinleyiciden - uyarılandan) kaynaklanan nedenlerde de 

kültür önemli bir etkendir. Kültür, bireyleri etkileyip algılama 

şekillerini değiştirmektedir. Algılama sürecinde kültürü hem bir dış 

etken hem de bireyi etkisi altında bıraktığı için bireysel yani bir iç 

ketken olarak değerlendirilebilir. Kültürle birlikte bireylerin güdüleri 

ve fizyolojik durumları da algılama sürecinde etkili olmaktadır. 

 Algılama sürecindeki en önemli etken ise bireyin yaşadığı çevre, yani 

sosyal çevredir. Sosyal çevre aynı zamanda kültürü oluşturup 

bireylere aktarır. Bu anlamda sosyal çevrenin algılama sürecinde 

bireysel ve çevresel etkileri vardır. Algılama sürecindeki sosyal 

etkinin ne düzeyde gerçekleştiği yapılan deneyler ve kuramlarda 

aşağıda daha detaylı anlatılmıştır. 

3. ALGILAMA SÜRECİNDEKİ SOSYAL ETKİ 

Sosyal algılamayı kısaca “Bir bireyin diğer bireyleri algılama 

biçimidir.” olarak tanımlamak mümkündür (Kaynak, 1990: 81). 

İnsanın ve ilintili olduğu olayların algılanması sürecinde her türlü veri 

dikkate alınarak yargılama yapılır (Barlı,  2007: 154). Bu sürece 
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sosyal etki denilmektedir. Sosyal etki algılama sürecindeki en önemli 

etkendir.  

Toplumdaki bireylerin dini ve ahlaki değerleri de toplumsal algılama 

üzerinde etkili olabilmektedir. Özellikle toplumsal yasamın geleneksel 

kurumları arasında yer alan inançlar ve dini değerlerin toplumun 

algısına önemli roller üstlendiği yaygın olarak kabul edilen görüşler 

arasında yer almıştır (Örnek, 2006: 42). Bireyin algılaması, içinde 

bulunduğu sosyal ortama ve kendi psikolojik alanına bağlı olarak 

ortaya çıkan, somut duyumsal bir bilgilenme olmanın ötesinde sosyal 

bir olgu olarak ele alınmalıdır (İnceoğlu, 2010: 94). Sosyal algı, bu 

anlamda bir kişinin başkalarını nasıl "gördüğünü" ve başkalarını nasıl 

"algıladıklarını" görme biçimidir (Pickens, 2005: 60). 

Bireyler, kişisel farklılıklarına rağmen birbirlerine benzemektedirler 

ve toplumda benzer davranışlar gösterirler. Bu davranışları bazen 

tutumların ve inançların ürünüdür. Kişilerin benzer davranışlarının 

temelinde ‘sosyal algı’ vardır (Silah, 2005: 162). Her ne kadar bireysel 

farklılıklar olsa da sosyal etki algılamada benzerliklerin oluşmasını 

sağlamaktadır.   

Bireyin diğer bireyleri, olayları, sosyal bir durumu nasıl algılayıp nasıl 

yorumladığı önemlidir. Sosyal algının nesne algısına benzer yanları da 

vardır. Ancak insan algısının kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. 

Toplum içinde yaşayan insanın çevresinden duyu organları yardımı ile 

sürekli topladığı verilerin büyük çoğunluğu insanlara ve insanların 

ilişkili olduğu olaylara ait olmaktadır. İnsan, etrafındaki cisim ve 

maddelere daha tekdüze bakma ve onlarla ilgili daha yalın 
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değerlendirmeler yapma alışkanlığı edinmiştir. Ancak her geçen gün 

teknolojiyi hayatına biraz daha dahil eden insanlar giderek daha 

karmaşık bir dünyada yaşamak zorunda kalmaktadır. Bunun sonucu 

olarak elbette yoğun ve karmaşık veri bombardımanının var olduğu 

böyle bir çevrede madde ve nesne algısı da eskisi kadar sade ve basit 

olmamaktadır (Barlı, 2007: 154). Burada algılama bireyin o anda 

yaşamakta olduğu bir deneyimi, geçmiş deneyimlerin birikimleriyle 

birlikte özümleyecek yeni bir bilişsel bütüne ulaşması şeklinde 

düşünülmektedir (Özer, 2014: 183-184). 

Toplumsal yapıdaki farklılıklar sosyal algıyı da etkilemektedir. 

Toplumsal yapının özellikleri ise bütünlük, etkileşim ve sınıf şeklinde 

ifade edilmektedir (Kongar, 2013: 285). Etkileşim, iki veya daha fazla 

kişi arasında karşılıklı ilişki veya karşılıklı etkileşim sürecine işaret 

ederken, toplumsal etkileşim kavramı ise iki veya daha fazla kişinin 

birbirleriyle ilişki kurmalarıyla başlayan ve karşılıklı eylemlere 

götüren bir süreçtir (Fidan, 2000: 127). Toplum öğelerinden birinin 

fonksiyonlarını yerine getirmemesi, bütünlükte çözülmeyi meydana 

getirmektedir. Bu durumda bütünlük sarsılmaktadır. Bütün toplumda 

çeşitli derecelerde sınıf yapısı var olmakla birlikte, bir toplumda bir 

sınıfın egemen olmaya başlaması toplumsal bütünlüğü ve etkileşimi 

de bu yönde etkileyip çıkar çatışmalarına neden olabilmektedir. Bu 

çerçevede kitleler oluşmakta ve kitlelerin algıları da söz konusu 

unsurlar çerçevesinde değişme göstermektedir (Kongar, 2013: 285). 

Tolumu etkileyen bu kitlelerle birlikte bireysel özelliklerde sosyal 

algılamayı etkilemektedir. 
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Her birey normal olarak insanlarda hangi kişilik özelliklerinin birlikte 

iyi gittiğine (birbiriyle ilişkili olduğuna) ilişkin belirli varsayımları 

vardır. Böylece, bir kişide bir özellik görüldüğü zaman, başka 

kişilerde de o özelliğin (gerçekten var olup olmadığına bakmaksızın) 

bulunduğu var sayılmaktadır (Barlı, 2007: 154). Bu durumda 

genelleme yapılır. Sosyal çevrede öğrenilen bir özelliğin toplumun 

tamamını kapsadığının düşünülmesi hatalı bir sonuç olacaktır. 

Sosyal algı da, fiziksel çevrenin algılanmasında olduğu gibi seçici ve 

faal bir algılama şeklidir. Bireyler sosyal yaşantı da bireyler diğer 

insanlarla oturur, konuşur, eğlenir, gezer ve onları incelemektedir. 

Çevre ile ilgili bilgiler duyular sayesinde bireylere ulaşır. Ancak 

sosyal algıda, uyarıcıların organizmayı uyarma şekillerinden çok, daha 

yüksek düzeyde değişkenler mevcuttur. Algılama biçimini hem 

beklentiler ve motive edilme durumu hem de okunulanlar ve 

başkalarının aktardıklarından etkilenir (Güney, 2006: 135-136). 

İnsanlar başkalarına ilişkin algılarını farklı boyutlarda da 

örgütleyebilirler. Bu sosyal algının dikkat çekici yönlerinden biridir. 

Örneğin, bir kişi, başkalarını her zaman mizahi duyguları, fiziksel 

çekicilikleri, cana yakınlıkları, dürüstlükleri ve zekâları açısından 

değerlendirebilir. Bir başkası, bu özelliklerin görece önemsiz 

olduğunu düşünebilir ve bunların yerine bireyin çalışkanlığını, 

saldırganlığını, dinselliğini ve olağanüstü atletik yeteneğini 

vurgulayabilir (Barlı, 2007: 154). Bu noktada bireysel özelliklerin 

farklılığı ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde bireylerin karakterleri 
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sosyal algıyı etkilemektedir. Sosyal algı bu noktada psikolojik algı ile 

benzerlikler göstermektedir. 

Sosyal algının, psikolojik algıyla ilgili olarak açıklanan özelliklerle 

yakın ilişkisi vardır. Sosyal algı, insanın çevresi hakkında bilgi sahibi 

olma ile ilgilidir. İnsanların algılamasını etkileyen unsurlar arasında 

tutumlar, değer yargıları, güdüler, yetişme tarzı, çevrede başka 

kimselerin mevcut olup olmaması ve diğer insanların prestij sahibi 

olup olmamasını saymak mümkündür. Başka bir deyişle bu unsurlar, 

sosyal algının temelini oluştururlar (Güney, 2006: 135). 

Sosyal algı, siyasal iletişim sürecinde ki en önemli unsurlardan biridir. 

Sosyal bir varlık olan insanın siyasal iletişim sürecinde etrafındaki 

kişilerden etkilenmemesi neredeyse söz konusu olmamaktadır. 

Özellikle yakın dostlukların oluştuğu arkadaşlıklar, akrabalar 

arasındaki iletişim biçimi bu sosyal algılamaları oluşturmaktadır. Bir 

siyasi parti liderinin yaşadığı toplumda, bir baba özelliğini kendisinde 

barındırması, yeri geldiğinde şefkatli bir eş, dede, yakın akraba, dost 

ve arkadaş olarak davranması gerekir. Bunu yaparken yapaycılığa 

kaçmadan, bulunduğu toplumsal algılamalarına uygun davranması 

halinde seçmenlerin kendi aralarında benzer davranışların yapılmasını 

sağlayabilir. Bu şekilde davranılarak sosyal algılamaların 

oluşturulması sağlanabilir (Özçelik, 2015: 67). Sosyal algıyı etkilemek 

ve değiştirebilmek için birçok yöntem kullanılmaktadır. Günümüzde 

bu yöntemlere sosyal medya aracılığıyla sıklıkla başvurulmaktadır. Bu 

yönüyle sosyal algı “izlenim yönetimi”  ile iç içe kavramlardır. 
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Kendini belli bir imaj ile dünyaya sunmak birçok kimse için çok önem 

arz etmektedir. Hatta bu durum birçok işin merkezinde yer almaktadır. 

Bu çoğunlukla “izlenim yönetimi” olarak adlandırılır. Bir yere kadar 

algılayan yalnızca izlenim bırakmak isteyenin istediklerini algılar. 

Göze girmeye çalışma, kendini olumlu tanımlama, özür dileme, 

olayların seçici tanımlanması gibi tekniklerle istenilen etkileri 

oluşturma ve sürdürmeye çabalanır. Bununla birlikte, izlenim 

yönetiminin gücünün de sınırlan vardır (Barlı, 2007: 154).  

İnsan doğası gereği sosyal bir varlık olduğu için algı ve 

davranışlarının oluşması sırasında dış ortamdan bağımsız hareket 

etmesi imkânsızdır. Bu durum bireylerin karakterleri ile bağlantılı 

olarak algıların çeşitli şekillerde değişebilmesini veya 

değiştirilebilmesini de beraberinde getirir. Bireyin sosyal çevresi ile 

davranışlarının ne derece değişebileceğine ilişkin bazı çalışmalar ve 

deneyler yapılmıştır. Bu kuramsal çalışmalar ve deneylere 

baktığımızda bunlar: 

1. Milgram’ın ‘İtaat’ Deneyi (Otoriteye bireylerin itaat etmesi) 

Solomon Asch’in  ‘Uyma’ Deneyi (Diğer bireylerin 

görüşlerinden etkilenme), 

2. Hale Etkisi (Bir kişiyi tek bir karaktere göre sınıflandırma) 

Şerif’in   Deneyi  (Grup kararın doğru olduğuna inanmak), 

3. Öncelik Sonralık Etkisi (İlk ve son izlenimin bıraktığı kişisel 

algı), 

4. Adil Dünya Hipotezi ( Adil bir düzenin olduğu algısı) 
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5. Yakınlık ve Salt Maruz Kalma Etkisi (Zamanla algıdaki 

değişim) 

6. Basmakalıp yargı (Bir kişinin özelliklerini başkalarıyla 

karşılaştırarak değerlendirmek) 

 

Sosyal çevre ile davranışların ne derece değişebileceğine ilişkin bu 

kuramsal çalışmalar ve deneyler aşağıda daha detaylıca 

açıklanmaktadır. 

3.1. Milgram’ın ‘İtaat’ Deneyi  

Sosyal algı konusunda en dikkat çeken deneylerden biri, Milgram’ın 

‘İtaat’  deneyidir. Bu deneyde insanların otorite karşısında ne kadar 

itaatkâr olduğunu, ne derece ileri gidebileceğini ve insanları kontrol 

aracı olarak otoritenin etkisini ölçmeyi amaçlanmıştır. Bu deney 1961 

yılında Yale Üniversitesi sosyal psikoloji profesörü Stanley Milgram 

tarafından yapılmıştır. Milgram deneyinde Nazi Almanyası döneminin 

ulaştırma sorumlusu Adolf Eichmann hakkındaki düşüncelerinden 

hareketle, insanların içerik olarak ne kadar korkunç olursa olsun 

verilen emirlere ne derece itaat ettiğini araştırmıştır (Özarslan, 2014: 

24 ). Bu araştırmanın nasıl yapıldığını ve ön koşullarını öncelikle 

belirtmekte yarar vardır (Devos, 2009: 223-228): 

• Denekler ücretli gönüllülerdir. 

• Kendilerine kısa süreli bir psikolojik test (zeka ya da bellek 

testi) uygulanacağını sanmaktadırlar. 

• Deneyin yapıldığı yer, ABD'de Yale Üniversitesi gibi saygın bir 

üniversitedir. 
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• Denekler, deneyin yapılacağı yere ikişer ikişer alınmışlardır. 

Deney gereği olarak deneklerden birinin 'öğretmen' ve diğerinin 

de 'öğrenci' olması gerekmektedir. 

• Ancak, sadece bir kişi gerçek denektir. Çünkü, denek gibi 

görünen diğer kişi Milgram'ın asistanıdır. Öğretmeni ve 

öğrenciyi bir çekiliş belirleyecekse de, bu çekiliş gerçek denek' 

in deney gereği 'öğretmen' olmasını sağlayacak biçimde 

düzenlenmiştir. 

 

Gerçek denek'in önünde oldukça kaygı verici büyük bir şok aygıtı 

bulunmaktadır. Aygıtın üzerinde 15 volttan 450 volta kadar 

derecelendirildiğini gösteren düğmeler vardır. Aygıtın bir ucunda 

'Düşük Şok', ortalarında 'Güçlü Şok' ve diğer ucunda da (450 volt 

işareti dolaylarında da) 'Tehlike: Aşır Şok' uyarıları denek' in kolayca 

görebileceği biçimde yazılmıştır. 

Denek, bu tür deneylerde sıklıkla kullanılan çift sözcüklerden birini, 

yandaki odaya geçerek aygıtın diğer ucundaki elektrotlara ellerinden 

bağlanan öğrencisine mikrofondan soracak ve ondan diğerini 

belleğinden söylemesini isteyecektir. Bu amaçla sözde öğrenciye çift 

sözcük listesi verilmiş ve ezberlemesi için bir süre tanınmıştır. 

Öğrenci yanlış yanıt verdiğinde, her soruda bir ötedeki düğmeye 

geçerek basmak koşulu ile öğretmenin öğrencisine 'elektrik şoku' 

cezası vermesi gerekmektedir. Ancak, gerçekte aygıtın hiç bir işlevi 

yoktur. Şok verildikçe öğrenciden gelecek sesler de bir ses bandında 

önceden hazırlanmıştır. Fakat denek bunu da bilmemektedir. 
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İnandırıcı olması bakımından öğretmene düşük dereceden bir şok 

vererek şokun derecesini tahmin etmesi istenir. Aslında aygıtın tek 

işlevi de budur. 

Görsel 1: Milgram’ın ‘İtaat’ Deneyinde Kullandığı Odanın Planı 

 

Kaynak: ( http://jsavalle.com: 2.11.2017) 

Her iki kâğıtta da öğretmen yazan kâğıtlar ile kura çekilir ve denek 

öğretmen olurken ve gerçekte araştırmacının asistanı olan öteki denek 

de öğrenci olur. Şok jeneratörü de sahtedir. Öğrencinin her şok 

verilişindeki bağırma ve inleme sesleri de bir kayıttan gelmektedir. 

Öğrenci bitişik odaya gönderilerek bir sandalyeye oturtulur ve elleri 

elektrotlara bağlanır (Görsel 1).  
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Deneyin başlangıcında sahte öğrenciden doğru cevaplar gelir, fakat 

sonra öğrenci yanlışlar yapmaya ve öğretmen olan denek de şok 

vermeye başlar. 150 voltta öğrenci "Beni buradan çıkarın. Benim 

kalbim var, çıkarın. Deneye devam etmeyeceğim!" diye 

bağırmaktadır. Denek araştırıcıya dönüp "Çıkmak istiyor, ne 

yapayım?" diye sorunca, araştırıcının cevabı kati'dir, "Araştırma 

devam etmelidir, öğretmen lütfen devam edin" der (Barlı, 2007: 127-

129). Deney bu şekilde devam etmektedir. Bazı denekler endişelide 

olsa öğrenciye elektrik şoku vermeye devam ederken bazıları ise 

deneye devam etmek istememektedir.  

Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan ‘İtaat’ deneyi ABD'de Yale 

Üniversitesinde yapılmıştır. Deneye katıltan,  çeşitli yaş ve meslekteki 

40 kişiden hiçbiri 300 volttan önce durmamıştır. 5 denek 300 volttan 

sonra, 4 denek 315 volttan sonra, diğer bir 5 denek de seride daha 

sonra durarak araştırmaya devam etmeyi reddetmişlerdir. Geriye kalan 

26 denek, yani bütün deneklerin % 65'i deneye sonuna kadar devam 

ederek 450 voltluk şoku da 'öğrenci' ye vermiştir. Bu sonuçlar hem 

kamuoyunu, hem de psikologları şaşırtmış, basında bu sonuçlara geniş 

çapta yer verilmiş, araştırma filme alınmış, hatta deney bir duruşmada 

delil olarak kullanılmıştır (İnceoğlu, 2010: 76). Milgram’ın ‘İtaat’ 

deneyindeki deneklerin büyük kısmı, hiç tanımadıkları bir kişiye 

elektrik şokunu sağlığa zarar verecek düzeyde vermeyi kabul etmiştir. 

Deneyin yapıldığı ortam, yapan kurum değiştiğinde deneklerin 

davranışları da değişmiştir.  
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Milgram araştırmasına özgü bu durum kişisel tahminlere 

dayanmamaktadır. Milgram da aynı öngörü ve tahminlerle 

araştırmasını değişik koşullarda yinelemiş ve söz konusu farklılıkların 

sebebini tespit etmiştir. Örneğin, araştırmayı Yale Üniversitesi'nde 

değil de eski bir binada yinelediğinde ve bir özel kuruluş eliyle 

yaptığını ifade ettiğinde, deneklerin yanlarında bulunan araştırmacıya 

uyma davranışları da düşmüştür. Aynı yargı, doğrudan doğruya 

araştırmacının kendisi için de geçerlidir. İnandırıcılığını zedeleyen 

özellikler taşıyan bir kaynak da (bakımsız, sakallı, denekten gözlerini 

kaçıran, kravatı kaymış vb.) aynı derecede deneklerin itaat 

davranışlarını azaltmıştır. Öğretmen ve öğrencinin bir arada 

bulundukları bir ortamda yapılan deneyler de aynı sonucu 

vermektedir. Milgram'ın, öğretmenin yanından ayrılarak ona bir başka 

odadan 'deneye devam' komutu vermesi durumunda ise, yüz yüze 

olma durumunun ortadan kalkmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak 

deneklerdeki uyma davranışı (itaat) daha da düşüktür. Bu özellik ‘grup 

üyelerinin yüz yüze olmalarının etkinliği’ en somut ve en dramatik 

biçimde Milgram deneyinde görülmekle beraber, başka araştırmacı-

larca da desteklenmiştir (Usal ve Kuşluvan, 1999: 215-216). 

