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ÖNSÖZ

Kurumsal imaj, değişimin ve gelişimin yoğun olarak yaşandığı günümüzde

ayakta kalabilme mücadelesi veren kurumlar adına son derece önemlidir. Kurumda

çalışanlar, bulundukları işletmelerin değerlerini paylaşmak ve yansıtmak durumundadır.

İşletmenin çalışanlar veya toplum nazarında değeri ve oluşturduğu kurumsal imaj

çalışanların hedef kitle nezdinde algılarına etki etmektedir. Bu da kurumun güvenilir

olarak değerlendirilmesine ve tercih edilmesine sebep olmaktadır.

Son yıllarda artan rekabet ortamında hastane işletmelerinin de kurum içi ve

kurum dışı çalışmaları kapsamında kurumsal imajı olumluya çevirmek için gayret

gösterdikleri görülmektedir. Hastaneler için bu durum bir ihtiyaç haline dönüşmüştür.

Özellikle kurum içinde çalışan personelin var olan kurumsal imaja etkisini ölçme

amacıyla gerçekleştirilen araştırmada elde edilen bulgularla bu durum açıkça ortaya

konmuştur. Çalışmanın ilk iki bölümünde kurumsal imaj uygulaması konusunda

yöneticilere yol gösterecek teorik bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise, çalışan

personelin kurumsal imaja etkisini ölçmeye yönelik hastaneye gelen hastalar üzerinde

araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda, hastane yöneticilerine, faaliyetlerinde

ışık tutacak bulgulara ulaşılmıştır. Çalışmanın; hem sektöre, hem de literatüre katkı

yapması beklenmektedir.

Çalışmanın hazırlamasındaki yardımlarından ve katkılarından dolayı; tez

danışmanım Yrd. Doç. Dr. Kadir Canöz’ e ve desteğini esirgemeyen eşim Müjgan Bal’

a teşekkürlerimi sunarım.
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ÖZET
Kurum imajı, bir kurumun vizyonunu, misyonunu, amaçlarını, politikalarını,

uzak veya yakın çevreye bakış açısını hedef kitlelere iletmektedir. Kurum imajı;

müşterilerle, çalışanlarla, rakiplerle ve diğer hedef kitlelerle ilişki kurulmasında kuruma

kolaylıklar sağlamaktadır. Kurum ve kuruluşların çevreleri tarafından nasıl

tanındıklarına veya algılandıklarına ilişkin yargılar çoğu zaman kurumda çalışan

personelin oluşturduğu izlenimlerden kaynaklanabilir. Çalışanların bağlı bulundukları

işletmelerde var olan kurumsal imaja katkıları olumlu veya olumsuz yönde

gerçekleşebilir. Bu da hedef kitle tarafından tercih edilme durumuna etki etmektedir.

Kurumda çalışan personel tarafından oluşturulmuş sağlam ve etkili bir imaj

kuruma olan inanırlığın artmasına ve güven ortamının oluşturulmasını sağlamaktadır.

Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren hastanelerin kurum imajının oluşmasında

çalışanların etkisi yadsınamayacak kadar fazladır. İster çalışan personelin fiziksel

görüntüsü olsun isterse müşteri konumunda hastaneye gelmiş olan kişilere yaklaşımı

olsun, isterse de işlemlerinin çabuk halledilmesi ve sağlık probleminin çözüme

kavuşturulması olsun tüm bu durumlar kurumsal imaja olumlu katkı sağlamaktadır.

Araştırmanın amacı; kurumların varlığını sürdürebilmesi için git gide önemi

artmaya başlayan imaj kavramını, kurumsal imaj çerçevesi içinde ele almak, imajın

oluşturulmasındaki öğeleri ortaya koymak ve çalışan personelin kurum imajına etkisini

tüm yönleriyle yansıtabilmektir. Bu amaçla araştırmanın evrenini Karaman ilinde

hizmet veren Özel Selçuklu Hastanesinden hizmet alan hasta ve yakınları

oluşturmaktadır. Örneklem grubu için ise hizmet alan kişilerden 18 yaş üstü 300 hasta

ve yakını seçilmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel modeller kullanılarak analiz

edilmiş, tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre kurumda çalışan

personelin kurum imajına etkisinin davranış, görünüm ve iletişim noktasında olduğu

saptanmıştır.
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SUMMARY
The institutional image conveys its vision,mision,purposes,policies,its point of

view for the remote or close environments to the target mass.The institutional image

provides facility for the institution to get in touch with the other target masses.

