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• Kişisel İmaj

– İmaj Yönetim Teknikleri
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Amaç

▪Profesyonel kimlik ve  kişisel imaj ile ilgili bilgi 
edinmek ve bu bilgileri profesyonel yaşantıda 
kullanabilmek.
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Benlik Kavramı

Benlik kavramı (self-concept), kişinin kendisine ilişkin  
algılarını, duygularını ve tutumlarını içermektedir.

Benlik saygısının şekillenmesinde ailedeki birey sayısı,  
sosyoekonomik ve kültürel düzey, cinsiyet, fiziksel sağlık,  
görünüm ve kişilerarası ilişkiler önemli yer tutmaktadır. 4



Benlik saygısı kavramı, kişinin kendisini sürekli  
olarak değerlendirmesidir ve yaşam boyu 
devam  eden bir süreçtir.

Aile içi ilişkilerle başlayan etkilenme süreci sosyalleşmeyle
birlikte hız kazanmaktadır.
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Profesyonel Benlik

“meslekle bütünleşme”dir.
meslek üyesinin; mesleğin belirli özelliklerini, standartlarını ve
becerilerini bilmesi, benimsemesi ve  
uygulamalarına yansıtmasıdır.
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Mesleki bazı etik değerler;

✓ Mesleki sorumluluk,

✓ İnsana saygılı olmak,

✓ Mesleki etkinlik,

✓ Mesleki profesyonellik,

✓ Örnek kişi olmak,

✓ Eleştirilere açık,

✓ Saygı,

✓ Hakkaniyet,

✓ Eşitlik,

✓ Özel hayata saygı,

✓ Dürüstlük,

✓ Sır saklama,

✓ Adalet,

✓ Tarafsızlık,

✓ Açıklık
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Kimde muhteva (içerik) şekilden daha ağır basıyorsa, o yontulmamıştır.

Kimde şekil muhtevadan daha ağır basıyorsa , o yüzeysel bir insandır.

Kimde muhteva ve şekil aynı ağırlıktaysa, o seçkin bir insandır.

Konfüçyus
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Profesyonel Kimliği Geliştirme İle İlgili Modeller
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Modelin koşulsuz kabul, farkındalık, bağlanma, 
sentez ve politik  eylem gibi beş aşaması vardır. 
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Baskılanmış Grup Modeli



Benlik imajı modeline göre kişinin düşünceleri ve 
inançları  kişinin benlik imajını belirler. Benlik imajı 
ise kişinin eylemlerini,  performansını ve 
başarılarını etkiler. 
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Benlik İmajı Modeli



Bu modele göre kişisel benliğin gelişimi gibi, profesyonel  
benlik gelişimi, gelişim evrelerindeki özel görevlerin  
başarılmasına odaklanır. Her bir evre, amaç ve görevleri 
E.  Erikson’un yaşam siklusu evrelerinden uyarlanmıştır.

Bu evreler;
✓Profesyonel uyumun başlaması (Güven),
✓Post oryantasyonun başlaması (Otonomi),
✓Bağımsızlığa hareket etme(Girişkenlik),
✓Ustalığın gelişmesi (Çalışkanlık),
✓Kendi kimliğinin gelişmesi (Kimlik),
✓Olgun profesyonel (Dostluk),
✓Üretici profesyonel (Yaratıcılık),
✓Yaşlı profesyonel (Bütünlük)
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Erikson’un Gelişim Modeli Üzerine Dayandırılan 
Profesyonel Kimlik Gelişim Modeli



Öz imaj; kendimizi nasıl gördüğümüzü
Algılanan imaj; başkalarının bizi nasıl 
gördüğünü  İstenen (ideal) imaj; nasıl 
görmek ve görünmek  istediğimizi ifade
etmektedir.

Kişileri giyiminden, konuşmalarına, beden dilini  
kullanımından yaşam biçimine yansımalarına kadar pek  çok 
nokta imaj adına önemli fikirler vermektedir.
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Kişisel İmaj



✓ Görüntü

✓ Sözlü iletişim (Konuşma ve ses kullanımı)

✓ Sözsüz iletişim(Beden dili, mekan ve zaman kullanımı,  
giysiler, genel görüntü, renkler, çevre ve aksesuarlar)

✓ Diğer iletişim özellikleri (yazma, sunum, dinleme)

✓ Karakter (karizma, özgüven, özsaygı)

✓ Yeterlilikler (Birikim, potansiyel, kişisel gelişim, deneyim,
göze çarparlık)

✓ Davranış ve tavırlar
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Kişisel İmajın Oluşturulmasında Etken Olan öğeler;



Profesyonel Yaşamda İmaj Kırıcılar

İmaj kırıcılar, oluşturmak istediğimiz izlenimi sabote eden ya  
da olduğumuzdan daha kötü algılanmamıza neden olan  
faktörlerdir. (hijyen, kıyafet, dış görünüş…)

‘‘Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at 
yüzünden bir  süvari kaybederiz’’

‘Bernard Shaw’
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Kendini  
Sözlü Olarak 

Tanıtmak

Kendi
Reklamını

Yapma

Hemfikir
Olma

İlişkiler/  
Ortaklıklar

Bahane  
Bulma

Özür  
Dileme

Pohpohlama

Övgücülük

İyilikte
Bulunma
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İyilikte bulunmak- kabul görme amaçlı iyilik yapma

Övgücülük- sessiz ya da anlayış gücünü göstermek,
hoşlanılmak üzere iltifat etme

Pohpohlama- heyacanlı bir şekilde onay verme, tasdik etme

Kendi reklamını yapmak- kaliteli yönleri öne çıkarmak,
başarılara dikkat çekmek başarisizliklari önemsiz gibi göstermek
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Özür dilemek- affedilme, mazur görünme beklentisiyle  
sorumluluğu kabul etmek- defansif imaj yönetimi

İlişkiler ortaklıklar -var olan imajı korumak veya geliştirmek
üzere ilişki yönetimi-dernek üyelikleri

Hemfikir olmak- onay alabilmek, kabul görebilmek üzere  
başkalarının fikirlerine katılmak

Bahane bulmak- çıkmazdan, kötü durumdan en az  
etkilenme adına açıklama yapmak- defansif imaj yönetimi
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Kişisel İmajı Geliştirmek İçin;

✓ Kendinize hedef koyun

✓ Yapmak istediğiniz değişikliğe kendinizi adayın

✓ Uygun giyinin

✓ Doğru tokalaşmayı ögrenin

✓ Vücut dilinizi açık tutun

✓ Gerçekten hissedene kadar taklit edin (Fake it until you feel  it)
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