Milgram bu deyinde genel olarak emir ile itaat ilişkisini incelemiştir. 

Farklı zamanlarda yapılan deneylerde, deneyin işlenişiyle ilgili hiçbir 

değişiklik yapılmamış, aynı sorular sorulmuş ve aynı yöntem 

izlenmiştir. Değişen sosyal ve fiziki çevre deneklerin tutumlarında 

değişikliğe sebep olmuş ve bu sonuçlar sosyal ve fiziki çevredeki 

farklılıkların algılama üzerindeki etkisini göstermiştir. Sonuç olarak 
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sosyal çevre ve fiziki çevredeki değişiklik emre olan itaat oranını 

değişmektedir. 

3.2. Solomon Asch’in  ‘Uyma’ Deneyi  

İnsanların algı ve davranışları üzerinde ki sosyal çevrenin etkisini 

göstermek amacıyla sosyal psikoloji profesörü Solomon E. Asch 

tarafından yapılan deney de en önemli çalışmalardan biridir. Asch bu 

deneyinde bireyin sosyal çevresinin uyma davranışını ne kadar 

etkilediğini ölçmek istemiş ve buna göre düzenlenmiş senaryolarla 

deneyini uygulamıştır. 

Asch deneyinde belirli sayıda bireylerden meydana gelmiş gruplara 

birçok kart çifti göstermiştir. Her bir çift kartın birinin üstünde çeşitli 

uzunlukta üç çizgi diğerinde ise tek bir çizgi vardır. Bu tek çizginin 

olduğu karttaki çizgi, diğer karttaki üç çizgiden biriyle aynı 

uzunluktadır (Özarslan, 2014: 27). 

Görsel 2: Asch Araştırmasında ki Görsel Uyaranlardan Bir Örnek 
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Deneklere Görsel 1’de görülen tek çizginin görüldüğü kartın diğer 

karttaki çizgilerden uzunluk bakımından hangisine benzediği 

sorulmuştur. Araştırmaya katılan deneklerden sadece biri gerçek 

denektir. Diğer denekler araştırmacının asistanı olup deney sürecince 

hangi cevapları verecekleri önceden belirlenmiştir (Asch, 1956: 6-7).  

Deney sürecince birçok kart çifti kullanılmıştır. Her kart çifti 

gösterildiğinde gerçek deneğe cevap sırası en sonda gelmektedir. 

Deneyin başlangıcında araştırmacının asistanları birkaç doğru cevap 

vererek, gerçek deneğin güvenini kazanmaktadırlar. Daha sonra hep 

bir ağızdan verdikleri cevapları değiştirmişlerdir. Asistanlar yanlış ve 

aynı cevabı vermeye başlarlar. Gerçek denek bu durumdan rahatsız 

olmaya başlar ama sıra kendisine geldiğinde gruba uyarak onun da 

aynı cevabı verdiği görülmüştür. Farklı ortamlarda farklı deneklerle 

bu deney tekrarlanmış ve her üç denekten birinin grubun kararlarına 

uyduğu görülmüştür (Hanayama ve Mori, 2011: 662).  

Asch’ın deneyinde bireyler herhangi bir baskı altında bırakılmamıştır. 

Aynı şekilde denekler kararları sonucunda herhangi bir yaptırımla 

veya ödülle karşılaşmayacaklardır. Hatta verdikleri kararlar 

hayatlarını hiçbir şekilde etkilemeyecek olmasına rağmen, sosyal 

çevrelerinden yüksek oranda etkilendiklerini göstermiştir. Bu deney 

bireylerin algı ve tutumları değişmese bile, sosyal çevreden 

etkilenerek algı ve tutumlarının aksi yönünde davranış sergilediklerini 

göstermektedir. 
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3.3. Yanlış Çıkarımlarda Bulunmak  ( Hale Etkisi4) 

Algılayan kimsenin bir insanın veya bir olayın etkisinde kalarak diğer 

insanları veya olayları buna göre değerlendirmesi durumuna hale 

etkisi denir (Eren, 2010: 77). "Hale Etkisi" olarak da adlandırılan bu 

duruma, belli bir sosyal gruba mensup kişilerin şahsen tanınmasa da, 

gruba ait özelliklerin kişiye yüklenerek kişinin algılanması, örnek 

olarak gösterilebilmektedir (Özer, 2012: 153). Hale etkisi, insanlar 

arasında bir kişi hakkında genel bir izlenim oluştuğunda ortaya çıkar. 

Algılayıcı, sosyallik veya görünüm gibi tek bir karaktere dayanarak 

başka bir bireyi değerlendirebilir (Pickens, 2005: 60). 

Algılama sürecinde zihin, algılanan olay, durum, kişi veya olguyu en 

kısa yoldan algılama eğilimindedir. Bu sebeple algılayan, algılananın 

herhangi bir özelliğinden dolayı, diğer tüm özelliklerin de iyi veya 

kötü olduğuna kanaat getirebilmektedir. Diğer bir ifadeyle algılayan 

kişi, algılananın diğer özelliklerini ve davranış biçimlerini bilmese 

bile birkaç özelliğinden dolayı tümevarım yoluyla çıkarımlarda 

bulunmaktadır. Ancak bu yöntem, zaman zaman yanılgı ve yanlış 

değerlendirmeleri de beraberinde getirmektedir (Güney, 2006: 91). 

Hale etkisi bireylerin genelleme yaparak hata yapması demektir. 

Olumlu bir özelliği olan bireyin iyi olarak algılanması ve bu iyi 

algının bireyin bütün özelliklerini kapsayacak şeklide genişletilmesi 

hale etkisinden kaynaklanmaktadır. 

 
4Hale, meleklerin başının etrafındaki ışık anlamına gelir. Belirleyici bir etki 

anlamında kullanılmaktadır. 
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Günlük hayatta "Hale Etkisi"ne sıkça rastlanmaktadır. Örneğin iş 

başvurusu sürecinde seçim yapan kişinin çok önem verdiği bir niteliği 

çok iyi olan bir adayın etkisinde kalması, diğer adayların iş için 

gerekli ve iyi olan başka özelliklerine bakmaksızın seçim yapması 

hale etkisi oluşturur. Bu olayda algılama süreci çarpıtılarak 

gerçeklerden uzaklaşılır ve yanılgılara neden olmaktadır (Eren, 2010: 

77). 

Bu etkilerin iyi bir örneği Dion, Berscheid ve Walster'in (1972) 

yaptığı bir araştırmada görülebilir. Bu araştırmada deneklere, fiziksel 

olarak çok çekici, orta derecede çekici ve çekici olmayan insanların 

resimleri gösterilmiştir. Daha sonra, kendilerinden her resmi 

çekicilikle hiç ilgisi olmayan bir dizi özellik açısından değerlendir-

meleri istenmiştir. Çekici kişiler, bütün özellikler açısından en olumlu 

değerlendirmeye tabi tutulurken, çekici olmayanların da en düşük 

değerlendirmeye tabi tutulduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, 

yakışıklı ya da güzel olarak algılanan bireyler bu olumlu özellikleri 

nedeniyle, diğer olumlu özelliklere de sahip oldukları düşünülmüştür. 

Bir kez, çirkin olarak algılanan kişilerin ise, bu bir tek olumsuz özellik 

yüzünden, başka kötü özelliklere de sahip olarak algılandıkları 

gözlemlenmiştir (Freedman vd., 1998: 110-111). 

Bu durumda bir kişi hakkında edinilen olumlu veya olumsuz 

izlenimlerin, o kişi ile ilgili gelecek beklentileri ve çıkarımları 

etkilediğini göstermektedir. Bir kişinin iyi olarak algılanması o kişi 

hakkındaki bütün çıkarımları etkilemektedir.  Aynı şekilde bir insanın 

kötü olduğu düşünülmesi yani o insana karşı olan olumsuz tutum ise, 
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o insan sanki bütün kötü özelliklere sahipmiş gibi gelmektedir. 

Buradaki iyi ve kötü özellikleri birer gölge gibi o insanı sürekli 

niteleyeceği düşünülmektedir. 

3.4. Şerif’in ‘Grup Normunun Oluşması’ Deneyi 

Şerif bu araştırmasında otokinetik etki diye bilinen bir görsel algı 

yanılgısından faydalanmıştır. Tamamen karartılmış bir odada 

hareketsiz duran bir ışık noktasına bir süre gözler kaydırılmadan 

bakıldığında, ışık aslında yerinde durduğu halde onu hareket 

ediyormuş gibi görülmektedir. Bu olgudan yararlanarak Şerif bir dizi 

araştırma yapmıştır. Araştırmada birbirlerini hiç tanımayan, 

birbirleriyle daha önce herhangi bir grup içinde bulunmamış kişiler 

kullanılmıştır. Deney için hazırlanan bir karanlık odaya önce teker 

teker alınan kişilere ışığın her gösterilişinde hangi yöne ve ne kadar 

hareket ettiği sorulmuştur. Araştırmanın ilk devresini oluşturan bu 

bölümde, her deneğin önce birbirini tutmayan tahminler verdiği fakat 

zamanla belli bir tahminde karar kıldığı ve ışığın hep o kadar hareket 

ettiğini söylediği bulunmuştur. Işık hiç hareket etmediği fakat hareket 

ediyormuş gibi göründüğü için verilen uzunluğun gerçekle ilgisi 

yoktur. Bulgunun ilginç yönü, her deneğin kendisine göre bir standart 

geliştirmesidir (Barlı, 2007: 46). Deneyde ışık her gösterilişte 

yerinden hiç oynatılmamıştır. Denekler her defasında ışığı hareket 

ediyor gibi görmüş ve ne kadar mesafe hareket ettiğini tahmin 

etmiştir. Işık hiç hareket etmediği halde görsel yanılgıdan dolayı 

hareket ediyormuş gibi göründüğü için verilen uzunluğun gerçekle 

ilgisi yoktur. 
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Daha sonra bu denekler birkaç kişilik gruplar halinde deneye 

alınmıştır. Işığın her gösterilişinde uzunluk tahminlerini yüksek sesle 

yapmaları istenmiştir. Denekler ilk başlarda farklı standartlar 

geliştirirken bir arada olduklarında bu standartlardan vazgeçerek grup 

halindeki tek bir standart oluşturdukları gözlemlenmiştir. Bu şekilde 

denekler kişisel standartlarının dışında grubun oluşturduğu tek bir 

standarda uyum sağlamışlardır. Sherif’in elde ettiği bir diğer önemli 

bulguda, grupta oluşturulan standardın, daha sonra tek kaldıklarında 

bile denekler tarafından kullanılmaya başlanmasıdır (Abrams vd., 

1990: 110). Grup halinde oluşturulan bu ortak standardın etkisi 

oldukça güçlüdür. Verilen değerlerin gerçekle hiçbir ilişkisi yoktur. 

Işık hareket etmemektedir. Denekler sadece bir görsel yanılgıya maruz 

kalmaktadır. Bu durumda algılama sürecini etkileyen ve bireylerin 

ortak bir karar vermesini sağlayan durum sosyal etkidir.  

Bu deneyin sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir (Usal ve Kuşluvan, 

1999: 210): 

• Fiziksel gerçeğin belirsiz olduğu durumlarda denekler kendi 

gerçeklerini oluşturmuşlardır. 

• Denekler bir arada iken birbirlerinden etkilenerek kişisel 

standartlarını bir yana bırakmışlar ve 'grup standardı' adı 

verilebilecek bir 'ortak değer - ortalama' üzerinde karar 

kılmışlardır. Diğer bir ifadeyle, fiziksel gerçeği belirlemek için 

birbirlerinin yardımını kullanmışlar ve bir toplumsal norm 

oluşturmuşlardır. 
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• Denekler fiziksel gerçeği belirlemek amacı ile birbirlerinin 

yardımını isteyerek (doğruyu bulmalarında yardımı olacağını 

düşünerek) kabul etmişlerdir. Dolayısıyla, sosyal etkiyi kabul 

ederek benimsenmiş (sosyal etkiyi oluşturan toplumsal kararın 

doğru olduğuna inanarak)  ve uyma davranışı göstermişlerdir. 

 

Sosyal etki ve uyma davranışının anlaşılması bakımından bu 

araştırmanın önemi büyüktür. Kendi başlarına birer yargı standardı 

geliştirmiş olan bireyler, grup halindeyken, ortak bir standarda, bir 

yargıya doğru yönelmekte, bu şekilde bireysel olarak geliştirdikleri 

sübjektif gerçeğin yerine grubun geliştirdiği sosyal gerçek 

geçmektedir. Belirli bir konuda bir grup standardının nasıl oluştuğu bu 

deneyle gösterilmiştir  (Kağıtçıbaşı, 1999: 71).  Grup içinde önce tek 

bir ortak algı yokken böyle bir algı bir kere oluştuktan sonra, grubu 

meydana getiren bireyler tarafından benimsenmekte ve oluşturulan 

algının gerçeği yansıttığına inanılmaktadır.  

Algılama ve farkındalık birbirinden ayrı ve bağısız sistemlerdir. Bu iki 

süreç normalde birlikte işlev görmesine rağmen bilişsel süreç 

olmaksızın algılama olabilecektir. Bu nedenle davranışların yapısında 

algılama bilişten önce olabilir. Grup normunun oluşması deneyinde 

algılama süreci önce gerçekleşmiştir (Zajonc, 1984: 123). Bu 

araştırmada, Şerif, bireylerin farklı görsel yargıları söz konusu olduğu 

zaman grubun standardını kullandıklarını tespit etmiştir. Aynı 

zamanda Şerif deneyinde grup içinde sosyal bir kuralın nasıl ortaya 

çıktığını belirleyip ve bireylerin çevrelerindeki olayları tam olarak 

anlayamadıklarında gruba nasıl uyduklarını göstermiştir. 
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3.5. Öncelik Sonralık Etkisi  

Bireyler hakkında ilk izlenimin önemli olduğu yaygın olarak kabul 

edilir. Çünkü ilk izlenim uzun vadeli, dirençli ve gelişime açıktır. İlk 

izlenim; uzun vadelidir, çünkü olumlu ya da olumsuz zihinde yer alır 

ve uzun süre aynı kalır. Bir başka nedense ilk izlenimin dirençli 

olmasıdır. ilk izlenimi değiştirmek veya ortadan kaldırmak kolay 

olmamaktadır. İlk izlenim aynı zamanda gelişime açıktır. Bir bireyin 

başkası hakkındaki ilk izlenimi sonradan duyduğu ya da doğrudan 

tanıklık ettiği küçük bir şeyle iyice pekişebilir. Bu duruma yani ilk 

izlenimin edinilen ilk bilgilerin sonraki diğer tüm bilgilerden daha 

akılda kalıcı olmasına Öncelik Etkisi denir (https://www. 

khanacademy.org.tr: 10.11.2017).   

İnsanlar hakkındaki düşünceler ilk izlenim ile oluşturulur. Bu durum 

sonraki ilişkiler için belirleyici olmaktadır. İlk izlenimle elde edilen 

bilgiler değişmez sabit bilgiler değildir. Süreç içerisinde bu bilgiler 

değişir ve farklılıklar gösterir. Özellikle bireylerin bıraktıkları en son 

izlemiler de  ilk izlenim kadar önemlidir.  

İnsanların sergilediğini son davranışa ya da performansa öncekilere 

nazaran daha fazla itibar edilir. Böylelikle geçmişteki tüm 

performanslar bir kenara bırakılır ve sergilenen son performans 

dikkate alınmaktadır. Bu duruma ise Sonralık Etkisi denir 

(https://www.khanacademy.org.tr: 10.11.2017). Sonralık etkisinin, 

öncelik etkisine kıyasla daha yaygın olduğu öne sürülmektedir 

(Tomak, 2011: 84). 
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Görsel 3: Öncelik ve Sonralık Etkisinin Grafik Üzerinde Gösterimi 

 

Bu iki farklı süreci grafikle açıklamaya çalıştığımızda Görsel 3’teki 

eksenleri düşey ekseni hafıza, (Bellek) yatay ekseni ise zaman diye 

tanımlamak mümkündür. Dünyayı şekillendiren sosyal veriler zamana 

yayılmış halde yatay eksende yer alır. Örneğin bir bireye dair 

hatırlanabilecek her türlü tutum, davranış, eylem, olay ya da durum 

aslında bu veriler silsilesinin birer elemanıdır. Grafiğin eğrisi ise bir 

bireye dair hatırlanan en net bilgilerin hangi zaman dilimlerine denk 

geldiğini veya en çok hangi döneme ait bilgilere önem verdiğini 

göstermektedir. Grafikteki ilk büyük etki, sürecin başında yer 

almaktadır. Yani ilk izlenim ya da öncelik etkisinin varlığını 

göstermektedir. Bu nedenle sürecin başında edinilen bilgi ve oluşan 

kanaat,  sosyal algı için en önemli ilk bölümü oluşturmaktadır. 

Grafikte ki ikinci etkinin son bölümde yer alması, Sonralık Etkisi’nin 

önemini ifade etmektedir. Bu dönemdeki bilgilerde öncelik etkisi 

kadar önem arz etmektedir. Grafiğin ortasında ise oldukça değişken 
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bir süreç yer almaktadır. Bu zaman diliminde birçok sıradan şey 

olabildiği gibi akılda kalan özel şeylerde olabilir. Bu döneme ait 

bilgilere zaman ekseninin en başındaki ve en sonundaki bilgiler kadar 

önem verilmemektedir. 

3.6. Adil Dünya Hipotezi ve Yükleme Kuramı 

Lerner'in "adil dünya hipotezi" (belief in a just world) ilk başta adalet 

ihlallerini içeren durumlarda ortaya çıkan belirli bir bilişsel uyuşma 

hali olarak tanımlanmıştır. İnsanların, çevrelerinin insanların hak 

ettikleri şeyleri elde ettikleri adil ve düzenli bir yer olduğuna 

inanmaları gerektiğini belirtmektedir (Lerner 1971, 1978). Bireyler, 

haksız sıkıntılara tanıklık ederken, mağdura yardım ederek adaletin 

yerine getirilmesi için motive olurlar, ancak bu mümkün olmazsa, 

insanları "kötü karakterin" ya da "kötü davranışları" yüzünden 

suçlamaya başlarlar.  Mağdurun "kötü karakteri" ya da "kötü 

davranışları" yüzünden suçlamaya başlanması Lerner ve Simmons 

(1966) tarafından yapılan klasik bir çalışmada incelenmiştir.  

İnsanların gözlemledikleri olaylardaki adaletsizliği meşrulaştırma 

eğiliminin fark edilmesi sonucunda ortaya çıkan adil dünya inancı, 

1960’larda Lerner tarafından hipotez olarak sunulmuştur.  Adil dünya 

hipotezi dünyanın belirsiz, karmaşık ve tehlikelerle dolu yanıyla 

başetmek için kullanılan stratejilerden biridir. İnsanlar dünyayı 

temelinde kontrol edilebilir ve öngörülebilir saymaktadırlar. İyilerin 

ödüllendirildiği, kötülerin cezalandırıldığı ve sonunda herkesin hak 

ettiğini aldığı adil bir dünyada yaşadıklarına inanmak isterler (Jost ve 

Banaji, 1994: 13-14). Bu inanç insanların fiziksel ve sosyal çevrelerini 
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düzenli ve kararlı algılamalarını sağlamaktadır. Bu şekilde insanlar 

kendilerini belirsiz bir geleceğin yaratacağı gerginlikten 

korumaktadırlar. Bu nedenle adil dünya inancı insanlara beklenmedik 

olayların kurbanı olmayacaklarını düşündürmektedir. 