Judgements related with how they are known or perceived by their institutional or

foundational environments could most probably result from the impression by the

working personels.The contributions to the existing institutional  image can be positive

or negative in the working place that the workers belong to. This affects to be chosen by

the target mass.

A reliable and influential image constitued by the working personels in the

institutions provides the increase of credibility and the trust environment. Particularly,

the effect of the personels working in the hospitals,which are in working condition at

service sector, is undeniably great. The phsycial appearance of the personels and their

approaches to the people who come to the hospital as a customer, also; being dealt with

their problems in a speed and having the solution to their healt problems, all of these

factors have a positive contribution on the institutional image.

The purpose of the study is to deal with the concept of the image which is

gradually increasing the importance for the presence of the institutions -within the

frame of the institutional image- to put forward the elements that are crucial for

constituting the image and to mirror the effect of working personels to the instutional

image with its whole aspects. For this purpose, the univers of the study is consituted by

the patients and their relatives that get service fron the private Selçuklu Hospital giving

service in Karaman. For the sample group, 300 patients and their relatives, getting

service from the hospital who are above 18 years old are chosen. Obtained data are

analyzed by using statistical models, given in tables and commented on. According to

the results of the analysis, it is determined that the working personels in the institutions

have the effect on the image in terms of their actions, appearance and communication

skills.

Ö
ğr

en
ci

ni
n Adı Soyadı Mustafa BAL Numarası 084221031001

Ana Bilim /
Bilim Dalı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Araştırma Yöntemleri

Danışmanı Yard.Doç.Dr. Kadir CANÖZ

Tezin İngilizce Adı The Effect of Staff to The Formation of Corporate İmage



vii

İÇİNDEKİLER

BİLİMSEL ETİK SAYFASI................................................................................................... ii

TEZ KABUL FORMU ........................................................................................................... iii

ÖNSÖZ .....................................................................................................................................iv

ÖZET .........................................................................................................................................v

SUMMARY ..............................................................................................................................vi

GİRİŞ .........................................................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM

İMAJ

1.1. İmajın Tanımı ....................................................................................................................5

1.2. İmajın Oluşması ve Oluşturulması ..................................................................................7

1.3. İmajın Öğeleri ..................................................................................................................11

1.3.1.Bilgilendirme Düzeyi.............................................................................................11

1.3.2. Sahip Olunan Yargılar...........................................................................................11

1.3.3. Sunulan Olanak ve Hizmetler................................................................................11

1.4. İmajın Fonksiyonları .......................................................................................................12

1.4.1.Karar Fonksiyonu...................................................................................................12

1.4.2.Basitleştirme Fonksiyonu.......................................................................................12

1.4.3.Düzen Fonksiyonu .................................................................................................12

1.4.4.Oryantasyon Fonksiyonu .......................................................................................12

1.4.5.Genelleştirme Fonksiyonu .....................................................................................13

1.5. İmaj Yönetimi ..................................................................................................................13

1.6. İmaj Değişimi ...................................................................................................................15

1.7. İmaj Çeşitleri ....................................................................................................................17

1.7.1. Kişisel İmaj............................................................................................................17



viii

1.7.2. İstenilen İmaj ........................................................................................................18

1.7.3. Ürün İmajı .............................................................................................................18

1.7.4. Marka İmajı ...........................................................................................................19

1.7.5. Kuruluşun Kendi Algıladığı İmaj..........................................................................20

1.7.6. Yabancı imaj..........................................................................................................21

1.7.7. Taşınan İmaj ..........................................................................................................21

1.7.8. Mevcut İmaj ..........................................................................................................22

1.7.9. Pozitif İmaj ............................................................................................................22

1.7.10. Negatif İmaj.........................................................................................................22

1.7.11. Şemsiye İmaj .......................................................................................................23

1.7.12. Kurumsal İmaj .....................................................................................................23

İKİNCİ BÖLÜM

KURUMSAL İMAJ VE ÇALIŞAN PERSONEL ETKİLEŞİMİ

2.1. Kurumsal İmajın Tanımı ................................................................................................25

2.2. Kurumsal İmajın Önemi .................................................................................................27

2.3. Kurumsal İmajın Amaçları.............................................................................................29

2.4. Kurumsal İmajı Oluşturan Unsurlar.............................................................................31

2.4.1. Alt Yapı Kurmak ...................................................................................................32

2.4.1.1. Misyon Oluşturulması ............................................................................33

2.4.1.2. Vizyon Oluşturulması.............................................................................35

2.4.2. Dış İmaj Oluşturmak .............................................................................................38