Adil dünya inancıyla ilgili yapılan ilk çalışmalar insanların 

davranışları ile davranışlarının sonuçları arasında bir uygunluk 

olduğuna inanma eğiliminde olduklarını göstermiştir. Eğer insanlar bu 

görüşlerini tehlikeye atan durumlara maruz kalır ya da şahit olurlarsa 

o zaman gelecek onlar için öngörülemeyen bir hal alacak ve kişiler 

gerginlik yaşayarak güçsüz duruma düşeceklerdir. Dolayısıyla 

insanların bu yanılsamalarını sürdürebilmeleri açısından çaba ve 

sonuç arasında bir ilişkinin olduğuna inanmaları gerekmektedir. Kişi 

adil dünya inancını zedeleyecek olumsuz bir durumla karşılaştığında o 

olayın kurbanını küçümseyecek ve suçlayacaktır (Kılınç ve Torun, 

2011: 8). 

Adil dünya inancına göre hiçbir iyilik mükafatsız kalmayacağı gibi 

hiçbir kötülükde cezasız kalmayacaktır. Mesela birileri için "layığını 

buldu" deniliyorsa bu kişi muhtemelen uygunsuz ya da yapılmaması 

gereken bir şey yapmış ve sonunda da başına kötü bir şey gelmiştir. 

Aslında bu tür ifadelerin sosyal algı çatısı altında bir buluşma noktası 

vardır  (https://www.khanacademy.org.tr: 10.11.2017). 

Adil Dünya Hipotezi; iyilik yapanların ödüllendirileceği, kötülük 

yapanların ise cezalandırılacağı bir adalet sağlayıcının varlığına olan 

inançtan kaynaklanmaktadır. Hipoteze göre, bu adalet sağlayıcı eninde 

sonunda herkesin hak ettiğini verecektir veya birçok kişi böyle 
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olduğunu düşünmektedir. Bu adaletin varlığına inanmak, yaşanan iyi 

ya da kötü durumların mantığa bürünmesine katkı sağlamaktadır.  

Yukarıdaki açıklamalar bağlamında adil dünya inancının, bireyin 

inandığı bir yanılsamadan ibaret olduğunu söylemek mümkündür. 

Adil dünya inancı, bireyin kendi kendine oluşturduğu bir koruma 

mekanizmasıdır. Ancak, adil dünya inancı her ne kadar bir yanılsama 

olsa da, günlük yaşamda bireyler açısından kritik bir öneme sahiptir. 

Bu sayede bireyler, yaşadıkları dünyanın güvenli bir yer olduğuna dair 

inançlarını koruyabilmektedirler (Dik, 2010: 29). Yani insanlar, kötü 

olaylara maruz kalmalarına sebep olabilecek herhangi bir şey 

yapmadıkları takdirde daima güvende olacaklarına da inanmaktadırlar. 

3.7. Yakınlık ve Salt Maruz Kalma Etkisi 

Günümüz teknolojisiyle mesafeler azalmış olmasına rağmen yakın 

olma coğrafik yakınlık veya bireysel yakınlık arkadaşlığın ve 

ilişkilerin hala en güçlü belirleyicisidir (Kurnaz ve Şimşek, 2021: 

281). İnsanlar genellikle kendileriyle aynı muhitte yaşayan, aynı 

sınıfta yan sıralarda oturan veya aynı ofiste çalışan insanları beğenme, 

onlarla birlikte olma ve onlarla zaman geçirme eğilimindedirler 

(https://www.khanacademy.org.tr: 23.11.2017).  Günümüzde insanlar 

yolculuk, üniversite ve internet aracılığıyla kendi bölgelerinden 

olmayan insanlarla kolayca tanışabilme imkânına sahiptir. İnternet 

üzerinden insanlar kendilerine yakın yerdeki insanların profiline 

bakmaya ve onlarla tanışmaya daha çok ilgili olmaktadır. 
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Bunun dışında kalan, uzak mesafe ilişkilerin başarıyla yürütülen 

örnekler olsa bile sosyal çevrede milyarlarca insan olduğu gerçeğini 

de göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Yani farklı yerlerdeki 

insanlarla tanışıp arkadaş olunsa bile yine de ortalama olarak 

yakınlığın daha önemli olduğu gerçeği değişmemektedir 

(https://www. khanacademy. org.tr: 23.11.2017). 

Yakınlık etkisinin ikinci sebebi de, Salt Maruz Kalma etkisidir. 

Yakındaki insanlara, objelere ve uyarıcılara sürekli olarak maruz 

kalınması, onları beğenme ihtimalini de arttırmaktadır. Bir şey ne 

kadar çok görülürse o kadar beğenilmektedir. Bu durum sadece 

insanlar açısından değil her durumda geçerlidir. Müzik, anlamsız 

heceler, geometrik semboller, numaralar buna örnek verilebilir. Bir 

uyarıcıya sürekli maruz kalınması durumunda her zaman aynı beğeni 

düzeyi olmamaktadır. Bazen farklı durumların da oluşması 

kaçınılmazdır. Genel olarak sürekli maruz kalma durumunda oluşan 

bir beğeni etkisinden söz edilebilir (Le Bon, 1999: 52-63).   

Reklam şirketleri farklı ürünlerini satmak için salt maruz kalma etkisi 

kullanmaktadır. Bazı reklamlar bilinçli bir seviyede oldukça rahatsız 

edici olabilir. Bu rahatsızlık durumu o markaya karşı olumlu fikir 

oluşmasına engel değildir. Bu nedenle her marka bulduğu her fırsatta 

tüketicilere logosunu göstermeye çalışmaktadır. Bireylere gösterilen 

görüntüler ilgi çekici olmasa da insanların zihninde kalmaktadır. 

Algılanan bu içerikler, belirli bir resmin algılanması bittikten hemen 

sonra kaybolup gitmezler. Kısa ya da biraz daha uzun bir süre görsel 

bellekte kalırlar. Görsel hatıralar, algılama süreçleri, davranışları 
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yönlendirme ve nesneleri hayal etmede kullanılır (Gegenfurtner, 2005: 

115). Reklamlar bu şekilde ürünleri veya markaları hakkında 

tüketicilerin zihninde kalmaya çalışmaktadır. 

Yakınlık ve salt maruz kalma etkisiyle ilgili ilk araştırmaları R. B. 

Zajonc 1980 yılında yapmıştır. Zajonc, salt maruz kalma etkisini bir 

uyarıcının, bilinç ya da bilinçaltı yoluyla, kişinin algısına erişebilir 

olduğunu ispatlamıştır. Bu etkiye ilgili olarak 1967’de Oregon State 

Üniversitesi’nde yapılan bir deneyi anlatan gazete makalesini örnek 

göstermektedir. Makalede, bir öğrencinin derslere siyah bir çuvalın 

içinde iki ay boyunca derslere girdiğinden bahsedilir. Dersin hocası 

Profesör Charles Goetzinger çuvalın içinde görünmeyen kişinin kim 

olduğunu bilmektedir ve diğer öğrencilerin tepkilerini ölçmek için 

gözlem yapmaktadır.  Öğrenciler ilk başlarda kimliği belli olmayan bu 

kişiye düşmanca tavır sergilerler fakat zamanla tavırları değişir. 

Çuvalın içindeki kişiye dostça hatta koruyucu şekilde yaklaşmaya 

başlarlar.  Goetzinger öğrencilerin tutumlarının yavaş yavaş ”siyah 

çuvallı kişiye karşı düşmanlıktan meraka ve sonunda dostluğa doğru 

değiştiğini” belirtir (Zajonc, 1967: 1). 

Zajonc'un Amerika Psikoloji dergisinde 1980 yılında yayınladığı 

makalesinde ise deneklere çok hızlı biçimde yani bir anlık bazı 

semboller ve resimler gösterilir. Gösterim çok hızlıdır. Denekler 

gösterilen resim veya sembolleri sadece bir anlık görebilmektedir. Bu 

neden gösterilenin ne olduğunu anlayamazlar. Bu gösterim o kadar 

hızlıdır ki hangilerinin tekrar tekrar gösterildiği de 

algılanamamaktadır.  Gösterilen slaytlarda geometrik şekiller, Çin 
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alfabesi, yüz resimleri ve tablolar yer alır.  Deneklere daha sonra bu 

gösterilen sembollerden ve ya resimlerden hangilerini gördükleri 

sorulur.  Denekler, farkında olmasalar da en çok gösterilen görüntüyü 

seçmişlerdir. Zajonc’un bu deneyde elde ettiği veri, tanık olmanın 

farkında olmasak bile tutum değişikliğine sebep olduğudur. Yani bir 

şeye ne kadar çok maruz kalırsanız, tutum değişikliği ihtimali o kadar 

çok artmaktadır (Zajonc, 1980: 154). 

Zajonc'un araştırmaları tutum değişikliğinin sadece kişinin bilgi ve 

tecrübelerine dayanmadığı, maruz kalmayla da şekillendiğini 

göstermiştir. Maruz kalmanın sadece bilinçaltı düzeyde olduğu, 

kişilerin kendilerine bir uyarıcının sunulduğunun farkında bile 

olmadıkları durumlarda da geçerlidir. 

Zajonc maruz kalma etkisinin insanların sadece tutumlarını 

değiştireceğiyle ilgili değil kişilerin zaman içerisinde görünüşlerinin 

değişeceğini de bulmuştur. Bir grup meslektaşıyla zaman içerisinde 

eşlerin birbirine benzeyip benzemediği kukusunda bir çalışma 

yürütmüştür. Çiftlerin evliliklerinin ilk zamanları ile yirmi beş yıl 

sonra çekilmiş fotoğrafları incelenmiştir ve yıllar sonra çiftlerin 

birbirine benzediğini bulmuştur. Araştırmacılar bu durum için en olası 

nedenin empati olduğunu açıklamışlardır. Zaman içerisinde bireylerin 

birbirlerine olan empatisi artmakta ve duygular yüz ifadeleri aracıyla 

aktarıldığından dolayı, çiftler ifadelerini taklit ederek zamanla aynı 

kırışıklıklara sahip olmalarıyla sonuçlanmaktadır (Zajonc vd., 1987: 

336-344).  
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Yakınlık ve moruz kalma etkisi bir objenin, olayın veya kişinin 

yakınlığı algılama sürecinde etkili olmaktadır. Bu durum bilinçli veya 

Zajonc'un deneyinde olduğu gibi farkında bile olmadan gerçekleşir. 

Toplumlardaki ortak kültürü ve alt kültürleri oluşturan bu yakınlık 

etkisidir. Bireyler birbirlerinden etkilenerek ortak kültürlerine uygun 

şekilde benzer bir algı oluşturmaktadır. Topluma katılan yeni bir birey 

veya çocukda zamanla bu ortak kültürün bir parçasını oluşturmaktadır.  

3.8. Basmakalıp Yargı 

Kavram önce 1922 yılında Walter Lippman tarafından algılama 

olgusu için kullanılmıştır. Basmakalıp (stereotype) bir matbaa baskı 

plakasıdır ve daha önce yapılmış bir ön kalıbın kopyasıdır. Psikolojide 

ise, bir kitle, toplum, ulus ya da benzeri bir sosyal birim için tanınmış 

ve yayılmış grup özelliklerinin o sosyal birim ile birlikte düşünülen bir 

kişiye de aynen maledilmesidir.  ‘Hermann Alman’dır, o halde 

Hermann çok disiplinli çalışmaktadır.’ örneğinde görüleceği gibi 

toplumsal bir algı ile genelleme yapılmaktadır. İş yaşamında ünlü 

basmakalıp gruplar içinde, sendika üyeliği, yöneticilik, patronluk ve 

benzeri örnekler sayılabilir (Kaynak, 1990: 82). Toplumsal yaşam 

içerisinde bu duruma birçok örnek verilebilir.  

Basmakalıp kuramını geliştiren Walter Lippman’dır. Lippman’a göre 

esas problem, insanların ‘olanı’ değil, ‘olduğunu düşündüklerini’ yani 

kendi algıladıklarını ‘gerçek’ olarak varsaymalarıdır. Bu da gerçeğin 

bir sapması ve bir ‘pseudo-environment / yalancı çevre’ oluşmasıyla 

sonuçlanır. Bu yalancı çevreyi en iyi kullanan mecra medyadır. 

Medya doğrudan yönlendirici bilgi programlaması ya da dolaylı 
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olarak sosyal grupların sunumu ve kategorizasyonu yoluyla bilgi 

sağlamaktadır. Gruplar esas olarak cinsiyet, ırk, sosyal sınıf, yaş veya 

cinsel tercihler olarak sınıflandırılır. Bireyler, iç gruplara ilişkin 

düşünce ve tutumları geliştirmek için bir nevi bu bilgiyi kullanırlar. 

Sonuçta kendi gruplarına benzeyenleri tercih etmeyle ve onlara 

bağlılık duymayla, kendilerine benzemeyenlerden ise kendilerini uzak 

tutmayla şartlandırılırlar. Eğer kişilere ya da gruplara duygusal tepki 

verilirse, kalıp yargılar davranışa kılavuzluk eder; o, bireylere ve 

gruplara rehberlik eder (Güdüm, 2014: 20). Basmakalıp yargılar 

genellikle kültürün etkisiyle oluşmaktadır. Bir toplumdaki ortak inanç 

ve bakış açısı bireyleri etkilemektedir. Bu etkiler ile bireyler salt 

maruz kalma etkisiyle basmakalıp yargıları oluştururlar. 

Basmakalıp yargı bir bakıma belirli gruplar hakkında sahip olunan 

bilgilerin bir özetidir. Basmakalıp yargıda, az bilinen bir grup 

hakkında tutum geliştirmek için başkalarından duyulan, okunulan 

bilgileri bir araya getirilir. Böylece geliştirilen kalıp halindeki bir 

tutum, bireye o grup hakkında fikir edinme imkânı sağlamaktadır. Bu 

durum genellikle o grubun bir üyesiyle karşılaşıldığında onun 

davranışı hakkındaki beklentiyi ve ona karşı davranışları önceden 

ayarlanabilmesini sağlamaktadır (Kağıtçıbaşı, 1999:124).  

Kalıplaşmış tutumlar sayesinde diğer gruplar hakkında özet bilgiye 

sahip olan bireyler, davranışlarını belli bir düzene sokup, çevreye 

karşı tepkilerini önceden ayarlayabilmektedir. 
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4. ALGI YÖNETİMİ TARİHİ ve GELİŞİMİ 

Algı yönetiminin tarihi, insanlık tarihi ile başlamaktadır. Çünkü 

insanda içgüdüsel olarak yaratıldığı günden bu yana bir takım 

amaçlar, istekler ve güdüler bulunmaktadır. Algı yönetimi gelişen 

dünya ile birlikte, insanın amaçlarına ulaşabilmesinde başvurduğu 

yollar giderek farklı boyutlar kazanabilmektedir. İlk çağlardan beri 

savaşların kazanılması, barışın sürdürülebilmesi ve diğer amaçların 

elde edilebilmesi için, kitleleri etkileme ve kendi tarafına çekme, 

kendi etkisinde tutum ve davranış geliştirme çabası bulunmaktadır 

(Özarslan, 2014: 32). Algı yönetimi kavramı terminolojiye yakın 

zamanlarda girse de fiili uygulamaların tarihte pek çok örneği vardır.  

Kerbela’ya giden yolda, Yezid'in Hz. Hüseyin'e biat eden Kûfelileri 

kısa zamanda kendi yanına çekmesinin sırrı iyi bir algı yönetimi 

uygulamasındadır. Keza, Sıffin'de mızrakların ucuna Mushaf astıran 

Muaviye de oğluna algı yönetiminin yöntemini öğretmiştir. Daha 

yakın zamanlardaki örneği ise, Mütareke yıllarının Başbakanı 

(Sadrazamı) Damat Ferit'in uygulamasıdır. İngilizlerin desteğiyle 

hükümet kuran Damat Ferit, halka "işgale karşı durmanın 

yararsızlığını ve milli güçlerin dinsiz sapkınlar olduğunu" anlatmak 

için bir heyet görevlendirmiş; adına da "heyet-i nâsiha" yani "nasihat 

edenler heyeti" denmişti (http://www.21yyte.org: 15.12.2017). 

Tarihteki en önemli psikolojik savaş ve algı yönetimine örnek, 

genellikle bu açıdan bakılmasa da Köktürk kağanlarının diktiği 

Orhun-Yenisey veya Köktürk Abideleridir. Abidelerde Türk millî 

kimliği, devletin misyonu ve tarihi, devlete ve millete başta Çin olmak 
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üzere yönelik tehditler ortaya konulmuş ve sonra alınması gereken 

önlemler izah edilmiştir. Sun Tzu, Savaş Sanatı adlı eserinde 

psikolojik savaşın ve algı yönetiminin temel niteliklerini ortaya 

koymuştur. Bir başka yazılı psikolojik savaş unsuru ise 

Machiavelli'nin "Hükümdar" adlı kitabıdır. Machiavelli, Hükümdar’da 

psikolojik savaşı iktidara gelme ve iktidarda kalmanın aracı olarak ele 

almıştır (Özdağ, 2017: 63-64). 

Algı yönetiminde plansız ve teşkilatsız şekilde ilk uygulama, M.Ö. 

500’lü yıllarda Çinli komutan Sun-Tzu tarafından askeri taktikler ve 

savaş üzerine yazılan “Harp Sanatı” adlı eserde dile getirilmiştir. Sun-

Tzu’nun eserinde bahsedilen yöntemler özellikle algı yönetimi ve 

psikolojik savaş açısından dikkat çekmektedir. Sözü edilen eserde 

Sun-Tzu’nun bazı önerileri şu şekildedir (Özarslan, 2014: 32): 

• Hasım ülkelerde iyi olan şeyler gözden düşürülmelidir. 

• Hasım ülkelerin hakanlarının başarılarını küçük göstererek 

şöhretlerine gölge düşürülmeli ve zamanı geldiğinde de kendi 

halkının onları hor görmesi sağlanmalıdır. 

• Menfaatinize kullanabileceğiniz kişilerin işbirliğinden 

yararlanılmalıdır. 

• Düşman halkın kendi aralarında olan uyuşmazlık ve kavgaları 

yayılmalıdır. 

• Hasmınızın gelenekleri komik hale getirilmelidir. 

 

Milattan önce 500. yıllara kadar uzanan algı yönetimi tarih içinde 

devamlı var olmuştur. Algı yönetiminin temelinde tutumları 
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değiştirme amacı yatmaktadır.  Tutum değişikliğini amaçlayan izlenim 

yönetimi, atıf kuramı, itibar yönetimi, propaganda, psikolojik savaş, 

örtülü operasyon, enformasyon savaşı, yumuşak güç ve 21. yüzyıldaki 

halkla ilişkilerin temel hedefi algı yönetimini gerçekleştirmektir. 

5. ALGI YÖNETİMİ 

100 savaşta 100 galibiyete ulaşmak, maharet değildir. 

Savaşmadan bir düşmanın ordusuna boyun eğdirmek maharetin doruk 

noktasıdır. 

Sun Tzu 

Algı yönetimi kavramsal olarak askeri bir söylemle ortaya çıkmıştır. 

Algı yönetimi günümüzde pazarlama tekniklerinden politik 

kampanyalara, iç güvenlik hizmetlerinin sağlanmasından kamu 

diplomasisine ve uluslararası ilişkilere kadar her alanda kullanılan 

önemli bir yönetim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Algı yönetimi 

ile kamuoyunun hedeflenen amaç doğrultusunda manipüle edilmiş 

bilgilerle bilgilendirilerek tutum değiştirmesi planlanmaktadır 

(Başıbüyük, 2014: 60). 

NATO’nun Avrupa Yüksek Karargâhı’nda Psikolojik Operasyonlar 

Bölümü başkanı olarak görev yapan Yarbay Steven Collins’in 

tanımına göre, “Algı yönetimi, bireylerin tutumlarını ve nesnel akıl 

yürütmeyi etkilemek için kullanılan; Kamu Diplomasisi, Psikolojik 

İşlemler, Kamu Enformasyonu, Aldatma ve Gizli Eylem'den oluşan 

tüm faaliyetleri kapsar.” (NATO: 11.11.2017). ABD Savunma 

Bakanlığı Pentagon ise daha farklı bir tanım yapmaktadır. Bu tanıma 
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göre ise algı yönetimi “Kitlelerin duygu, düşünce, amaç, mantık, 

istihbarat sistemleri ve liderlerini etkileyerek seçili bilgilerin 

yayılması ve/veya durdurulması; bunun sonucunda hedef davranış ve 

düşüncelerinin hedefleyenin istekleri doğrultusunda yönlendirilmesi. 

Algı yönetimi gerçekler, yansıtma, yanıltma ve psikolojik 

operasyonların bir bütünüdür.” (Tanrıverdi, 2013: 177-178). Medya ve 

iletişim araçlarının bu amaçla kullanılması, bilginin manipüle 

edilmesi, şekillendirilmesi, çarpıtılması ve belli amaçlar için ön plana 

çıkarılması olarak kabaca tarif edilebilecek algı yönetimi günümüzde 

reklam sektöründen siyasete kadar her alanda kullanılmaktadır. 

Bazı devletler, markalar, reklâm şirketleri, uluslararası sermaye 

kuruluşları ve lobi güçleri toplumların tutum ve algılarını değiştirerek 

varlıklarını sürdürmektedir (Kınacı, 2011: 58). Algılama ve inandırma 

yöntemleri aynı zamanda güç ve ekonominin bir stratejisi olarak 

kullanılmaktadır. Bu anlamda algı yönetimi günümüzde sıkılıkla 

kullanılmaktadır.  

Son yıllarda iletişim alanında algı yönetimi ifadesi daha sık 

kullanılmaya başlamıştır. Bazı uzmanlara göre, halkla ilişkiler 

literatüründe 'halkla ilişkiler' sözcüğü yerine 'perception management' 

yani algı yönetimi kullanılmaya başlanmıştır. Algılama yönetimi her 

geçen gün iletişim alanında önemini artırmaktadır. Algı yönetimi 

kimilerine göre hedef kitleleri kendi çıkarları doğrultusunda 

yönlendirmektir. Bireyleri ve onları kendi hedefleri doğrultusunda 

kullanacakları birer unsur haline getirmek amaçlı bir iletişim disiplini; 

kimilerine göre bir ürün, hizmet veya fikri satın alma konusunda 
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birinci aşama olan ikna etme yolunda kullanılması gereken olmazsa 

olmaz tekniklerin bütünüdür (Türk, 2014: 16). 

Günümüzde algılama yönetiminin öneminin anlaşılması, bu konuda 

önemli sayıda çalışmanın yapılmasını sağlamıştır. Algı yönetimi ile 

ilgili yapılan çalışmalar kimlik yönetimi, imaj yönetimi ve itibar 

yönetimi gibi konularla ve disiplinler arası bir yaklaşımla ele 

alınmıştır. Algılama tutum ve davranışları etkileyen bilişsel bir 

süreçtir, o nedenle kişileri yönetmeye algılamayı yönetmekle 

başlamak doğru olacaktır. Kişiye ulaşan uyaranlara vereceği tepkiyi 

belirleyen, onları algılama biçimleri olduğuna göre, tutum ve davranış 

yönetimi, kısaca insan yönetimi algılamanın yönetimiyle 

başlamaktadır. Bu anlamda davranış yönetimi algılama yönetiminden 

başka bir şey değildir (Tutar, 2008: 103). Algıyı yönetmek esasında 

bireylerin davranış ve tutumlarını yönetmektir.   

Başarılı bir algılama yönetimi uygulamasının en tipik göstergelerinden 

biri, uzun süreli olması ve kalıcı etki bırakmasıdır (Öksüz,  2013: 15). 

Günümüzde bireylerin çevresi, algılamaya yönelik birçok bilgi 

kaynağı ile doludur. Modern dünya enformasyon yüzyılı olarak da 

tanımlanmaktadır. İnternet, kablolu televizyon, uydu ve bilgi 

teknolojisindeki diğer gelişmeler bir yandan hayatı kolaylaştırmakta 

ancak öte yandan da gerçek ve illüzyon arasındaki farkın ayrılmasında 

zorluk yaratmaktadır (Çevik, 2013: 9). Medya araçlarının 

kullanımının yaygınlaşması ve bu araçların kendine özgü 

özelliklerinin olması bireylerin çevresindeki bilgi bombardımanını 

arttırmaktadır. Bu nedenle bireyler çevrelerindeki bilgilere göre 
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düşünüp, bu doğrultuda tutum oluşturmaktadır. Algı yönetimindeki en 

önemli etkene sahip araç medyadır. 

Medya bilgiyi depolayan ve aktaran araçlar olarak tanımlanmaktadır. 

Algı yönetimi çerçevesinde ele alındığında medya bilginin üretildiği, 

abartıldığı ve çarpıtıldığı bir araç olarak faaliyet göstermektedir. Şekil 

değiştiren bilgi ise gerçeklik olmaktan çıkıp ve bir simülasyon haline 

gelmektedir. Gerçekliğin maskelenmiş yalnızca bir yansıması olan bu 

imge artık hakikat ile hiçbir ilgisi yoktur. dezenformasyon halini alır. 

Bu açıdan algı yönetimi kavramının bir çeşit yumuşak güç olarak 

kullanıldığı söylenebilir (http://www.21yyte.org: 24.11.2017).  

Yumuşak güç, istenilen bir şeyin, başkalarının da istemesini 

sağlamaya denir. Yumuşak güç diğer insanların önceliklerini 

biçimlendirecek şekilde belirleme yeteneğine dayanır (Aydemir, 2016: 

1030-131). Bu anlamda algı yönetimi ve yumuşak güç kavramları 

birbirine yakın kavramlardır. Algı yönetimi hedefinin, gönülleri ve 

zihinleri fethetmek olduğunu söylenebilmektedir. 

Tanımlamalardan da anlaşılabileceği üzere, algılama yönetimi, hedef 

kitleyi istenen yönde etkilemek amacıyla yapılan faaliyetlerin 

tamamını içermektedir. Buna kamuoyu diplomasisi, psikolojik 

operasyonlar ve her türlü yanıltma faaliyetleri de dahildir. “Algı 

yönetimi” ifadesi kulağa operasyon, propaganda gibi diğer bazı 

kavramlara göre daha masum gelse de, içerdiği anlam ve etkileme 

alanı dolayısıyla, çok büyük bir öneme sahip bulunmaktadır 

(Özararslan, 2014: 31). 
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Algı yönetimi teknikleri pazarlama ve reklamcılık sektörlerinde de 

sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin televizyon reklamlarındaki çekici 

ve güzel görünümlü insanlar hedef kitlenin pazarlanan ürünü satın 

almasında etkili olmaktadır. Bu tür reklamlar yalnızca ürünü satmakla 

kalmayıp aynı zamanda ürünün içeriğini yani ürünle birlikte gelen 

hayat tarzını da satmaya çalışmaktadır. Bu mesajların altta yatan 

anlamı aslında bir ürün satın aldığında o ürün ile kimliğinde 

bütünleşecek olması düşüncesidir. Yine pazarlanan ve satın alınması 

için ikna edilmeye çalışılan ürünler hedef kitle için çoğu zaman bir 

ihtiyaç olmamaktadır (http://www.21yyte.org: 24.11.2017). Bu 

bağlamda moda da toplumsal algıların gündelik hayatta yönlendirilme 

şekli olarak tanımlanabilmektedir. 

Bu bağlamda algı yönetiminin amacı birinin ya da kitlenin görüşlerini 

etkilemektir. Algı yönetimi genellikle bir ülkede uzun vadeli bir süreç 

olarak ve var olan bir durumu iyileştirmek veya çatışmayı caydırıcı 

kılmak için kullanılır (Callamari ve Reveron, 2003: 2). 

Algı yönetimi siyasetçiler, reklamcılar, firmalar ve ülkeler aracılığıyla 

belli amaçlar doğrultusunda sıklıkla kullanılmaktadır.  Algı yönetimi 

bir süreçtir ve bu sürecin uygulanabilmesi için belli yöntemlerden ve 

ilkelerden faydalanılır. 

Callamari ve Reveron, (2003: 2-3) algı yönetiminin en az dört 

adımdan oluştuğunu belirtmişlerdir. Bunlar: 

1. Hedef kitlenin ilgisini çekmelidir. 

2. Hedefin dikkatini çekmek için ilgili bilgiler sunulmalıdır. 
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3. Hedefin kültürüne ve tecrübelerine göre tutarlı bir şekilde 

hareket edilmelidir. 

4. Uyumlu olunması için bilgi devamlı tekrar edilmelidir. 

 

Ali Saydam (2005: 229-453) algı yönetiminin ilkelerini Callamari ve 

Reveron’a göre daha geniş bir çerçeveden ele almıştır.  Saydam, dört 

ilkenin aksine on bir temel ilkeden bahsetmektedir. Saydam 

yöneticilerin dikkate alması gereken ilkeleri şu temel başlıklar halinde 

sıralamaktadır: 

Hedef kitlenin değerlerine uyum göstermek: Bu ilkeye göre, 

hedeflenen kitlelerin toplumsal değerleriyle çatışmamak gerekir. 

Toplumsal değerlerin kendine ait özellikleri vardır. Hedef kitlenin 

değerlerine uygun hareket edilmedikçe diğer ilkelerin doğru 

yapılmasının bir önemi kalmamaktadır. Bireyler duygusal karar 

vermeyi, rasyonel karar verme sürecinden daha çok tercih etmektedir. 

Dolayısıyla toplumsal değerler hedef kitlenin duygularını etkileyeceği 

için algı yönetimi sürecinde göz ardı edilmemelidir. 

Hedef kitlenin kültürüne özen göstermek: Hedeflenen kitlenin 

kültürü, uygulanacak iletişim modeliyle bağlantılı olmalıdır. Burada 

hedeflenen kitle toplumun önemli bir kesimiyse o toplumun kültürüne 

uygun iletişim modelinin belirlenmesi gerekmektedir. Toplumsal 

kültür bireyi etkileyen şekillendiren ve tutumlarını oluşturan bir değer 

olduğundan bireyin bu değerlerle etkilenmesi daha kolay olmaktadır. 

Kültüre özen göstermek, değerlere özen göstermek kadar önemli 
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olmasa da hedef kitlenin kültürüne özen gösterilmediği takdirde 

hedeflere ulaşmak zorlaşmaktadır. 

Beklentilerin üstünde yaklaşım sergilemek: Günümüzde birçok 

alanda üstün rekabetin olması artık mükemmeli yakalamayı gerekli 

kılmaktadır. Beklenen performansın sergilenmesi genellikle vasat 

olarak algılanmaktadır. Mükemmellik algısına, beklenmeyen bir 

performans sergilendiğinde ulaşılabilmektedir. Algı yönetiminin bu 

temel ilkesi diğer ilkeler gibi kolaylıkla özel hayatta ve çalışma 

hayatında ast- üst ilişki biçiminde uygulanabilmektedir. 

Kolay ve anlaşılır olmak: Birden fazla söz söylemek, çok sayıda 

mesajı aynı anda vermeye çalışmak algılamayı olumsuz etkileyecektir. 

Bu kural ile “fazla olan yanlıştır” yaklaşımı benimsenir. Karmaşık 

ortamlarda algılamayı yönetebilmek için yapılacak en iyi şey yalın 

olabilmektir. Kolay ve anlaşılır olmak demek, sıradan olmak anlamına 

gelmemektedir.  

Sonuç odaklı olmak: Kodlanan mesajların hedef kitlenin 

algılamasını, çözümlemesini ve önerdiği vaat doğrultusunda hedef 

kitlenin davranışını değiştirmesi gerekmektedir. Bu ilkeyle amaç, 

hedeflenen davranış değişikliğine ulaşmaktır.  

Ölçüm yapabilmek: Algı yönetimi bu ilkeyle iletişim bilimine 

yaklaşmaktadır. Algı yönetimi yapılırken belli standartlar 

oluşturulmalı ve bu standartlar ölçümlenebilmelidir.  Ölçüm, 

iletişimin her alanında, dünyanın her yerinde uygulanabilecek ve en 

önemli araçlardandır. Ölçümlemeyi iki ayrı anlamla ele almak 
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gerekmektedir. İlk olarak iletişim stratejilerini hazırlamadan önce 

araştırma ve ölçümleme yapılması gerekmektedir. İkinci olarak 

sonuçların takip edilmesi ve izlenilecek yolun değerlendirilmesi için 

yapılacak araştırma ve ölçümlendirmelerin yapılması gerekmektedir. 

Yapılan konuşmaları ve uygulamaları gerçeklere dayandırmak:  

Algılamayı doğru yönetebilmek için gerçeklere dayandırmak ve 

söylenen her sözün tamimiyle gerçekleri yansıtması gerekmektedir. 

Bu gerçeklere dayanan söylemler sıklıkla tekrarlanmalıdır. Burada 

anlatılmak istenen söylenen her şeyin doğru olmasına özen 

gösterilmeli fakat her doğru da söylenmemelidir. Söylenecekler özenle 

seçilmelidir. Algı  yönetiminde gerçeklere dayanılmadığı zaman neler 

olabileceğini en iyi siyasal iletişimde görebilmek mümkündür. 

Tekrar etmek:  Tekrar olmadan öğrenme olmamaktadır. Algılamanın 

artması ve davranış değişikliğinin olması için gönderilen iletilerin sık 

sık tekrarlanması gerekmektedir. Tekrar sayısının doğru yapılabilmesi 

için iletişim sürecini takip etmek ve hedeflenen algı düzeyine ulaşılıp 

ulaşılmadığını belirlemek gereklidir. Elde edilen veriler doğrultusunda 

gerekli düzeltmeler yapılır ve gerekliyse tekrar sayısını arttırmak y 

ada tekrar yeterliyse iletişim uyarısı kesmek gerekmektedir. Olumsuz 

bir uyarıcı pozitif sonuçlar yerine negatif sonuçlar doğurabilir. Bu 

noktada tekrar sayısının belirlenmesi oldukça önemlidir.  

Farklılaşmaları yönetebilmek: Algı yönetiminin en önemli 

ilkelerinden biri de farklılıklar oluşturabilmektir. Rekabet edebilmek 

için farklılıklar ortaya koyabilmek ve bu farklılıkları da olmayan bir 

niteliğe dayandırmamak gereklidir. Aynı zamanda oluşturulacak bu 
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farklılaşma, değerler ve kültür öğesiyle birlikte, bahsedilen diğer on 

ilkeyle uyum içinde olmalıdır. 

Görselliği doğru yönetmek: Sunum teknikleri veya bir liderin yaptığı 

konuşma sırasındaki davranışlarının biçimi,  söylediklerinin doğru 

algılanması için son derece belirleyicidir. Görsel algılamayı yönetmek 

algı yönetimi sürecinde kritik başarı faktörlerinden biridir. Algılama 

sürecindeki görsel uyarıcılarını etkisi, işitme ve okumanın etkisinden 

yüksektir. Yöneticiler görsel unsurların planlanmasında diğer ilkeleri 

gözeterek yapmalı ve hedef kitlerin kolayca ulaşabileceği mecralarda 

bu görsel unsurları yayınlamalıdır. 

Duygulara, düşüncelerden daha çok hitap etmek: Birinci ilkede 

bahsedildiği gibi duygular, karar verme sürecinde en önemli etkendir. 

Aynı zamanda duygular hafızanın üzerinde önemli etkilerinin olduğu 

kanıtlanıştır.  Yöneticiler planlamalarında hedef kitlenin kültürünü, 

değer yargılarını gözeterek duygulara hitap eden iletişim 

kampanyaları hazırlamalıdır. 

Özetle modernite sonrası kavramsallaştırılan algı yönetimi anlayışı ile 

birlikte Çinli General ve Askeri Teorisyen olan Sun Tzu’nun yaklaşık 

2500 yıl öncesinde ifade ettiği: “Mükemmellik yüz savaşın yüzünü de 

kazanmak değildir. Asıl maharet düşmana hiç savaşmadan boyun 

eğdirmektir.” felsefesi egemen bir bakış açısıyla yeniden vizyona 

sokulmuş ve geleneksel güç ve kontrol mekanizmaları olarak bilinen 

silah ve askerden ziyade sanat, bilim, teknoloji ve özellikle de sosyal 

medya etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Öksüz, 2013: 13-

14). Bu anlamda algı yönetimi tarih içinde değişik aşamalardan 
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geçerek kullanılan araçlar, kapasiteler ve teknikler açısından sürekli 

gelişmiştir. 

Algı yönetimi konusunda kullanılan kavramlar ve içerikler de bu 

süreçte gelişmiş ve yenilenmiştir. Örneğin, algı yönetiminin en önemli 

araçlarından birisi propagandadır. Ancak propagandayı da içerecek 

şekilde gelişmiş bir konsept olarak ortaya psikolojik savaşın çıktığı 

görülmektedir. Her propaganda psikolojik savaş değildir ancak her 

psikolojik savaş aynı zamanda bir propagandadır. Algı yönetiminde 

psikolojik savaşı aşan, 20. yüzyılın son aşamasında ortaya çıkıp 21. 

yüzyılda yerleşen bir kavram olan bilgi savaşıdır. Propagandadan 

bilgiye uzanan süreçte algı yönetimi siyasetin en önemli araçlarından 

birisidir (Özdağ, 2017: 20). Bu anlamda propaganda, psikolojik savaş 

ve bilgi savaşı üçlüsü zemininde, algı yönetimi günümüzdeki şeklini 

almıştır. Algı yönetimini daha iyi anlamak için propaganda, psikolojik 

savaş ve enformasyon savaşı üçlüsünü de anlamak gerekmektedir. 

5.1. Propaganda 

Propagandanın kullanımı insan medeniyetinin doğuşuna kadar eskilere 

gitmektedir. Propaganda, ilk başta ön yargılı düşünce ve fikirlerin 

genellikle yalan ve aldatmaca yoluyla yayılmasını sağlamak olarak 

nitelendirilmiştir. Düşünürler propagandayı daha yakından 

araştırmaya başladığında ise propagandanın sadece “kötülüğün” ve 

totaliter rejimlerin malı olmadığını ve genellikle zeki aldatmacaların 

ötesinde bir şey olduğunu ifade etmişlerdir. Propaganda kelimesi 

zamanla değişerek, sembollerin ve bireyin psikolojisinin 

manüpülasyonuyla üretilen kitlesel “öneri” veya “etki” manasına 
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gelmeye başlamıştır. Propaganda kısaca, bir fikrin, önyargıları ve 

duyguları etkileyen imajlar, sloganlar ve sembollerin becerikli bir 

şekilde kullanılması yoluyla iletilmesidir (Güdüm, 2014: 153-154). Bu 

amaçla, o çağrıyı dinleye kişilerin, o fikri ‘kendi isteğiyle’ kendi fikri 

gibi benimsemesi sağlanmaktadır. 