2.4.2.1. Müşteri Memnuniyeti .............................................................................38

2.4.2.2. Kalite Gerekliliği ....................................................................................39

2.4.2.2.1. Kurumun Sunduğu Ürün veya Hizmetin Kalitesi....................40

2.4.2.2.2. Satış Sonrası Hizmet ve Kalitesi..............................................41



ix

2.4.2.3. Somut İmaj .............................................................................................42

2.4.2.4. Reklam / Medya ile İlişkiler ...................................................................43

2.4.2.5. Halkla İlişkiler ........................................................................................44

2.4.2.6. Sponsorluk..............................................................................................45

2.4.2.7. Sosyal Sorumluluk..................................................................................46

2.4.3. İç İmaj Oluşturmak................................................................................................47

2.4.4. Soyut İmaj Oluşturmak .........................................................................................49

2.5. Kurumsal İmaj ve Etkileşimde Olduğu Kurumsal Öğeler ..........................................50

2.5.1. Kurumsal İmaj ve Kurumsal Kimlik Etkileşimi....................................................50

2.5.2. Kurumsal İmaj ve Kurum Kültürü Etkileşimi .......................................................52

2.5.3. Kurumsal İmaj ve Kurum Felsefesi Etkileşimi .....................................................56

2.5.3.1. Kurumsal Davranış .................................................................................56

2.5.3.2. Kurumsal Görünüm ................................................................................58

2.5.3.3. Kurumsal İletişim ...................................................................................59

2.6. Çalışan Personel İle İlişkili Kavramların Kurumsal İmaja Etkisi..............................61

2.6.1. Çalışan Personel ve Personel Güçlendirme İlişkisi ...............................................61

2.6.2. Çalışan Personel ve Yönetim İlişkisi.....................................................................64

2.6.3. Çalışan Personel ve Marka Oluşumu İlişkisi ........................................................66

2.6.4. Çalışan Personel ve Örgütsel Bağlılık...................................................................68

2.6.5. Çalışan Personelin Kariyer Yönetimi....................................................................69

2.7. Kurumsal İmaj Oluşumunda Personelin Etkisi............................................................72

2.7.1. Çalışan Personelin Yaşı.........................................................................................72

2.7.2. Çalışan Personelin Cinsiyeti..................................................................................73

2.7.3. Çalışan Personelin Eğitimi ....................................................................................75

2.7.4. Çalışanlar ve Fiziki Durum ...................................................................................79



x

2.7.5. Çalışan Personel ve İletişim ..................................................................................80

2.5.6. Çalışan Personel ve Tecrübe .................................................................................81

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞAN PERSONELİN KURUMSAL İMAJ OLUŞUMUNA ETKİSİNİN

KARAMAN ÖZEL SELÇUKLU HASTANESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1. Karaman Özel Selçuklu Hastanesi Hakkında...............................................................84

3.2. Araştırmanın Metodolojisi..............................................................................................85

3.2.1. Araştırmanın Problemi ..........................................................................................85

3.2.2. Araştırmanın Amacı ..............................................................................................85

3.2.3. Araştırmanın Önemi ..............................................................................................85

3.2.4. Araştırmanın Yöntemi...........................................................................................86

3.2.5. Araştırmanın Sınırlılıkları .....................................................................................87

3.2.6. Araştırmanın Evren ve Örneklemi ........................................................................87

3.2.7. Verilerin Analizi....................................................................................................87

3.3. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirilmesi...............................................................88

3.3.1. Frekans Dağılımları ...............................................................................................88

3.3.1.1. Demografik Özellikleri...........................................................................88

3.3.1.2. Katılımcıların Son 6 Ayda Geliş Sıklığı.................................................90

3.3.1.3. Tercih Etme Nedenlerinin Toplam Frekans Dağılımı ............................90

3.3.1.4. Personelin Kurumsal Davranışına Yönelik Hastaların Katılım

Düzeyleri ve Frekans Dağılımları........................................................................93

3.3.1.5. Personelin Kurumsal Görünümüne Yönelik Hastaların Katılım

Düzeyleri ve Frekansları....................................................................................102



xi

3.3.1.6. Personelin Kurumsal İletişimine Yönelik Hastaların Katılım

Düzeyleri ve Frekans Dağılımları......................................................................105

3.3.1.7. En Belirgin İmaj Algısının Frekans Dağılımı ......................................108

3.3.2. Demografik Özelliklere Göre Hastanenin Tercih Edilme Nedenleri ..................109

3.3.2.1. Eğitim Durumuna Göre Hastanenin İlk Tercih Edilme Sebebi............109

3.3.2.2. Cinsiyete Göre Hastanenin İlk Tercih Edilme Sebebi..........................111

3.3.2.3. Yaş Grubuna Göre Hastanenin İlk Tercih Edilme Sebebi....................112

3.3.2.4. Gelir Durumuna Göre Hastanenin İlk Tercih Edilme Sebebi...............113

3.3.3. Hastanenin Tercih Edilmesindeki Düzey ile Kullanım Sıklıkları .......................114

3.3.3.1. Geliş Sıklığı ile Birinci Tercih Nedeninin Karşılaştırılması ................114

3.3.3.2. Geliş Sıklığı ile İkinci Tercih Nedeninin Karşılaştırılması ..................116

3.3.3.3. Geliş Sıklığı ile Üçüncü Tercih Nedeninin Karşılaştırılması ...............118

3.3.4. Hastanenin Birinci Sırada Tercih Edilmesi ile Kurumsal Davranış,
Kurumsal Görünüm ve Kurumsal İletişimin Karşılaştırılması......................................119

3.3.5. Yargı İfadelerinin Kurumsal Davranış, Kurumsal Görünüm ve Kurumsal
İletişim Başlıkları Altında Aritmetik Ortalamalarının ve Standart Sapmalarının
İncelenmesi....................................................................................................................124

3.3.5.1. Kurumsal Davranışa Yönelik İfadelere Katılım Düzeyleri ..................125

3.3.5.2. Kurumsal Görünüme Yönelik İfadelere Katılım Düzeyleri .................127

3.3.5.3. Kurumsal İletişime Yönelik İfadelere Katılım Düzeyleri ....................128

SONUÇ ..................................................................................................................................130

KAYNAKÇA .........................................................................................................................137

EK (1) .....................................................................................................................................152

ÖZGEÇMİŞ ..........................................................................................................................154



xii

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Cinsiyet Dağılımı ........................................................................................................................ 88

Tablo 2: Yaş Dağılımı................................................................................................................................ 88

Tablo 3: Eğitim durumu............................................................................................................................. 89

Tablo 4: Aile gelir durumu ........................................................................................................................ 89

Tablo 5: Özel Selçuklu Hastanesine Son altı ay İçersinde Gelme Sayısı................................................... 90

Tablo 6: Tercih Etme Sebeplerinin Toplam Frekans Dağılımları .............................................................. 92

Tablo 7: Randevu veren personelin yönlendirmesi, bilgilendirmesi ve duyarlılığının yeterlidir görüşüne
katılım........................................................................................................................................................ 93

Tablo 8: Görevli personeller hasta kayıt işlemlerini ve yönlendirme işlemlerini hızlı yapmaktadır
görüşüne katılım ........................................................................................................................................ 94

Tablo 9: Doktorlar güler yüzlü, nazik ve ilgili davranmaktadır görüşüne katılım ..................................... 94

Tablo 10: Doktorlar hastalarına yeterince zaman ayırmaktadır görüşüne katılım ..................................... 95

Tablo 11: Doktorlar doğru teşhisi koyma, uygun tedaviyi uygulama gibi konularda yeterince güvenilirdir
görüşüne katılım ........................................................................................................................................ 95

Tablo 12: Doktorların hastalara uyguladıkları tedaviler başarıyla sonuçlanmaktadır görüşüne katılım .... 96

Tablo 13: Hemşireler yeterince güler yüzlü ve ilgili davranmaktadır görüşüne katılım............................ 96

Tablo 14: Hemşireler hastalara yeterince zaman ayırmaktadır görüşüne katılım ...................................... 97

Tablo 15: Hastanede iyi eğitim almış hemşireler çalışmaktadır görüşüne katılım..................................... 97

Tablo 16: Hasta bakıcı ve temizlik personeli yardımseverdir görüşüne katılım ........................................ 98

Tablo 17: Hasta bakıcı ve temizlik personeli yeterince kibardır görüşüne katılım .................................... 98

Tablo 18: Yatan hasta, hasta bakıcı veya temizlik personeli tarafından gereken ilgi ve alakayı görmektedir
görüşüne katılım ........................................................................................................................................ 99

Tablo 19: Çalışan personel genç ve dinamiktir görüşüne katılım .............................................................. 99

Tablo 20: Çalışan personel, hasta mahremiyetine dikkat etmektedir görüşüne katılım ........................... 100