Propagandanın temelinde ikna etme amacı yatmaktadır. Bir 

propagandanın başarılı olabilmesi için reklam vazgeçilmez bir 

unsurdur. Kitle iletişim araçlarının da ikna etme yeteneği göz önüne 

alındığında, siyasilerin günümüzde iletişimlerini bu yolla 

gerçekleştirmeleri de kaçınılmaz bir hal almıştır (Aksakal, 2015: 168).  

Propaganda ve reklamcılığın gelişmesi ve kullandığı teknikler 

birbirleriyle ilintili ise de, birbirlerinden farklı iki olgudur (İnceoğlu, 

1985: 70). Propagandanın görüşler yaratmaya, değiştirmeye ya da 

doğrulamaya çalışması, bir dereceye kadar da ondan aldığı yollara 

başvurmasıyla reklama benzemektedir.  Propaganda ticari olmayan, 

politik bir amaç gütmesiyle de reklamdan ayrılmaktadır. Reklamda 

üretilen ihtiyaçla bireyler bir ürüne yönlendirilmektedir. Propaganda 

ise çoğu zaman davranışlarla, ruhsal durumla hatta din ya da 

politikayla ilgili alışılmış düşüncelerde değişikliğe yol açan inançlar 

ve reflekslerden esinlenir. Bunları bireylere kabul ettirmektedir 

(Domenach, 1969: 7-8). Bu şekilde propaganda, insanların temel 

tutumlarının değişmesini sağlamaktadır.  

Propaganda bilimsel esaslara dayanarak sürdürülmesi gereken bir 

faaliyettir. Propaganda yaratıcı ve şaşırtıcı olmalıdır. Propaganda 

rakibin / müşterinin / seçmenin beklemediğini yapmalıdır. Propaganda 
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sürprizlerle rakibin dengesini bozmayı hedeflemelidir. Bütün bunları 

gerçekleştirecek etkili bir propaganda faaliyeti ancak belirli ilkeler göz 

önünde tutularak gerçekleştirilebilmektedir. Propagandanın başarılı 

olması için uygulanması gereken ilkeler şu temel başlıklar altında 

toplanabilir (Özdağ, 2017: 27-34): 

a) Bir Ana Fikri/Mesajı Olmalıdır: Propaganda bir ana fikir/mesaj 

üzerine kurulu olmalıdır. Propagandanın üzerine oturacağı ana 

fikir/mesaj, toplumun en çok ihtiyaç duyduğu/arzu ettiği husus tespit 

edilerek, öngörüle rek propagandayı planlayan kuruluşun/partinin 

hedeflerine uygun bir şekilde propaganda kavramlarına 

dönüştürülmelidir. Örneğin, "Adil Düzen", "İnsanca, Hakça Bir 

Düzen", "Milliyetçi Türkiye" "Kalkman Türkiye", "Büyük Türkiye" 

vb. sloganlar propagandanın üzerine oturduğu ana fikri/mesajı ifade 

ederler.  

b) Merkezi Planlanmalıdır: Propaganda süreci kuruluş/parti 

tarafından merkezi şekilde planlanmalıdır. Propagandanın ana 

fikri/mesajı, propagandanın ana fikrini/mesajını iletecek afiş, görüntü, 

film, sanal medya unsurları, meydan konuşmaları, televizyon çıkışları 

olduğu kadar sahada yurdun en uç noktasındaki parti görevlisinin ne 

söyleyeceği, nasıl söyleyeceği merkezî olarak planlanmalıdır.  

c) Profesyonel Süreç Olarak Sürdürülmelidir: Propaganda, 

bilimsel bir nitelik kazanmış sanattır demek abartılı olmayacaktır. Bu 

kadar gelişmiş bir eylemi amatörce başarılı bir şekilde sürdürmek 

mümkün değildir. 
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d) İnanılır ve Güvenilir Olmalıdır: Propagandanın ilk hedefi, hedef 

kitleler nezdinde güvenilir olmayı başarmaktır. Eğer propaganda, 

hedef toplum nezdinde inandırıcı olmaz ise etkili de olamaz.  

e) Hedef Toplumun Kültürel Yapısına Uygun Olmalıdır: 

Propagandanın başarılı bir şekilde şekillendirilmesi için hedef 

toplumun içinde bulunduğu koşullar, yakın geçmişi, gelenek ve 

görenekleri ve kültür düzeyi, eğilimleri, en ince ayrıntılarına kadar 

bilinmelidir. 

f) Bir Öneride Bulunmalıdır: Propaganda, hedef aldığı kitleyi ikna 

edebilmek için kitlenin onurlu/olumlu olduğuna inandığı değerlere 

uygun bir öneride bulunmalıdır.  

g) Dikkati Üzerine Çekmelidir: Propaganda hedef kitlenin dikkatini 

çekecek şekilde formüle edilmelidir. Halkın dikkatini çekmeyen 

propagandanın hiçbir önemi yoktur. Ses, müzik, slogan üçlüsü veya 

verilen mesajlar, propagandaya hedef olan kitleyi, dikkatlerini 

propagandanın verdiği mesajlara çevirmeye yönlendirmelidir. 

h) Sürekli Olmalıdır: Propaganda sürekli olmalı, hedef kitlenin 

ilgisini çekip ikna ederek, ikna sürecini devam ettirmelidir. Çünkü 

hedef kitle başka ve muhtemelen düşman/rakip propagandaların da 

hedefidir. Bundan dolayı, propaganda süreci kitlenin tekrar tekrar 

kazanılması anlamında devam etmelidir. 

ı) Basit olmalıdır: Propaganda herkesin ilk duyduğunda anlayacağı 

kadar basit olmalıdır. Üzerinde düşünülerek anlaşılan bir slogan iyi bir 

propaganda sloganı değildir. Propaganda sloganı karmaşık politik 
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süreci basitleştirerek özetlemeyi hedeflemelidir. Böylece slogan, 

akıllarda kalarak öğretici olma niteliğine sahip olacaktır. 

j) Bir İhtiyacı Ortaya Çıkarmalıdır: Propaganda kişi ve kitlelerin 

değişik nedenlerle bilinç altına baskıladıkları/erteledikleri bir ihtiyacı 

zamanından önce gündeme getirmeye kişiyi ve kitleyi zorlamalıdır. 

Bunun için propagandacının toplumu çok iyi tanıması ve incelemesi 

gerekmektedir. 

k) Bir İhtiyaca Cevap Vermelidir: Propagandanın toplumun ilgisini 

çekmesi için aynı zamanda bir ihtiyacını dile getirmesi, bir ihtiyacı 

cevaplaması lazımdır. Toplumun bilincinde yaşattığı, değişik vesileler 

ile dile getirdiği ancak tatmin edilmemiş bir ihtiyacı tespit edilir ve 

dile getirilir ise ihtiyaca cevap verilmiş olunur. 

l) Karşı Tarafın Propaganda Stratejisini Hedef Almalıdır: Başarılı 

propagandanın en temel ilkelerinden birisi de propagandanın boş ve 

dirençsiz bir ortamda değil, aksine rakip propagandaların yapıldığı bir 

ortamda gerçekleştirildiğini göz önünde tutmaktır.  

Algı yönetimi kavramı son kırk yılı içerisine alacak bir politik 

propaganda yöntemi olarak değerlendirilmekle birlikte, ulaşımdan 

gıdaya, reklamcılıktan finans piyasalarına kadar birçok alanda faaliyet 

alanı bulmaktadır. İlk başlarda "iyinin neden iyi olduğu" ya da 

"kişilerin neden tercih edilmeleri gerektiği" sorunsalı üzerine yapılan 

kurgulamalar, gelinen noktada yerini rakip unsurların perdelenmesi ve 

hedef kitlelere özgü gerçeklik algısına bırakmıştır. Bu durum sahadaki 

rekabet zeminini büyük oranda psikoloji ve sosyoloji bazlı bilimsel 
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çalışmalara terk etmiştir (Orallı, 2014: 245). Propaganda ve algı 

yönetimi temelde benzerlikler gösterse de uyguladıkları yöntemler 

açısından farklılıklar göstermektedir. 

Propaganda siyaset bilimi açısından ele alındığında ise kendine çok 

daha geniş kullanım alanları bulabilmektedir. Özellikle yeni iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelerle belli bir siyasi düşüncenin 

yayılmasında vazgeçilmez bir öneme sahip olan kavram, günümüz 

siyasetinde belirleyici rol oynamaktadır (Yılmaz-Keskin, 2007: 9) 

Günümüzde siyasetçiler kitleleri etkilemek ve iktidara ulaşma çabası 

için propaganda ve algı yönetimi gibi teknikleri sıklıkla 

kullanmaktadırlar. 

5.2. Psikolojik Savaş/Operasyon 

Psikolojik savaş, devletlerin milli çıkarlarını gerçekleştirmek 

amacıyla, seçtiği hedef kitlenin duygu, düşünce ve tutumlarını kendi 

amaçları doğrultusunda değiştirmek için siyasi, askeri, ekonomik, 

sosyolojik ve ideolojik alanda yaptığı faaliyetlerin tümüdür (Karataş, 

2008: 2). Psikolojik operasyonda düşüncelerin değiştirilmesi veya 

düşüncelerin yönetilmesi amaçlanmaktadır. 

Psikolojik operasyonla ülkelerin başka ülkeleri veya insanların kendi 

çıkarları doğrultusunda başka insanları algı yoluyla psikolojik etkilerle 

yönetebilmesi amaçlanmaktadır. 

Bilginin en büyük güç olarak kullanıldığı günümüzde, psikolojik 

operasyonun amaçları daha büyük önem taşımaktadır. Bu 
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operasyonların stratejik amaçları şu temel başlıklar altında 

toplanabilmektedir (Tarhan, 2003: 23): 

• Siyasî, ekonomik, sosyal ve moral bakımından zayıflığı istismar 

edilerek karşı tarafın savaş gücünü zayıflatmak 

amaçlanmaktadır. 

• Kurtarılan bölgeler oluşturup ve bu bölgeleri teşkilatlandırıp 

kontrolü kolaylaştırmak sağlanır. 

• Yenilgiyi sağlamak için, düşünce, heyecan, eğilim ve 

davranışlar üzerine ısrarlı etkiler yaparak; direniş ve savaş 

azmini kırmak amaçlanır. 

• Morali bozarak manevi çöküntüye uğratmak ve korku duygusu 

uyandırarak cesaretleri kırmak amaçlanır. 

 

Bilgi ve teknoloji yüzyılında artık savaşların uygulama yöntemi de 

değişikliğe uğramıştır. 19.yy sonlarına kadar silahlı olarak uygulanan 

savaş yöntemleri 1.Dünya Savaşından itibaren silahlı savaşın yanı sıra 

silahsız bir yöntem olan psikolojik operasyon/psikolojik savaş da 

düşman veya dost ülkelerin/halkların tutum ve davranışlarını 

değiştirmek için kullanılmıştır. Bu değişimin işaretleri terminolojide 

de göze çarpmaktadır. 1960'lara kadar kullanılan "psikolojik savaş" 

üstünlüğü daha yeni ve yumuşak bir terim olan "psikolojik operasyon" 

terimine bırakmıştır (http://www.21yyte.org: 24.11.2017). 

NATO belgelerinde ise psikolojik harekâtın üç kademesi olduğundan 

bahsedilmektedir.  Bunlar (Özdağ, 2017: 78): 
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• Stratejik psikolojik harekât; yüksek seviyede bir ülkenin bir 

başka ülkeyi hedefleyerek yaptığı uzun süreli, çok boyutlu 

harekâttır. 

• Operasyonel veya krize yanıt veren psikolojik harekât; 

Konvansiyonel savaş dışındaki askerî çatışmalarda halkı 

kazanma operasyonudur. 

• Taktik veya muharebe psikolojik harekâtı; Taktik veya 

muharebe psikolojik harekâtı ise çatışma alanında düşman 

birliklerin çatışma iradesini kırmayı hedeflemektedir. 

 

Psikolojik operasyonlar ticari alanda ve siyasette açık bir şekilde 

kullanılmaktadır. Tüketici algısı oluşturma ve benzer diğer 

uygulamalarda bu kapsamdadır. Siyasi partilerin ve politikacıların da 

çalışmaları psikoloji ve algı üzerine kuruludur. Bu noktada öne çıkan 

durum algı ve psikolojinin profesyonellerin elinde örtülü olarak 

kullanılan şeklidir. 

5.3. Örtülü Operasyon ve Enformasyon Savaşı 

Örtülü operasyon ve bilgi savaşı, hükümet ajanlarının başka bir 

devletin siyasetini gizlice etkilemesi ve istenen şekilde yönlendirmesi 

olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda örtülü operasyonlar istihbarat 

ajanları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Örtülü operasyonlar, 

çeşitli amaçlar doğrultusunda başka bir ülkede gizli bir şekilde 

uygulanmak için planlanmaktadır. Örtülü operasyonların başarısı, 

operasyonu düzenleyicilerin, söz konusu faaliyetlere ne derece de 

katılacakları ile ilgili olmaktadır. Bu şahıslar genel itibariyle para ile 
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satın alınanlar, ideolojik sebeplerle istihdam edilenler ve zorlanarak 

eylem yaptırılanlar olarak üçe ayrılmaktadır (Özarslan, 2014: 53). 

Örtülü operasyonlar genel olarak demokratik hukuk kuralları ve 

uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte, sıcak savaştan daha az 

riskli olduğu gerekçesiyle tercih edilebilir olduğu savunulmaktadır. 

İnsanlık tarihinin çok büyük bir bölümünde gerçekleşen "Birinci 

Dalga" savaşları toprak elde etmek için yapılmıştır. 19. yüzyıl 

savaşlarının ancak yüzyılın sonuna denk düşenleri ve 20. yüzyıl 

savaşları "İkinci Dalga" savaşları olarak adlandırılmaktadır. İkinci 

dalga savaşları ile ekonomik kapasitelerin kontrolünü sağlamak 

amaçlanmıştır. 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında ortaya çıkan 

"Üçüncü Dalga" savaşlarında ise amaç, bilginin kontrolüne yönelik 

olmaktadır. Bilgi üzerinde hâkimiyet için verilen savaşa ise 

"enformasyon savaşı" denilmektedir. Bu anlamda enformasyon savaşı, 

düşünce ve epistemoloji ile ilgilidir (Özdağ, 2017: 185). Bu tür 

savaşlarla insanların düşünce şekilleri ve karar alma biçimlerini 

denetim altına almak amaçlanmaktadır.  

Bilgi çağı öncesinde, “silah ve asker sayısı” sindirme ve korkutma 

aracı olarak ve dünyaya meydan okuma anlamında stratejik bir güç 

olarak kullanılmıştır. Silah ve asker sayısının günümüzde devletlerin 

amaçları için ve bir kamuoyu oluşturması için yeterli olmadığı 

değerlendirilmektedir. Üstelik bu unsurların kullanılması durumunda 

nasıl yıkıcı sonuçlar doğurduğuna da tarih tüm açıklığıyla tanıklık 

etmektedir. Bu nedenle günümüzün savaşlarında hala kullanılmakta 

olan geleneksel silahlar artık yerini daha ucuz ve etkili bir yöntem 
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olan bilgi ve algı kontrolüne bırakmıştır (Öksüz, 2013: 13). Gelişen ve 

değişen dünyada bilgeye sahip olan devletler en güçlü konumdadır. 

Bilgi sistemlerini kullanarak; saklamak, öğrenmek, yönlendirmek/ma-

nipüle etmek ve ikna etmek taktikleri kullanılarak gerçekleştirilen 

bilgi savaşları faaliyetlerinde sosyal medya önemli bir kullanım 

alanına sahiptir. Özellikle öğrenmek, manipüle etmek ve ikna etmek 

faaliyetlerinde sosyal medyanın aktif olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Günümüzde sosyal medya platformlarının kişiler 

arasında iletişim amacıyla her geçen gün daha yoğun olarak 

kullanılmaya başlamıştır. Sosyal medyanın yaygın olarak 

kullanılmasıyla beraber kişilerin mahremiyeti veya özel hayatlarının 

gizliliği kavramı kapsam değiştirmektedir. Günlük rutin 

aktivitelerden, profesyonel anlamda yapılan faaliyetlere kadar tüm 

etkinliklerin ve bu etkinlikleri gerçekleştiren kişilerin profil, yer, 

zaman vb. bilgilerinin sosyal medya araçları üzerinden paylaşılması 

istihbarat amaçlı bilgi toplanması konusunda sosyal medyayı cazip bir 

bilgi toplama aracı haline getirmiştir (Başıbüyük, 2014: 57). 

Yaygın olarak kullanılan sosyal medya araçları ile her ölçekteki grup 

ve toplumlar etki altına alınarak, istenilen şekilde yönlendirilebil-

mektedir. Bu tür araçlar sayesinde hedef kitledeki her bir bireyin 

hedeflenmesinden ziyade, çoğunluğun söz konusu fikirleri 

benimsemesi yeterli olmaktadır. Bu sayede çoğunluğu benimsediği 

düşünceler ve aldığı kararlar, tüm kitleyi veya toplumu etkileyecektir. 
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6. ALGI YÖNETİMİ VE SOSYAL MEDYA 

6.1. Web 2.0: Sosyal ağların yükselişi ve Geleneksel Medya 

Web 1.0, internetin ortaya çıktığı dönemden Web 2.0'a kadar olan 

dönemi ifade etmektedir. Web 1.0 döneminin temel internet kullanım 

çeşitleri internet sitelerini ziyaret etmek, fotoğraflara bakmak, mail 

atmak ve sohbet etmektir. Bu dönemde internet kullanıcıları daha çok 

tüketici konumundadır. Web 1.0 döneminde içerik üretebilmek için 

teknik birtakım becerilere sahip olmak ve internet yayıncılığı 

konusunda uzman olmak gerekmektedir (Bostancı, 2015: 51). Bu 

dönemde internet kullanıcı sayısı ve internetin yaygınlığı da oldukça 

kısıtlıdır. 

Web 1.0 döneminde bireysel kullanıcılar için internet; düşünceleri bir 

sitede ifade etmek, çekilen fotoğraf yada videoları yayınlamak ve 

bütün bunları görsel olarak zengin kılacak tasarımlar yapmak 

amacıyla kullanılmıştır. Bu dönemde internette içerik üretebilmek 

yoğun bir eğitim sonrasında yapılabilmektedir. 