Tablo 21: Hastalar, hastane personeli ile ilişkilerinde kendilerini güvende hissetmektedir görüşüne katılım
................................................................................................................................................................. 100

Tablo 22: Tüm personel hastalara en iyi hizmet vermek çabası içerisindedir görüşüne katılım.............. 101

Tablo 23: Çalışan tüm personel birbiri ile uyum içerisinde çalışmaktadır görüşüne katılım................... 101

Tablo 24: Hastayı ilk karşılayan personelin kıyafeti ve görüntüsünün düzgünlüğüne katılım ................ 102



xiii

Tablo 25: Kıyafetlerin birimlere göre farklı olması işlemleri kolaylaştırır görüşüne katılım .................. 102

Tablo 26: Doktorlar kendi branşlarında ün sahibidir görüşüne katılım ................................................... 103

Tablo 27: Personelin cinsiyeti, hasta ile ilişkilerde olumlu veya olumsuz etki oluşturmaktadır görüşüne
katılım...................................................................................................................................................... 103

Tablo 28: Çalışanlar hijyene yeterince dikkat etmektedirler görüşüne katılım........................................ 104

Tablo 29: İlgili birimlerde yeterli sayıda personel çalıştırılmaktadır görüşüne katılım ........................... 104

Tablo 30: Kayıt ve yatış işlemlerini yapan personel gerekli tüm bilgilendirmeyi yapmaktadır görüşüne
katılım...................................................................................................................................................... 105

Tablo 31: Doktorlar hastalara teşhis, tedavi ve tetkiklerde anlayacağı düzeyde yeterince bilgi vermektedir
görüşüne katılım ...................................................................................................................................... 105

Tablo 32: Doktorlar hastalara teşhis, tedavi ve tetkiklerde anlayacağı düzeyde yeterince bilgi vermektedir
görüşüne katılım ...................................................................................................................................... 106

Tablo 33: Hemşireler evde uygulanacak tedaviyi anlaşılabilir bir dille anlatmaktadır görüşüne katılım 107

Tablo 34: Personel, tahlil ve röntgen gibi sonuçları vaat edilen süre içerisinde vermektedir görüşüne
katılım...................................................................................................................................................... 107

Tablo 35: Hastalar, istek ve şikâyetlerini ilgili yöneticilere kolayca ulaştırabilmektedir görüşüne katılım
................................................................................................................................................................. 108

Tablo 36: Karaman Özel Selçuklu Hastanesinin hastaların algısındaki en belirgin imajı ....................... 108

Tablo 37: Birinci Tercih etme sebebi ile eğitim durumunun karşılaştırılması ......................................... 110

Tablo 38: Birinci Tercih etme sebebi ile Cinsiyetin karşılaştırılması ...................................................... 111

Tablo 39: Birinci Tercih etme sebebi ile Yaş Grubunun Karşılaştırılması .............................................. 112

Tablo 40: Birinci Tercih etme sebebi ile Aile Gelir Durumunun Karşılaştırılması ................................. 113

Tablo 41: Birinci Tercih etme sebebi ile Özel Selçuklu Hastanesine son altı ayda geliş sıklığının
karşılaştırılması........................................................................................................................................ 114

Tablo 42: İkinci Tercih etme sebebi ile Özel Selçuklu Hastanesine son 6 ayda geliş sıklığının
karşılaştırılması........................................................................................................................................ 116

Tablo 43: Üçüncü Tercih etme sebebi ile Özel Selçuklu Hastanesine son 6 ayda geliş sıklığının
karşılaştırılması........................................................................................................................................ 118

Tablo 44: Kurumsal Davranış Çerçevesindeki Yargı Cümlelerine Katılım ile Birinci Tercih Etme
Sebebinin karşılaştırılması ....................................................................................................................... 120

Tablo 45: Kurumsal Görünüm Çerçevesindeki Yargı Cümlelerine Katılım ile Birinci Tercih Etme
Sebebinin karşılaştırılması ....................................................................................................................... 121

Tablo 46: Kurumsal İletişim Çerçevesindeki Yargı Cümlelerine Katılım ile Birinci Tercih Etme
Sebebinin karşılaştırılması ....................................................................................................................... 122



xiv

Tablo 47: Yargı Soruları Hakkında Genel Bilgi ...................................................................................... 124

Tablo 48: Kurumsal Davranışa Yönelik Sorulara Katılım Düzeyleri ...................................................... 125

Tablo 49: Kurumsal Görünüme Yönelik Sorulara Katılım Düzeyleri ..................................................... 127

Tablo 50: Birinci Tercih etme sebebi ile Aile Gelir Durumunun Karşılaştırılması ................................. 128

Tablo 51: Değişkenlerin Katılım Düzeylerinin Karşılaştırılması ............................................................ 129



1

GİRİŞ

Günümüz toplumlarında bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler,

ekonomiden politikaya, toplumsal ilişkiler alanından kültürel etkinliklere kadar insan

yaşamının hemen hemen bütün pratiklerini ve deneyimini belirler hale gelmiştir

(Dursun, 2010:1). Gelişmekte olan ülkelerde firmaların büyük bir çoğunluğu değişime

karşı ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Bilgiden ve teknolojiden gerektiği gibi

yararlanamayan firmalar köklü bir değişim ve gelişim gerçekleştirememektedirler.

Kurum imajının oluşturulması hem büyük ve hem de küçük firmaların sorunuyken

özellikle büyüme amacıyla kurulmuş her kuruluş bu konuya daha çok ehemmiyet

vermelidir. Kurum var olan imajı ile hem kendisinin hem de ürünlerinin sektördeki

rakiplerinden farklı olduğunu göstermektedir. Kurum imajının sağlık sektöründeki algısı

hedef kitle tarafından tercih nedenine etki edeceğinden bir bütün olarak inceleme

konusu yapılması uygun görülmüştür.

Kurum imajı, kurumla etkileşim sonucunda paydaşlarının zihninde oluşmuş, o

kurum veya unsurlarıyla ilgili düşüncelerin, duyguların, bilgilerin net sonucunun yol

açtığı algıların tümüdür (Köktürk, Yalçın ve Çobanoğlu, 2008:29). Bu algılamalar

olumlu olduğu taktirde güven unsurunun oluşmasıyla memnuniyet ve sadakat

sağlanacak ve kuruluşa artıları müşterilerin artması şeklinde olacaktır. Kurumsal imaj

olumsuz olduğu taktirde ise kurumun müşteri potansiyelinin düşmesine ve kurumun

güvenilirliğini yitirmesine neden olacaktır. Bu nedenle şirketler kurumsal imajın olumlu

biçimde oluşması adına oldukça önemli miktarlarda bütçeler ayırmakta ve bu konuda

ciddi çalışmalar yapmaktadırlar. Özellikle de bünyelerinde bulunan insan unsurunun

kurumu yansıtabilecek değerlerle dolu, alanında eğitimli ve nitelikli olması kurum imajı

algısı açısından çok önemlidir.

Sağlık sektöründe, son yıllarda kurumsal imaj çalışmalarının geliştirilmesine

yönelik önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Özel sektörde yer alan hastane sayısında

görülen artışlar ve sigortalıların bu hastanelere sevk yaptırıp ücretsiz tedavi olma şansı

yakalaması, sektörde hareketlenmeye neden olmuştur.  Bu durum hasta olan ve

hastanelere gelen müşteri konumundaki kişilerin hastane tercihlerini yaparken göz
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önünde bulundurdukları kriterlere hastanenin de önem vermesi ve çalışmalar

yapmasıyla sağlanacaktır.

Kurumsal imajın en önemli belirleyicilerinden bir tanesi, toplumdur. Daha dar

anlamda ele alındığında o hastanenin hizmetlerinden faydalanan hedef kitledir. Bu

kitlelerin kurumsal imajı olumlu algılaması, bir anlamda hastanenin başarı

göstergelerinden birisidir. Bu çalışmada personelin kurumsal imaj oluşumuna etkisi

nedir? sorusunun cevabı aranmaktadır. Bu noktadan hareketle özel bir sağlık

kuruluşunda personelin kurum imajına etkisini ölçmeye yönelik çalışma yapılmıştır.

Sağlık kuruluşundaki tüm personel hastalar tarafından değerlendirilmeye tabi tutulmuş

olup, personelin hastalar gözüyle değerlendirilmesinin kurum imajına etkilileri tespit

edilmeye çalışılmıştır.

Araştırmada kurumlar imajlarını oluştururken tüm etkenlerin yanı sıra özellikle

kurumun müşteri ile en önemli iletişim kaynağı olan personelin kuruma imaj konusunda

nasıl bir etki derecesi oluşturduğu ortaya konulması amaçlanmıştır. Karaman ilinde,

sağlık sektöründe hizmet vermekte olan Özel Selçuklu Hastanesi personeli, hastalar

nezdinde değerlendirilip, kuruma olumlu veya olumsuz ne gibi dönüşümlerinin

olduğunun belirlenmesi hedeflenmiştir.