Web 2.0 dönemine baktığımızda ise Darcy Dinuci 1999 yılında 

“(Parçalanmış Gelecek) Fragmented Future” başlıklı makalesinde 

Web 2.0 terimi ilk kez kullanılmıştır. Bu makalede, küçük ve mobil 

cihazların artık çok daha yaygın biçimde ağa erişmek için 

kullanılacağı düşüncesinden hareket eden yazar, internet ağının artık 

“parçalandığını” ileri sürmüş ve tasarımcıların bunu gözeterek 

donanım ve yazılım geliştirmesi gerektiğini iddia etmiştir. Darcy 

Dinuci, bu dönemi Web 2.0 olarak adlandırmıştır (Biçer, 2013: 52). 
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Web alanında yaşanan gelişmeler ve web dünyasının geleceği 

tartışılırken ortaya çıkan Web 2.0 teknolojisi, kullanıcıların diğer 

kullanıcılarla ilgili bilgi toplamak onlarla iletişime geçmek için ziyaret 

ettikleri internet siteleri ve bunlara ilişkin programlar olarak 

nitelendirilmektedir. Web 2.0'nin tanımında kullanılan "2"nin aslında 

insan etkileşimlerinden türediği söylenmektedir. İnternet üzerindeki 

milyonlarca bilgisayarın, mültimedya özelliğini kullanması ile sesli, 

grafik, video, animasyon formatlı bir koleksiyonu sayesinde iletişime 

geçmelerini sağlayan teknoloji olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla 

Web 2.0 teknolojisi kişileri içerik oluşturup bunları paylaşmaya davet 

etmektedir (Fidan, 2016: 186-187). Bu dönemde internetin kullanıcı 

sayısı hızlı bir şekilde artmıştır. Dünyada ve Türkiye’de bireysel 

kullanıcıların sayısındaki artış Web 2.0 teknolojisindeki gelişmelerle 

hız kazanmıştır. Bu teknolojiyle etkileşim artmış ve bu durum daha 

çok kullanıcıyı internet kullanımına teşvik etmiştir. 

Web 2.0’dan önceki internetteki iletişim, klasik medya araçlarına göre 

önemli farklar içermemektedir. Televizyon, radyo ve gazete gibi 

medya araçlarında yayıncı tarafından üretilen içerikler, kullanıcılar 

tarafından sadece takip edilebilmektedir. Web 2.0’dan önceki web 

sitelerinde de çoğunluğu yayıncılar tarafından oluşturulan içerik 

kullanıcılar tarafından sadece takip edilebilmektedir. İki medya 

arasındaki tek fark, iletişim mecrası olarak internetin kullanılmasıdır. 

Web 2.0 sayesinde medya kullanıcıları, internetteki içeriği sadece 

takip etmekle kalmayıp; ayrıca ürettikleri içerikleri kolayca 

yayınlayıp, mevcut içerikler hakkındaki görüşlerini bildirebilme 
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imkanına sahip olmuştur (Genç, 2010: 481-482). Kullanıcıların içerik 

üretimine katkı sağlayabilmeleri ve kendi kişisel tercihlerine göre 

Web 2.0’dan farklı hizmetler alabilmeleri bu mecraların gelişmesinin 

nedenlerinden biridir. 

Web 2.0 teknolojisinin kullanımıyla başlayan interaktif iletişim biçimi 

kullanıcılara içerik üretme ve yayma hakkını sunmuştur. İnternet 

ortamında yaşanan değişimler ve dönüşümler neticesinde kullanıcı 

sayısı da artış göstermiştir. Web 2.0'ın sağladığı içeriğin oluşturulması 

ve paylaşabilme özelliği, kullanıcılar için Web'i büyük bir güç 

konumuna dönüşmüştür. Bilgi ve verileri kullanıcıların üretebildiği 

veya değiştirebildiği Web 2.0 aynı zamanda internet sitelerine bilgiler 

aktardığı için içerik sağlayıcı olarak kabul edilmektedir. Yine Web 2.0 

araçlarının kullanım kolaylığı, yoluyla işbirliği ve sosyal etkileşimi 

kendiliğinden sağlanmaktadır (Fidan, 2016: 187).   

Web 2.0 araçlarının sağladığı bu etkileşimi birçok kurum, kuruluş, 

firmalar ve siyasetçiler kullanmak istemiş ve sosyal ağlarda sıklıkla 

yer alarak bu etkileşimden faydalanmak istemişlerdir. Bu sayede 

sosyal medya araçlarında içerik üreticilerin sayısı artmış ve üretilen 

içeriklerin paylaşılması ve yayınlanmasının kolaylaşması katılımcılık 

düzeyinide daha çok arttırmıştır. 

Günümüzdeki web sayfalarının ve kullanıcılarının Web 2.0’ı oldukça 

sık kullandığı bilinmektedir. Buna uygun olarak, kullanıcıların 

birbirleriyle etkileşimde bulunduğu gibi, markalar ve diğer kurumlar 

da etkileşime açık olmaya zorlanmaktadır. Belirtildiği üzere, sosyal 

ağlar ve internet uygulamaları kullanarak iletişim kurmanın firmalara 
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sağladığı avantajların başında karşılıklı etkileşim gelmektedir. 

Böylece firmalar ulaşılabilir olmakta, kurumsal kimliklerini doğru 

şekilde yansıtabilmektedirler. 

Günümüzde geleneksel olan her şeyin anlamını yitirdiği, kavramların 

içinin boşaltıldığı, yeni olanın ise tedavülde kalma süresinin oldukça 

kısaldığı dijital bir çağda yaşanmaktadır. Bu bağlamda süreçten en 

fazla etkilenen ve dönüşen kavramların başında ise geleneksel medya 

gelmektedir. Sosyal medya, teknoloji dünyasında internetin kendinden 

sonra gelen en büyük devrim olarak kayda geçmektedir. Bu sanal 

platformda bulunulan yerin, yaşanan zamanın, en önemlisi gerçek 

kimliklerin hiç bir önemi kalmamaktadır. Aynı zamanda bu mecrada 

yapılabileceklerin sınırı net olarak belli değildir (Öksüz, 2013: 14).  

Habere ulaşmaya çalışan her vatandaşın aynı zamanda bir haber 

kaynağı da olduğu yeni bir medya düzeni zaman içerisinde 

oluşmuştur. Bu düzende bireysel olarak üretilen içerikler kısa sürede 

geniş kitlelere ulaşabilmektedir. 

6.2. Sosyal Medya  

Sosyal medya, kullanıcıların kendi oluşturdukları içeriği 

yayınladıkları ve geniş kitlelerle paylaştıkları sanal ortamların genel 

ismidir. Paylaşılan bu içeriklerin bir kısmı doğrudan veya dolaylı 

olarak toplumun davranışlarına etki etmektedir. Sosyal medya 

uygulamaları özellikle daha önceden deneme şansı olmayan 

hizmetlerin satın alınmasından önce gerçek kullanıcıların 

tecrübelerinden faydalanmayı ve düşünceyle fikir paylaşımı sağlayan 

kaynaklardan birisi haline gelmiştir. 
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Sosyal medya kavramı tarihsel süreç içerisinde yeni medya kavramı 

ile bağlantılı bir şekilde ilerlemiştir (Baydili, 2020: 156, Yağbasan ve 

Yağbasan, 2018: 258). Yeni medya kavramı ilk olarak 1900’lü 

yıllarda gündeme gelmiştir. Yeni medya kavramı insanların 

hayatlarında yer edinmiş ve gelişmiştir. Bireylerin hayat kalitesine 

dair kolaylaştırmalar yapmış ve kazanımlar sağlamıştır (Mutlu, 2017: 

65-66). Teknolojinin gelişmesiyle yeni medya kavramının temsil etti 

araçlar devamlı farklılık göstermiştir. Günümüzde bu kavram sosyal 

medya uygulamaları için kullanılmaktadır. 

Sosyal medyayı; kullanıcıların bilgilerini, kültürlerini, ilgi alanlarını 

ve yaşam tarzlarını internet ya da mobil sistem aracılığı ile 

paylaştıkları sosyal platformlar olarak tanımlamak mümkündür (Ersöz 

ve Doğdubay, 2012:134). Sosyal medya; bir sistem içinde açık veya 

yarı açık bir kullanıcı profili oluşturma, diğer kullanıcıların 

paylaştıkları verileri görüntüleme paylaşma ve diğer kullanıcıların 

beğendiği başka kullanıcıları görme imkânı veren ağ tabanlı hizmetleri 

sağlamaktadır (Boyd ve Ellison, 2008: 211). Oluşturulan bu ağlara 

devamlı yeni kullanıcıların katılmasıyla karşılıklı etkileşim 

artmaktadır. Etkileşimin artması daha fazla kullanıcıyı sosyal medya 

kullanımına teşvik etmektedir. 

Sosyal Medya, kullanıcılara düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı 

sağlayarak karşılıklı etkileşim sağlayan çevrimiçi araçlar ve web 

siteleri için ortak kullanılan bir ifadedir. Sosyal medya, farklı 

düşüncelerin ve deneyimlerin web sitelerince paylaşımına olanak 

sağlayan ve internetin hızla hayatımızda yaygınlaştıran bir uygulama 
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alanıdır. Sosyal medya, isminde medya olmasına rağmen geleneksel 

medyadan farklı özelliklere sahiptir. Bu mecraların özgünlüğünü 

sağlayan en önemli özelliği, herhangi bir kişinin sosyal medyanın 

içeriğini oluşturabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve katkı sağlayabil-

mesidir (Solmaz vd., 2013: 24-25). Bireysel içerik üretebilme ve bu 

içerikleri kısa sürede başka kullanıcılarla paylaşabilme imkânı 

sağlayan sosyal medya araçları, kullanıcılar tarafından bu 

özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir. 

Sosyal platformlar genel olarak; sohbet odaları, tartışma forumları, 

lokasyona dayalı hizmetler, sosyal ağ hizmetleri, sosyal rehberler, 

sosyal imleme, sosyal itibar ağları, webloglar, bloglar, podcastler, 

videocastler, wikiler, Facebook ve Twıtter gibi uygulamaları 

kapsamaktadır. Günümüzde ulusal ve uluslararası işletmeler, bu 

alanları kullanarak daha fazla rekabet gücü elde etmek yoluna 

gitmektedirler (Ersöz ve Doğrubay, 2012:134). Aynı zamanda 

siyasetçilerde sosyal medya araçlarını oldukça sık kullanmaktadırlar. 

Siyasi partiler ve liderler günümüzde sosyal medya araçlarını sıklıkla 

kullanarak seçmenlere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmektedirler.  

Sosyal medya araçlarının kullanımının yaygınlaşması ile bireyler 

arasında haberleşme, örgütlenme ve harekete geçme aşamalarında bu 

araçlar önemli rol oynamış ve bu durum bazı siyasi ve toplumsal 

değişimlere neden olmuştur. Türkiye’de dünyada olduğu gibi önemli 

toplumsal ve siyasi olaylarda sosyal medya araçları geleneksel medya 

araçlarına alternatif bir haber kaynağı olmuş ve toplumsal hareketlerde 

yadsınamayacak bir rol üstlenmiştir. 
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Günümüzde internet ve bilgi teknolojilerinde yaşanan değişimler 

ABD kamu diplomasisi gayretlerinde yeni bir dinamik oluşturmuştur. 

Uluslararası iletişim ve bilgi dünyasındaki değişimler büyük bir hızla 

devam etmektedir. Uydu teknolojileri kullanan küresel ve bölgesel 

yayınların artışı kadar, internet yolu ile bilgi kaynaklarındaki hızlı 

artış bireylerin tutumlarını etkilemede çok farklı ve gelişmiş imkânlar 

sağlamaktadır (Yılmaz: 2014, 81).  Bireylerin sosyal medya üzerinden 

geniş halk kitlelerini, küresel ölçekte etkileme kabiliyeti ortaya 

çıkmıştır. Dünya üzerindeki herhangi bir yerden oluşturulan bir içerik, 

denetime maruz kalmadan kısa sürede tüm dünyadaki diğer 

kullanıcıların ulaşımına açık hale gelmektedir. 

Sosyal medyanın esnekliği, bilgi paylaşımındaki hızı, yaygınlığı ve 

etkinliği gibi çok önemli avantajları yanında; güvenirliği, denetimi ve 

yönlendiriciliği gibi olumsuz yanları da bulunmaktadır (Sarı ve Aksu, 

2012: 42). İnsanları etkileyecek yanlış veya yalan bir haber, sosyal 

medya aracılığıyla kısa sürece geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bu tür 

içeriklerin doğruluğunu ve güvenilirliğinin test edilememesi bazı 

durumlarda olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. 

Sosyal medya, yeni iletişim teknolojilerinin en önemli türü olarak şu 

özelliklere sahiptir (Aydın, 2015: 5-6): 

• Katılım: Sosyal medya, ilgili olan herkesten geri bildirim 

almayı ve herkesin katkı sağlamasını teşvik etmektedir. 

• Açıklık: Bilgi paylaşımını, oylamayı ve yorum yapmayı 

destekler. İçerikten faydalanma ve giriş için nadiren engeller 

vardır. 
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• Konuşma: Sosyal medya iki yönlü konuşmaya daha fazla 

olanak tanır. Gönderici ile alıcı arasında birebir etkileşim 

sağlanır. 

• Topluluk:  Sosyal medya, toplulukların daha çabuk ve etkili bir 

oluşum içine girmesine izin verir. Topluluklar da böylece 

sevdikleri fotoğraf, politik değerler,  favori TV şovları gibi ilgili 

oldukları şeyleri paylaşırlar. 

• Bağlanmışlık/Bağlantılı olma: Sosyal medyanın çoğu türü, 

bağlanmışlık ile gelişmekte ve diğer sitelere, kaynaklara ve 

insanlara bağlantıları kullanmaktadır. 

• Anındalık: Sosyal medya, diğer kitle iletişim araçlarından farklı 

olarak anındalık özelliğine sahiptir. İletilerin gönderilmesi ve 

geribildirimin alınması aynı anda olmakta, bu da taraflar 

arasında daha etkin bir iletişimin gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

• Küçük grup iletişimi: Sosyal medya ortamında grup düzeyinde 

iletişim kurulabilir. Örneğin birkaç kişi  Facebook‟ta grup 

oluşturarak aynı anda sohbet edebilir. 

• Multimedya: Sosyal medya ortamları ses, görüntü, hareketli 

görüntü öğelerini aynı anda kullanırlar. Bu nedenle multimedya 

özelliğine sahiptirler. 

• Uzamsızlık: Sosyal medyada uzamın bir önemi yoktur. Herkes 

istediği her yerden,  başka bir yerdekiyle sosyal medya 

ortamında iletişim kurabilir. Özellikle de 3G telefonların 

kullanıma girmesi bu anlamda önemli bir olanak görülebilir. 

• Zincirleme iletişim: Sosyal medya ortamında iletişim ağı 

zincirleme biçimde kurulur. Örneğin, Facebook‟ta arkadaşlık 
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kurduğunuz birinin kendi arkadaş grubu da olduğu gibi sizin 

Facebook alanınıza eklenmiş olur. Her yeni arkadaşın kendi 

arkadaş grubuyla birlikte birinin iletişim ortamına dahil olması, 

zincirleme bir iletişimin gerçekleşmesini sağlar. 

• Aşırı enformasyon: Sosyal medya ortamlarından kullanıcılara 

neredeyse sınırsız bir bilgi akışı söz konusudur. Bu durum ilk 

bakışta olumlu olarak gözükse de diğer taraftan bir bilgi 

kirliliğinin ortaya çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla bu noktada 

sosyal medya ortamlarında yer alan bilgilerin güvenilirliği 

konusunda biraz daha ihtiyatlı davranmak gerekebilir. 

Sosyal medya ortamları ile geleneksel medya ortamlarıyla benzerlik 

gösterseler de özünde çok farklı özellikler sunmaktadırlar. Sosyal 

medya ve geleneksel medya karşılaştırmalı olarak incelediğimizde 

bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır.  
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Tablo 1: Geleneksel Medya ve Sosyal Medya Özelliklerinin Karşılaştırması 

Geleneksel medya Sosyal Medya 

Güncellenmesi ve değiştirilmesi 

zordur. 

Hızlı ve kolay bir şekilde güncellenip 

değiştirilebilir. 

Yorum yapmak sınırlı ve anlık 

değildir. 

Sınırsız ve anlık yorum yapmaya 

müsaade eder. 

Ölçüm yapmak sınırlı ve gecikmeli 

olur. 
Sınırsız ve anlık ölçümü yapılabilir. 

Arşivlemek, arşive ulaşım zor ve 

maliyetlidir. 
Arşivlemek kolay ve ulaşılabilirdir. 

Geleneksel medya araçları esnek 

değildir. 

Sosyal medya oldukça esnektir. Bir 

ileti bütün sosyal medya araçlarında 

paylaşılabilir. 

Bir kuruluşla yayımlanır. 
Bireysel olarak yayım yapılabilmesi 

mümkündür. 

Geribildirim ve paylaşım çok zordur. 
Paylaşım ve katılımla etkileşim 

fazladır. 

Kullanılan mecralar gereği denetimi 

kolay ve sıktır. 

Anlık olduğu için denetim az zor ve 

özgürlük sağlar. 

Kaynak: (Stokes, 2013: 368) 

Tablo 1’deki farklılıklar incelendiğinde geleneksel medya; esnek 

olmayan, güncellenmesi zor olan, sık denetime maruz kalan, yorum 

imkânı kısıtlı olan, bir kuruluşa muhtaç olan, arşivlemesi zor ve 

maliyetli olan araçlardır. Buna karşılık sosyal medya herhangi bir 

kuruluşa ihtiyaç duymadan bireysel olarak çok hızlı bir şekilde yayım 

yapılabilen, bu yayınların sınırsız ve anlık geribildirim yapılmasına 

müsade eden, güncellenmesi oldukça kolay olan araçlardır.  

Sosyal medya araçları günümüzde çok hızlı bir şekilde gelişip çok 

geniş kitlelerin kullanımına kısa sürede ulaşabilmektedir. Bu araçlar 

daha geniş kitlelere ulaşabilmek için devamlı yenilenip toplumun 

ihtiyaçlarına göre kendilerini geliştirmektedir. Zaman içinde kendini 

geliştirip yenilemeyen bazı araçlar kısa sürede büyük oranda kullanıcı 
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kaybetmiş ve yaygın kullanımı azalmıştır. Bu anlamda sosyal medya 

araçları farklı hizmetleri ile ön plana çıkarak daha geniş kitlelere 

ulaşmaya çalışırlar.  Günümüzde yaygın olarak kullanılan bazı sosyal 

medya araçları Tablo 2’de gösterilip özelliklerine kısaca değinilmiştir.  

Tablo 2: Türkiye’de ve Dünyada Yaygın Olarak Kullanılan Sosyal Medya Araçları 

• Sosyal paylaşım siteleri (MySpace, Facebook, Faceparty) 

• Yaratıcılık İçeren Paylaşım siteleri 

o Video paylaşım siteleri (YouTube) 

o Fotoğraf paylaşım siteleri (Flickr) 

o Müzik paylaşma siteleri (Jamendo.com) 

o Yardımla birlikte içerik paylaşımı (Piczo.com) 

o Genel fikri mülkiyet paylaşım siteleri (Creative Commons) 

• Kullanıcı sponsorlu blog'lar (Resmi olmayan AppleWeblog, Cnet.com) 

• Şirketler tarafından desteklenen web siteleri / blog'lar (Apple.com) 

• Şirketler tarafından desteklenen yardım siteleri (click2quit.com) 

• Davetiyeyle üye alan sosyal ağlar (ASmallWorld.net) 

• İş ağı siteleri (Linkedin) 

• Paylaşımcı web siteleri (Wikipedia) 

• Sanal dünyalar (Second Life) 

• Ticaret toplulukları (eBay, Amazon.com, Craig'in Listesi, iStockphoto, 

Threadless.com) 

• Haber dağıtım siteleri (Current TV) 

• Eğitim materyali paylaşım ağları (OpenCourseWare, MERLOT) 

• Açık Kaynaklı Yazılım toplulukları (Mozilla's, spreadfirefox.com, Linux.org) 

• Sosyal etiketleme siteleri (Digg, del.icio.us, Newsvine, Mixx it, Reddit 

 Kaynak:   (Mangold ve Faulds, 2009: 358). 