Kurum, ne kadar mükemmel ürün çıkarırsa çıkarsın, kurumsal imajla alakalı diğer

tüm faaliyetleri profesyonel manada yerine getirirse getirsin, eğer personel müşteriyi

memnun etmiyorsa ve olumlu iletişim kurmuyorsa yapılan diğer tüm işlemler hiçbir

anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle bir kurum için insan unsuru olarak

değerlendirdiğimiz personelin hedef kitleyi etkilemesinin önemi ifade edilmeye

çalışılmıştır.

Hastaların kurumsal imaj algılamalarına personelin etkisinin ne derece olduğunu

ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, imajın kavramsal çerçevesi belirlenmiş ve ilgili birçok kavrama

yer verilmiştir. Bu bölümde imajın oluşması ve oluşturulması, imajın öğeleri,
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fonksiyonları, imaj yönetimi, imaj değişimi ve imaj çeşitleri konuları hakkında ayrıntılı

bilgilere yer verilmektedir.

İkinci bölümde, kurumsal imajın farklı tanımlamaları üzerinde durulurken

kurumsal imajın önemi ve amaçları ile kurumsal imajı oluşturan unsurlarına dört alt

başlıkta yer verilmiştir. Kurumsal imajın etkileşim içinde olduğu kurumsal öğeler de ele

alınarak gerekli bilgiler iç başlıklar şeklinde ayrıntılandırılmıştır. Ayrıca çalışan

personel ile ilişkili kavramların kurumsal imaja etkisinin ne olduğu incelenmiştir.

Üçüncü bölümde ise, Özel Selçuklu Hastanesi’nde çalışan personelin kurumsal

imaj algılamalarına ne derece etki ettiğini ölçmek amaçlı yapılan araştırmaya yer

verilmiştir. Araştırma kapsamında hazırlanan anket formu 300 hastaya uygulanmış ve

değerlendirilmiştir. Karaman’da sağlık alanında en belirgin özel kuruluş Selçuklu

Hastanesi olduğundan, anketlerin bu kurumda uygulanması uygun görülmüştür. Veri

toplama işlemi 2011 yılı Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda

hastaların kurumsal imaj algılamaları belirlenmiş ve sağlık sektöründe çalıştırılacak

personelin önemine vurgu yapılmıştır.

Araştırma, Karaman ilinde sağlık sektöründe özel bir hastane ile sınırlıdır.

Kurumsal imajı etkilen unsurların çeşitli olması nedeni ile ve de çalışmanın konu başlığı

“Çalışan Personelin Kurumsal İmaj Oluşumuna Etkisi”  olduğundan, özel hastanenin

sadece personeli ile sınırlandırılmış olup bu kitlenin kurumsal imaja etkisi ölçülecektir.

Çalışmanın evrenini Karaman ilinde hizmet veren Özel Selçuklu Hastanesinden

hizmet alan hasta ve yakınları oluşturmaktadır. Örneklem grubu içinse hizmet alan

kişilerden 18 yaş üstü 300 hasta ve yakını rastgele seçilmiştir.

Araştırma çerçevesinde ileri sürülen sayıtlılar şunlardır:

Çalışan personelin hastalara yaklaşımı (ilgi, alaka, güler yüz vb.) kurumsal imaj

oluşumunu etkiler.
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Hedef kitlenin eğitim seviyesinin yüksek olması beklentileri ve alternatif

arayışlarını arttırır.

Personelin görünümü, personelin davranışı ve personelin iletişimi kurumsal

imajı etkiler.

Hizmet kalitesinden memnuniyet gelme sıklığını etkiler.
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BİRİNCİ BÖLÜM

İMAJ

1.1. İmajın Tanımı

İmaj kavramı, olumlu ve olumsuz yönden yaklaşılan, üzerinde farklı tanımlamalar

yapılan bir konu olmuştur. Konuya olumlu yaklaşanlar, imajı başarılı olmanın kilit

noktası olarak tanımlarken, olumsuz düşünceye sahip olanlar imajın sahte,

gerçekçilikten uzak ve yapay özellikler ya da davranış kalıpları içine girerek

oluşturulduğu görüşünü savunmaktadırlar (Avşar, 2002:52). Bireylerin bilgi ve

deneyimlerine bağlı olan imaj, iyi, kötü, alelade olabilir ama iyi bir imaj konusunda en

belirgin özellik, onun kazanıldığıdır, çünkü kurum hakkında bilinçli ya da istem dışı

yayılan bilgi, imajı etkilemektedir (Peltekoğlu, 2009:566). İster olumlu ister olumsuz

açılardan yaklaşılsın, imaj kavramı artık hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir

(Özüpek, 2005:107).