Tablo 2’de görüldüğü gibi birçok sosyal ağ sitesi birçok farklı 

özellikleri ile daha geniş kullanıcılara ulaşmaya çalışmaktadır. Bazı 

ağlar sadece davetiye ve referans ile kullanıcı kabul ederken birçok ağ 
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ise herkesin kullanımına açıktır. Ücretli üyelik alan ve ülke sınırlaması 

olan bazı sosyal ağ araçları da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Sosyal medya, çevrimiçi medyanın yeni bir türü olarak da dikkat 

çekmektedir. Sosyal medyanın temel özelliklerinden bazıları aşağıda 

kısaca açıklanmıştır (Mayfield, 2008: 5): 

• Katılıcılar: Sosyal medya ile ilgilenen herkesi geribildirim ve 

katkı sağlama konusunda desteklemektedir. Böylece medya ve 

kullanıcı arasındaki keskin sınırlar yumuşamaya başlamıştır. 

• Açıklık: Sosyal medya sağlayıcılarının katılımcıları oy verme, 

tavsiyede bulunma ve bilgi paylaşımı konusunda teşvik etmesi 

ve bunları yayımlama konusunda engel koymamasını ifade eder. 

• Diyalog/Konuşma: Sosyal medya araçları iki yönlü iletişim 

imkânı tanımaktadır. Geleneksel medyanın aksine kullanıcıları 

ile etkileşime fırsat veren bir iletişim ortamı sunar. 

• Topluluk/Grup: Sosyal medya, topluluklara hızlı ve etkili bir 

şekilde iletişim kurmalarına izin vermektedir. Böylece topluluk-

lar, fotoğraf, TV programı, politik değerler gibi ortak ilgi alanla-

rım hızlı bir şekilde paylaşabilmektedirler. 

• Bağlantılılık: Sosyal medyanın birçoğu, diğer sitelere, araş-

tırmalar ve insanların ilgili oldukları bir konuda link vererek, 

bağlantı kurmalarına imkân tanımaktadır. Bu özellik sayesinde 

zengin bilgi paylaşımına erişebilir. 

 

Genel olarak sosyal medya bütün dünyayı, özelliklede geçleri 

etkileyen bir yeni iletişim aracıdır (Huisman, 2000: 62). Sosyal medya 
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dönemi ile artık her bireyin kendi medyasını oluşturduğu, küçük 

maliyetlerle ve az bir emekle geleneksel medya sektörüne etki 

edebilen yeni bir iletişim dönemine girilmiştir. Bireyler kendilerine 

karşı yapılanları ya da toplumu etkileyen olaylara karşı tepki ve 

yönlendirmelerini kolay bir şekilde, anlık tepkilerle ve 

yönlendirmelerle etkileyebilmektedir. Aynı zamanda sosyal medya 

araçları sayesinde kullanıcılar fikirlerini ortaya koyabilmekte, gerçek 

zamanlı bir bilgiyi paylaşabilmekte, anında örgütlenebilmekte ve 

organize olabilmektedir (Sarı ve Aksu, 2012: 42). Arap baharı 

döneminde sosyal medyanın özellikleri kullanıcılar tarafından etkin 

bir şekilde kullanılmıştır. Bu dönemde sosyal medya, ayaklanmalar ve 

protestoların kitlesel niteliğe dönüşmesinde önemli rol oynamıştır.  

Günümüzde herhangi bir konudaki herhangi bir düşüncesini 

başkalarına duyurmak isteyen bir birey, sosyal medya ile zaman ve 

mekan sınırı olmaksızın kısa bir sürede bunu başarabilmektedir. Bu 

durumun etkin iletişim, hızlı haberdar olma ve hatta katılımcı 

demokrasi gibi olumlu yönleri vardır. İnsanın doğasında yeniye ve 

farklı olana hep açık bir algı ile yaklaşmak dürtüsünün varlığı göz 

önüne alındığında; halka sunulan haberin-bilginin yani paylaşılanın en 

az kendisi kadar önemlidir Sosyal medyada paylaşımın nasıl 

sunulduğu, nasıl aktarıldığı ve nasıl yorumlandığı önemlidir. Dolayısı 

ile sosyal medya vasıtasıyla yapılan paylaşımların iyi niyetten yoksun 

olması durumunda sosyolojik olarak ciddi zararlar oluşabilmektedir 

(Yıldız, 2013: 57). Bu bağlamda sosyal medyanın, toplumsal açıdan 
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olumlu yönleri olmakla birlikte, toplumsal hayatın bir kısmına ya da 

bütününe yönelik olumsuz etkilerde bulunabileceği de söylenebilir. 

6.3. Sosyal Medya Araçları 

İnternet kullanımının yaygınlaşmasından önce medya, genellikle 

büyük medya gruplarının tekellerinde bulunurken, internet ve sosyal 

medyanın gelişmesiyle internet kullanıcıları etkilenenden etkileyen 

konumuna gelebilmiş ve içerik üretir hale gelmiştir. Çok hızlı ve 

dinamik şekilde gelişen sosyal medya araçları arasında, 1997 yılında 

kurulan Siz Degrees adlı anlık mesajlaşma imkânı sağlayan arkadaşlık 

sitesi, ilk kurulan sosyal ağ olarak gösterilmektedir (Özarslan, 2014: 

76-77). Zaman içerisinde internet üzerinden birçok sosyal medya aracı 

kurulup yaygınlaşmış ve bu mecraların bazıları günümüzde etkinliğini 

kaybetmiştir. Aynı zamanda birçok farklı özellik sunan ve özel 

hizmetleriyle ön plana çıkan bazı sosyal medya araçları da Türkiye’de 

ve dünyada sıklıkla kullanılmaktadır.   

Sosyal medya üzerine araştırmalar yapıp, küresel alanda faaliyet 

gösteren dijital pazarlama ajansı ‘https://wearesocial.com’in  “Digital 

in 2017” raporuna göre Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya 

araçları sırasıyla:  Youtube, Facebook, Instagram ve Twıtter olmuştur. 

Bu sosyal medya araçları aynı zamanda dünyada da en çok kullanılan 

araçlardır.  

6.3.1. Youtube 

Youtube, 2005 yılında kurulmuş, video paylaşım içeriğine sahip bir 

topluluktur (Smith vd., 2012: 104). İlk zamanlarda sitenin sloganı 
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“Your Digital Video Repository” (Dijital Video Deponuz) iken sitenin 

popülerlik kazandığı dönemlerden itibaren sloganı “Broadcast 

Yourself” (Kendini Yayınla) olmuştur. Bu dönüşüm aslında, ilk 

başlarda bir tür çevrimiçi video kütüphanesi olarak hizmet vermesi 

düşünülen sitenin, daha sonra sosyal ağ özellikleriyle gelişmesi ve 

bugünkü biçimini almasıyla paralellik göstermektedir (Yaraş, 2017: 

55). Bugünkü haliyle Youtube, temelde kullanıcının yönettiği, Web 

2.0 temelli bir uygulamadır ve Türkiye’de de dünyada olduğu gibi 

yoğun şekilde kullanılmaktadır. Zaman içerisinde video yayınlama 

özelliğine ek olarak sosyal bir etkileşim sunan özellikleri de Youtube, 

aktif hale getirmiştir. 

Youtube temelde, kullanıcıların videolar üzerinden yayın, 

görüntüleme, yorum yapma ve diğer kullanıcılarla bağlantı 

kurmalarına olanak tanır. Kullanıcılar aynı zamanda kişisel profillerini 

de oluşturabilir ve abone oldukları diğer kullanıcıların, son 

etkinliklerini, arkadaşlarını, yorumlarını takip edebilir (Smith vd., 

2012: 104). Youtube’nin bu tür özellikleri siyasi partiler ve adaylar 

için ilgi çekici olmuştur.  Youtube’nin yaygınlaşması ile çeşitli 

stratejileri belirleyerek hedef kitleye ulaşmaya çalışan siyasi partiler 

ve adaylar için yeni bir zemin oluşmuş ve bu zemin sıklıkla 

kullanılmaktadır. 

Seçim videolarını ve seçim müziklerini Youtube yükleyen siyasi 

partiler seçmenlere bu yollarla ulaşabilmektedirler. Son yıllarda yeni 

iletişim teknolojilerindeki gelişmeler siyasal iletişim alanına da 

yansımıştır. Siyasi partiler ve adaylar bu sayede geleneksel medya ile 
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ulaşamadıkları kitlelere bu ortamlardan ulaşabilmektedirler. Youtube 

kullanımında siyasi partiler genellikle parti liderlerinin miting 

konuşmaları, seçim şarkıları, seçim vaatleri ve eleştiriler yer 

almaktadır (Fidan, 2016: 223). Youtube’un son zamanlarda sunduğu 

canlı bağlantı imkânı sayesinde siyasi partiler mitinglerini veya grup 

toplantılarını canlı yayınlamaktadır. Bu sayede siyasi partileri daha 

geniş kitlelere, daha kısa sürelerde ulaşmaya çalışmaktadır. 

6.3.2. Facebook 

2004 yılında Harvard Üniversitesi bilgisayar bilimleri öğrencisi olan 

Mark Zuckerberg ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.  Facebook ilk 

başlarda sadece Harvard Üniversitesi öğrencileri arasında kullanılmak 

üzere oluşturduğu bir siteyken zaman içinde tüm dünyada tanınan ve 

en çok kullanılan sosyal ağlardan biri olmuştur (İşman ve Albayrak, 

2014: 130). 

Facebook’un akademi dışındaki kullanıcılara açılması yalnızca 

kullanıcı profilini değiştirmekle kalmamış onların sosyal ağı 

kullanmaya yönelik motivasyonlarını da değiştirmiştir. Facebook 

dünyada en çok kullanılan sosyal medya aracıdır. Facebook’un 

yayılma hızı ise medya tarihindeki diğer araçlarla karşılaştırıldığında 

oldukça sıra dışıdır. Facebook’a 9 ay içinde 100 milyondan fazla 

kullanıcı kaydolmuştur (Köseoğlu, 2012: 63). Dijital pazarlama ajansı 

‘https://wearesocial.com’in  “Digital in 2017” raporuna göre 2017 yılı 

içerisinde Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyar 13 milyon 

kişiye ulaşmıştır.  
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Sosyal medyanın en fazla tanınan ve kullanılan uygulamalarından olan 

Facebook’un teknik özellikleri şu şekilde açıklanabilir (Kim vd., 

2010: 219-221): 

• Kişisel Profil: Facebook, üyelerinin yaş, cinsiyet, medeni hal, 

eğitim durumu, hobileri, iletişim bilgileri gibi ayrıntılı kişisel 

bilgilerini içeren bir profil oluşturmalarına yönlendirir. 

Facebook, kullanıcıların sitelerde uzun süre geçirmeleri için 

tasarlanmış, ve sık sık bağlantı kurmalarını sağlar. Birçok site 

veri görüntüler kullanıcıların spesifik olarak aradıkları verilerle 

ilgilidir. Facebook, ''popüler'' gibi özel bölümler uygulayıp ve 

kullanıcıların ilgisini çekebilecek verileri her zaman canlı tutar. 

• Online Bağlantı Kurma: Facebook, diğer kullanıcılarla 

bağlantı kurup arkadaş anımsatma ve teşvikte bulunur. Üyeler 

arasında keşif imkanı sunup kullanıcılara e-mail göndererek 

üyeler ve gelişmeler hakkında devamlı bilgi verip arkadaş olma 

tavsiyesinde bulunur. Aynı zamanda arama motoru kullanılarak 

diğer üyeleri, toplulukları bulma imkânı tanır.  

• Online Gruplara Katılma: Facebook bünyesinde online 

gruplar oluşturma, kullanıcıları gruplara davet etme ve gruplara 

yönetici atama imkanı sağlamaktadır. Üyeler grupta tüm 

aktiviteleri görebilir ve katılım sağlayabilir. Açık veya kapalı 

grup kurulmasına imkan tanır. 

• Online Bağlantılarla İletişim Kurma: Facebook, 

kullanıcılarına çevrimiçi bağlantılarla iletişim kurma imkânı 
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sağlar. Kullanıcılar mesajlaşma, görüntülü görüşme yapabilme 

ve bülten panoları oluşturabilme imkânı vermektedir. 

• Kullanıcı İçeriklerini Paylaşma: Facebook, kullanıcılarına 

blog, resim, müzik, video, metin ve internet bağlantısı paylaşma 

imkânı verir. Bu içeriklerin görüntülenmesi konusunda 

kullanıcılar belli sınırlılıklar oluşturma imkânına sahiptirler. 

• Fikir ve Yorumda Bulunma: Facebook, kullanıcılarına bilgi, 

haber, video, resim gibi paylaşımları beğenme, düşünce belirtme 

ve yorum yapma hatta favori olarak veya spam ya da uygunsuz 

olarak işaretleme imkanı vermektedir. 

• Bilgi Edinme: Facebook diğer internet kullanıcılarına kişi ve 

kurumlarla alakalı bilgi ve içeriklere ulaşabilme imkânı 

sunmaktadır. Bazı siteler kişisel bilgileri yalnızca üyeleri ile 

paylaşırken, bazıları da üyelerinin izniyle bütün internet 

kullanıcılarıyla paylaşmaktadır.  

• Kullanıcıları Sitede Tutma: Facebook, sürekli ilgi çekici 

içerikler yükleyerek ya da üyelerine sunduğu çeşitli oyun ve 

uygulamalar ile sosyal medya site kullanımını sürekli hale 

getirmeye çalışmaktadır. 

 

6.3.3. Instagram 

2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulmuş 

olan Instagram fotoğraf ve video paylaşımı temeline dayanmaktadır. 

Instagram’da kullanıcılar, fotoğraf ve kısa video çekerek bunları 

kullanıcı olan arkadaşlarıyla paylaşabilmektedir. Bunun yanında 

fotoğraf ve videolar için Instagram’ın dijital filtreleri bulunur. 
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Kullanıcılar filtre seçeneklerini kullanarak paylaşımlarda bulunabil-

mektedirler. Bununla birlikte, kullanıcılar uygulamada bulunan 

“direct” adı verilen bölüm ile birbirlerine özel mesajlar göndermeleri 

mümkündür. Instagram, 2012 yılında 1 Milyar dolara Facebook 

tarafından satın alınmıştır (Yaralı, 2016: 26-27). 

Instagram’ın in diğer sosyal ağlardan farklı olarak fotoğraf 

düzenlemesine imkân vermesi ve yakalanmış fotoğraflar üzerinde çok 

basit bir şekilde özgün efektler uygulatabilmesi kullanıcılar arasında 

popüler olmasını sağlamıştır. Bu özelliğinin yanı sıra Instagram 

bulunulan çevredeki insanların hangilerinin bu sisteme dâhil olduğunu 

göstermektedir. Bu sayede yakın çevrede bulunan ve Instagram 

kullanan diğer bireylerle iletişim kurabilmektedir. Fotoğrafların 

beğenimesi ve yorumlanabilmesi de yine önemli bir ayrıcalık olarak 

sunulmaktadır (Türkmenoğlu, 2015: 96). Instagram’ın yakın çevredeki 

insanlara ulaşabilme imkanı sunması bu mecranın hızlı bir şekilde 

yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu anlamda Instagram diğer sosyal 

medya araçlarından farklı olarak daha çok mobil cihaz kullanıcılarını 

hedef almaktadır. 

Instagram kullanıcıları, paylaşmak istedikleri fotoğraflara istedikleri 

filtreyi eklendikten sonra daha kolay bulunmalarını sağlayan 

hashtagler (#) ekleyerek paylaşabilmektedirler. Mobil uygulamada 

hashtag tıklanarak o konuyla ilgili hashtag eklenen tüm gönderilerin 

akışını kullanıcılar görebilir. Kullanıcılar aynı zamanda diğer 

kullanıcıları etiketleyebilir ve gönderilere yorum yapabilir. Bu sayede 

Instagram ortamında paylaşılan fotoğraflara ağdaki diğer kişiler 
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“beğen” özelliği ile beğendiklerini belirtebilmekte, isterlerse yorum 

yazarak etkileşimde bulunabilmektedir. Instagram özelden mesaj 

atılabilmekte, fotoğraf ve video paylaşılması imkânı da sunmaktadır. 

Buna ek olarak diğer bir önemli özellik ise, kullanıcıların fotoğrafı 

çektikleri yerin konumunu paylaşabilmesidir. Bu sayede diğer 

kullanıcılar o bölgede çekilen diğer fotoğraflar arasında daha kolay ve 

hızlı bir şekilde gezinebilmektedirler (Ayan, 2016: 27-28). 

Instagram ülkemizde daha çok sosyal çevre edinme amaçlı 

kullanılmaktadır. Mobil uygulaması sayesinde kullanıcıların konum 

bilgilerine erişebilen sistem yakın çevredeki kullanıcılarla tanışma 

imkânı sağlamaktadır. Instagram bu özelliğinden dolayı siyasi iletişim 

kampanyaları için yeterli bir özelik göstermemektedir. Bu nedenle 

Türkiye’deki siyasi partiler ve siyasi liderler Instagram’ı daha az 

kullanmaktadırlar.  

6.3.4. Twıtter 

Twıtter, 2006 yılında kurulmuş bir mikro blog sitesidir (Smith vd., 

2012: 103). Hem bireysel hem de kurumsal anlamda mesaj iletmeye 

olanak tanıyan Twitter, teknik olarak başlıca aşağıdaki bileşenlerden 

oluşmaktadır (http://sosyalmedyakulubu.com.tr: 11.11.2017): 

• Tweet: Twitter sistemi içerisinde yazılan mesajlara verilen 

genel isim Tweet’dir. Metin, video ya da fotoğraf ayırt 

etmeksizin paylaşılan her bir mesaja tweet denir.  

• Retweet (RT): Başka bir kullanıcı tarafından gönderilen bir 

tweet’in, kendi hesabınızdaki kişilere aynen iletilmesidir.  
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• Mention (@) : Başında “@” işareti kullanılarak gönderilen 

mesajlardır. Bir mesajda @ işareti kullanıldığında o mesaj 

yalnızca  o kişi veya kişilere gönderilir. 

• Dm (Direkt Mesaj): Twitter üzerinden gizli mesaj gönderme 

işlemidir. Direk mesaj gönderebilmek için kişilerin bir birlerini 

takip etmesi gerekir. 

• Hashtag (Etiket): Twitter’da başına # işareti konularak yazılan 

sözcüklerle ifade edilir. Tweet gönderilirken ana başlık gibi 

konumlanan “hashtag” kullanıcıların ilgilendiği konularda hızlı 

bilgi yayması ve mesajın doğru kitleye ulaşmasını sağlar. Konu 

başlığı  ya da etiket olarak da nitelendirilebilir. 

• TT (Trending Topic): Belli lokasyonlarda en çok hangi 

konuların konuşulduğunu gösteren, popüler konu başlıkları 

listesidir. Atılan tweet sayısına göre sıralama anlık olarak 

değişkenlik gösterir. Gezi parkı olayları sırasında Türkiye 

yaklaşık 7 konu başlığıyla dünya listelerinde sıralamaya girmeyi 

başarmıştır. 

• Favorilere Ekleme (FAV): Twitter’da takip ettiğiniz kişilerin 

paylaştığı ve aralarında beğendiğiniz tweetlerini RT etmek 

yerine Favorilerinize ekleyebilirsiniz ve takipçilerle paylaşma 

imkânı sunar. 

 

Türkiye’de 2011 genel seçimlerinde sosyal medya araçları gerçek 

anlamda etkin bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Adaylar il il 

gezme ve propaganda yapmak yerine Twıtter gibi sosyal ağ sitelerini 

kullanmaları avantaj sağlamaktadır. Genç seçmenlere ulaşabilmenin 
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en kısa yolu olan sosyal medya araçları, siyasi partiler tarafından 

sıklıkla kullanılmaktadır (Fidan, 2016: 210). Twıtter üzerinden siyasi 

partiler etkinlikleriyle ilgili anlık olarak fotoğraf ve video da 

seçmenlerle paylaşmaktadırlar. Pasif seçmen anlayışının sona ermesi 

ile siyasi partilerin kampanya süreçlerine katkı sağlayan aktif bir kitle 

var olmaktadır. Böylece siyasal katılım açısından kullanılan araç ve 

yöntemlerin yanında sosyal medyanın güçlü bir araç olduğu da ortaya 

çıkmaktadır (Balcı ve Sarıtaş, 2014: 517-518).  

6.4. Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımı 

Sosyal medya üzerine araştırmalar yapıp, küresel alanda faaliyet 

gösteren dijital pazarlama ajansı ‘https://wearesocial.com’ tarafından 

yapılan 2017 yılına ait araştırmada, dünyada 3,7 milyar kişinin 

internet kullanıcısı olduğu, bunlardan 2,8 milyarının ise sosyal medya 

kullanıcısı olduğu belirtilmektedir. Aynı rapora göre Türkiye’de 48 

milyon internet kullanıcısı ve aynı oranda sosyal medya kullanıcısı 

bulunduğu gösterilmektedir. Nüfusun % 52 mobil cihazlarla sosyal 

medyayı kullanmaktadır (Görsel 4).  
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Görsel 4: Türkiye’de Nüfusa Göre İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı 

 

Kaynak: (https://wearesocial.com: 21.10.2017). 

‘We are Social’in verilerine göre Görsel 5’de Türkiye’deki internet 

kullanıcılarının yüzde 87’si her gün sosyal medya sitelerini ziyaret 

etmektedir. Yüzde 9’u ise haftada en az bir gün sosyal medya 

sitelerini ziyaret etmekteler. Ayda en az bir kere sosyal medya 

sitelerini ziyaret eden kullanıcıların oranı ise %3’tür. Yapılan 

araştırmaya göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları büyük 

çoğunlukta her gün mutlaka sosyal medya araçlarını kullanmaktadır 

(Görsel 5). 
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Görsel 5: Türkiye’deki İnternet Kullanıcılarının Sosyal Medya Kullanım Sıklığı 

 

Kaynak: (https://wearesocial.com: 21.10.2017). 

Türkiye’de internet kullanıcıları ‘We are Social’in bir yıl önceki 

verilerine göre yüzde 4 (2 milyon) artarken sosyal medya kullanıcıları 

aynı zaman diliminde yüzde 14 (6 milyon) artmıştır. Sosyal medyayı 

mobil cihazlardan kullanım da aynı şekilde 2016 yılının verilerine 

göre yüzde 17’lik bir artış göstermiştir (Görsel 6). Sosyal medya 

kullanım oranındaki artış internet kullanımından daha fazladır. Bu 

anlamda sosyal medya kullanımının daha hızlı arttığı söylenebilir.  
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Görsel 6: Türkiye’de Nüfusa Göre İnternet ve Sosyal Medya Kullanımıyla 2017 

yılındaki Artışın Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

 

Kaynak: (https://wearesocial.com: 21.10.2017). 

Aynı rapora göre Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya 

platformları; Görsel 7’ye göre Youtube, Facebook, Instagram ve 

Twıtter’dır.  Sosyal medya kullanıcılarının % 57’si Youtube’un ve % 

56 Facebook’un aktif kullanıcısıdır (Görsel 7). Türkiye’deki sosyal 

medya kullanıcıları sadece bir sosyal ağ sitesini değil bir çok sosyal ağ 

sitesini aynı anda kullanmaktadır.  
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Görsel 7: Türkiye’de 2017 Yılı Verilerine Göre En Çok Kullanılan Sosyal Medya 

Araçları  

 

Kaynak: (https://wearesocial.com: 21.10.2017). 

Türkiye’deki Facebook kullanıcıların yaş dağılımına baktığımızda, 

Görsel 8’ye göre toplamda 48 milyon kişi Facebook kullanıcısıdır 

(Görsel 8).  

Görsel 8: Türkiye’de 2017 Yılı Verilerine Göre Facebook 

Kullanımının Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı 
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Kaynak: (https://wearesocial.com: 21.10.2017). 

Rapora göre Görsel 9’da Türkiye nüfusunun yüzde 60’ı (yaklaşık 48 

milyon kişi), internet kullanıcısıdır. İnternet kullanıcılarının % 42.38‘i 

ise mobil cihazlar aracılığıyla interneti kullanmaktadır. Mobil araçlar 

ile internet kullanıcılarının toplam nüfusa oranı ise %53 düzeyindedir.  

Görsel 9: Türkiye’de Nüfusa Göre İnternetin Kullanım Oranları  

 

Kaynak: (https://wearesocial.com: 21.10.2017). 
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Rapora göre Görsel 6’da Türkiye nüfusunun yüzde 60’ının (yaklaşık 

48 milyon kişi), her gün yaklaşık 7 saatini internette geçirdiği ve bu 7 

saatin ortalama 3 saat 1 dakikasını sosyal medya kullanarak geçirdiği 

tespit edilmiştir (Görsel 10). 

Görsel 10: Türkiye’de İnternete Geçirilen Sürenin Yüzdelik Dağılımı 

Kaynak: (https://wearesocial.com: 21.10.2017). 

Türkiye’deki sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, tüm dünyada 

olduğu gibi kişilerin fikirlerini çok daha hızlı şekilde başka kişilere 

ulaştırması ve örgütlenmenin çok daha rahat ve hızlı 

gerçekleştirilebilmesi adına da farklılık sağlamıştır. Kişiler önceki 

dönemlerde yalnızca sosyal ilişki bağlamında fikirlerini diğerlerine 

ulaştırabilirken, sosyal medya ile hiç tanımadıkları, görüşmedikleri 

hatta aynı şehirde bile olmadıkları kişilere fikirlerini 

sunabilmektedirler. Bu sosyal medyanın herkes için eşit mesafede 

kullanım özelliğinden kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle herkes 

kendi medyasını oluşturarak kitlelere yayın yapabilme imkânına 
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sahiptir (Özarslan, 2014: 81). Bu durum, çeşitli toplumsal olaylarda 

kişilerin sosyal medya üzerinden çok daha rahat ve sınırsız bir şekilde 

fikirlerini beyan etmesini ve olaylara yorum yaparak da olsa 

katılmasını ve takip etmesini de beraberinde getirmiştir. Sosyal 

medyanın sunduğu imkanlar sayesinde daha fazla kullanıcı bu tür 

mecraları kullanmayı tercih etmiştir. Türkiye’de de dünyada olduğu 

gibi sosyal medya araçlarının kullanımı oldukça yaygındır. 

7. SOSYAL MEDYADA ALGI YÖNETİMİ KULLANIMI 

Bilginin üretildiği kaynaktan tüketici olan topluma ulaştırılmasına 

aracılık eden medya araçları algı yönetimi kapsamında kullanılan en 

önemli araçlardan biridir. Özellikle internet teknolojisinin gelişimi ile 

birlikte bireylerin haber alma ve iletişim alışkanlıkları değişmeye 

başlamıştır. Web 2.0 teknolojisinin kullanılmasıyla, klasik medya 

araçlarının yerini sosyal medya platformları almaya başlamıştır 

(Başıbüyük, 2014: 60).  Sosyal medya artık değişik platformlar 

aracıyla tüm dünyada eşine az rastlanır bir şekilde bireylerin sesini 

duyurabilecekleri en önemli araç olarak kullanılmaktadır. 

Sosyal medyanın gücü,  Arap Baharı sürecinde toplumsal olaylarda 

tüm dünya tarafından çok net olarak görülmüştür. Baskıcı yönetimler, 

klasik medya araçlarıyla insanların iletişimini kontrol edebilirlen, 

sosyal medyayı kontrol etmekte zorlanmışlardır. Özellikle Mısır’da 

Facebook ve Twıtter üzerinden organize olan gençler sayıları milyonla 

ifade edilen topluluklar oluşturarak mevcut yönetimi istifa etmeye 

zorlanmışlardır. Bu dönemde toplumsal algı, sosyal medya araçlarıyla 

ile yönetilerek bir plan dâhilinde mevcut yönetimler değişime 
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zorlanmıştır. Bu yüzden Arap Baharı’ndan sonra sosyal medya klasik 

yöneticiler tarafından toplumsal algının yönetilmesinde büyük bir 

tehlike olarak görülmeye başlanmıştır. Buna bağlı olarak da “algı 

yönetimi” kavramı biraz toplum mühendisliği ile eş anlamlı olarak 

tanımlanma eğilimine girdiği söylenmektedir (Sarı ve Aksu, 2012: 41-

42). 

Sosyal medyanın bilgi savaşlarında sıklıkla kullanılmasının bir diğer 

önemli sebebi de, zararlı yazılımların bu tür mecralarda kolaylıkla 

yayılabilmesidir. Sosyal medya araçlarının sayısının ve 

kullanıcılarının platformlardaki özellikle dosya, video ve resim gibi 

uygulamaların paylaşımında genel olarak denetimsiz bir ortamın 

oluşmasına neden olmuştur. Bununla birlikte sosyal medya özellikle 

algı yönetimi, kamuoyu oluşturulması ve yönlendirilmesi 

kapsamındaki faaliyetlerde yoğun olarak kullanılmaktadır (Başıbüyük, 

2014: 58). Günümüzde yukarıda örnekleri verilen toplumsal olaylar 

gibi kitlesel eylemler esnasında sosyal medya platformları önemli bir 

rol oynamaktadır. 

Algı yöneticileri hedef kitleleri istenilen düzeye gelmesi için birçok 

yöntem izlemektedir. Yöneticiler ilk başta hedef kitleyi ayrıntılı bir 

şekilde analiz etmekte ve hedef kitlenin zayıf yönlerini ortaya koyarak 

hassas noktalar tespit etmektedir. Daha sonra elde edilen verilere göre 

propaganda temaları ve sloganlar geliştirilmektedir. Bu noktada algı 

yönetimine medyanın da dâhil edilmesi ile sanal gerçeklikler 

oluşturulup gerçek ile kurgu arasındaki ayrım zorlaştırılmaktadır. Bu 

durum Amerikalı Siyasetçi Henry Kissinger tarafından “Bir şeyin 
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gerçek olması pek o kadar önemli değildir; fakat gerçek olarak 

algılanması çok önemlidir” şeklinde dile getirilmiştir (Öksüz, 2013: 

13). Algı yönetimi bu noktada amaçlanan tutum değişikliği için gerçek 

ve kurgu arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaktadır. Hedef kitle, 

oluşturulan gerçekliklere inanmaya ikna edilmiştir.   

Bir toplumdaki fikirlerin yayılması için temel olarak üç faktör 

etkilidir. İlk faktör kodlanan mesajın kolaylıkla ve hızlıca 

yayılmasıdır. İnternet ve sosyal medya araçları bu anlamda önemli rol 

oynamaktadır. İkinci unsur ise kodlanan mesajların anlaşılır olmasıdır. 

Fikirlerin yayılmasını etkileyen üçüncü unsur ise kodlanan mesajların 

uzun süreli yayınlanmalı ve sıklıkla tekrar edilmelidir. Sosyal medya 

bu anlamda da önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Twitter'da ki 

#(hashtag) uygulaması sayesinde bir mesajın binlerce kişi tarafından 

dile getirilmesi sağlanmaktadır. Olumsuz, yalan, çarpıtılmış ve 

manipülatif haber ve mesajların da bu şekilde kamuoyuna 

duyurulması ve yayılması sağlanmaktadır (Başıbüyük, 2014: 58). 

Yapılan çalışmalarda özellikle sosyal medya üzerinde yayılan bilgi, 

mesaj ve söylentilerin tekrar sayısı arttıkça daha fazla itibar edilir bir 

hal aldığı, belirli bir zaman ve dağılım eşiğini aştıktan sonra bu söy-

lenti, bilgi ve mesajın toplumda doğru olarak kabul gördüğü 

gözlenmiştir. 

Algı yönetimi açısından klasik medya araçları ile sosyal medya 

araçları karşılaştırıldığında sosyal medyanı sahip olduğu bazı 

özelliklerinden dolayı, kitlelerin yönlendirilmesi ve kamuoyu 

oluşturma açısından sosyal medya daha fazla kullanılıp, tercih 
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edilmektedir. Sosyal medyanın sunduğu en önemli imkânlardan birisi 

kullanıcı temelli içerik üretilmesine imkan sağlamasıdır. Aynı 

zamanda sosyal medya platformlarını cazip hale getiren diğer bir 

özellikte, üretilen bilgi ve mesajın hızlı bir şekilde çok uzak 

mesafelere en hızlı ve ekonomik şekilde ulaştırılmasıdır. Üretilen bir 

mesaj veya paylaşılmak istenen bir resim, video vb. bir dosya çok kısa 

bir zaman içerisinde dünyanın değişik ülkelerindeki her türlü sosyo 

ekonomik gruptan insanlara ulaştırabilmektedir (Özarslan, 2014: 87). 

Bu özellik sosyal medya platformlarını kullanarak mesajını duyurmak 

isteyen kişi ve grupların gücünü artırmaktadır. 

Günümüzde sosyal ağlar aracılığıyla yayılan bir bilgi kısa sürede 

küresel boyuta ulaşarak kitleleri etkileme gücüne sahip olmuştur. Bu 

nedenle sosyal medya, en hızlı ve en etkili iletişim araçlarından biri 

olmuştur. Bu iletişim araçlarıyla bireylere kısa sürede ulaşabilme 

imkânı ile hedef alınan kitleleri etkilemeyi kolay hale getirmiştir. 

Sosyal medyanın diğer bir avantajı ise özellikle mobil internet ve 

akıllı telefon uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, geniş ve herkese açık 

kullanımı sağlanmıştır. Bu araçlardan üretilen bilgilerin karşılaş-

tırılarak doğrulanması veya yalanlanmasına ve mevcut bilgilerin 

paylaşılarak saklanmasına uygun bir ortam oluşturmasıdır. Tüm bu 

avantajlarına rağmen sosyal medya platformlarının yalan, manipüle 

edilmiş haber ve bilgilerin dağıtılmasına da imkân sağladığını 

unutmamak gerekir. Örneğin, ABD Hava kuvvetlerinin değişik sosyal 

medya platformları üzerinden kamuoyu desteği sağlamak ve algı 

yönetimi yapmak amacıyla tek bir kullanıcının çok sayıda sahte hesabı 
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kontrol etmesini sağlayan "persona management" isimli bir yazılım 

geliştirdiği iddia edilmiştir (Başıbüyük, 2014: 60).     

Bu bağlamda sosyal medya, “ortaya çıkaran sebep” olmaktan ziyade 

“kolaylaştırıcı/şekillendirici” özelliğiyle karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle menfaatler doğrultusunda algı yönetimi yapmak isteyenler 

tarafından oluşturulan bilgilerin sosyal medya araçlarında devamlı 

tekrarlanması ile hedef kitlenin hem düşünceleri şekillendirilmekte 

hem de algı yönetimi yapılmaktadır. Bu süreç gerçekleşirken aksi 

düşüncedeki bireyler kendilerini yalnız hissedip. Çoğunluğun sesine 

katılma ihtiyacı duymaktadır. İnsanların psikolojilerinin temelinde 

olan bir guruba ait olmak isteği bu aşamada kendisini göstermektedir 

(Öksüz, 2013: 13).  Şerif in deneyinde de anlatıldığı gibi gruba dâhil 

olma isteği bireylerin kararlarını ve tutumlarının şeklini 

etkilemektedir. Sosyal yaşamın gerekliliğinde de bir gruba dâhil 

olmak ve kabul görmek amacı vardır. 

Sonuç olarak algı yönetimi yapmak isteyenler, her geçen gün gelişen 

ve yenilenen sosyal medya uygulamalarına kayıtsız kalmamış, hatta 

bu tür araçları en çok kullananlar arasına girmişlerdir. Klasik medya 

araçlarıyla yapılmak istenen algı yönetimi sosyal medya araçlarıyla 

yaygınlık ve hız kazanmıştır. Aynı zamanda sosyal medya araçlarında 

gerçek kimliğin kontrolünün zor oluşu ve bu mecralarda yeterince 

denetimin yapılamayışı bu mecraları provakosyona açık hale 

getirmiştir. 
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DEĞERLENDİRME ve SONUÇ   

Algı, farkında olma anlama ve tanıma anlamlarını taşır. Algılama 

duyumlama süreciyle başlamaktadır. Aynı zamanda duyular 

aracılığıyla algılanan veriler kişinin tecrübelerine ve bilgilerine göre 

şekil almaktadır. Bu anlamda algılama süreci kişisel farklılıklar 

gösterebilir. Algı oluşturma süreciyle kişilerin algıları 

yönlendirilmeye çalışılmaktadır. Günümüzde algı oluşturma ve algı 

yönetimi için yeni iletişim teknolojileri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 

sayede kısa süre geniş kitlelere ulaşım sağlanabilmektedir.  

Yeni iletişim teknolojileri sayesinde kitlelere ulaşım kolaylaşmış ve 

hedef kitleleri yönlendirmek için belli stratejiler geliştirilmiştir. 

Tarihsel süreç içerisinde kitleri yönlendirme çabası hangi isimle 

adlandırılmış olursa olsun, hedef kitleye uygulanan bilgileri manipüle 

ederek kitleleri önceden belirlenmiş hedefler doğrultusuna 

yönlendirme çabası her zaman olmuştur ve olacaktır. Enformasyon 

etkisinde bırakılan kitleler bu sayede istenilen şekilde tutum ve 

davranış değişikliğine başlayacaktır.  

Günümüzde, internet kullanıcıları sosyal medyayı benimsediği 

gözlenmektedir. Buna uygun olarak, kullanıcılar birbirleriyle 

etkileşimde bulunduğu gibi, siyasi partiler, liderler ve markalar da 

etkileşime açık olmaya zorlanmaktadır. Belirtildiği gibi, sosyal ağlar 

kullanarak iletişim kurmanın siyasi partilere ve liderlere sağladığı 

avantajların başında karşılıklı etkileşim gelmektedir. Böylece partiler 

ulaşılabilir olmakta ve siyasi kimliklerini istedikleri şekilde 

yansıtabilmektedirler. 
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Algı yönetiminde; sonuç odaklı olmak,  hedef kitlenin değerleri ile 

uyum göstermek, farklılaşmaları yönetebilmek, hedef kitlenin 

kültürüne özen göstermek, ölçüm yapabilmek, tekrar etmek, yapılan 

konuşmaları ve uygulamaları gerçeklere dayandırmak, kolay ve 

anlaşılır olmak, beklentilerin üzerinde yaklaşım sergilemek, duygulara 

düşüncelerden daha çok hitap etmek ve görselliği doğru yönetmek 

başarılı bir algılama sürecinin temel ilkelerini oluşturmaktadır. Bu 

temel ilkelerle yönetilen iletişim sayesinde markalar, siyasi partiler ve 

liderler hedef kitlelerini ikna edilerek arzu edilen tutum değişikliği 

yapılmaktadır. 
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