İmaj kavramı, ilk kez 1955 yılında Sidney Levy tarafından ortaya konmuştur.

Sidney Levy imajı, “kişi ve grupların belli objeler hakkındaki inanç, tutum ve

izlenimlerinin toplamı” olarak tanımlamıştır (Kurtuldu ve Keskin, 2002:334). Sözlük

anlamıyla imaj, bir kimse, kurum veya ülkenin dışa yansıyan şekli ve fikri algılama

biçimi, toplumun düşüncesidir (Turizm Bakanlığı, 1999:107). İmaj, eldeki hayali ve

gerçek bütün kanıtlardan yola çıkarak akıl yürütme yoluyla oluşturulmuş bir yapıdır ve

var olan etkilerden, inançlardan, fikirlerden ve duygulardan etkilenmektedir (Davis,

2006:55).

İmajı, imgeleme yoluyla zihinde canlandırılan nesne kavram ve semboller

şeklinde tanımlamak da mümkündür. Bu nesne, kavram ve semboller, bir kişiye,

duruma veya kurulaşa ilişkin düşünceler olabilir (Küçükkurt, 1988:167-168). Bu

düşünceler her zaman için gerçekle uyuşmayabilir. Bu durumda herkesin bir imajı

olabilir, ancak bu imajın olumlu olması için de imajı artırıcı çeşitli faaliyetlerde

bulunulması gerekir (Okay, 2008:242). Ayrıca imaj, bireyin; reklâmlar, doğal ilişkiler,

içinde yaşanılan kültürel ortam ve sahip olunan önyargılar gibi kanallar vasıtasıyla elde

ettiği verilere ilişkin değerlendirmesi, yorumu ya da her bireyin zihninde yavaş yavaş ve
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birikimsel olarak biçimlenen imgeler bütünü” şeklinde de tanımlanmaktadır (Tolungüç,

2000:23)

Kişi ya da kurum ile ilgili görüşlerin ve düşüncelerin oluşturulması çabası olarak

tanımlanan imaj yaratma, medya kurallarına uygun görüntü oluşturulması ile başlayan,

davranış ve düşünce biçimi ile tanımlanan bir süreçtir. Kendiliğinden oluşması yerine

oluşturulması çabası imagoloji, imaj yöneticisi gibi kavramları da literatüre

kazandırırken, imaj yönetici sayıları giderek artan medyanın da etkisi ile popüler bir

meslek haline gelmiştir (Kozanoğlu, 1994:97).

Bireyler ve kurumlar ister istemez, insanlar üzerinde belli bir imaj bırakırlar. Bu

bakımdan imajın, bir şeyin nasıl bilindiği ve insanlar tarafından nasıl açıklanıp

hatırlandığı ve kendisiyle nasıl bağ kurulduğuyla ilgili olduğu söylenebilmektedir.

Kevin Robins’ in “İmaj” adlı eserinde imaj, bir kişi yada nesnenin zihindeki görüntüsel

yada resimsel benzeri olarak tanımlanmaktadır (Robins, 1999:21). Benzer bir

tanımlamada ise, imaj, “bir kimsenin, bir topluluğun veya kurumun kendisine ilişkin

olarak başkalarında yaratmak istediği ya da bıraktığı izlenimdir” (Çelik ve Akgemci,

1998:222). İmaj aynı zamanda, insanların bir nesne hakkındaki inançları, fikirleri,

hisleri ve izlenimleri arasındaki etkileşiminin bir sonucudur. İnsanları belli tutum ve

davranışlara yönlendiren imajlar, bireylerin çeşitli kültürel etkinlikler, reklam ve tanıtım

faaliyetleri, kitle iletişim araçlarının sunduğu bilgi ve verilerin bilgilenmeleri sonucu, bu

bilgilerin zihinde yoğrularak anlamlandırmasıyla, izlenime (algıya) dönüşmesiyle

oluşur. Bu nedenle imaj, bir kurum için bireyler tarafından kuruma kazandırılan

izlenimlerin (algıların) toplamı olarak da bilinir (Peltekoğlu, 1998:358).

İş dünyasının içinde yer alan kuruluşlar ister “insan” (otel, spor, güvenlik, insan

kaynakları yönetimi gibi), ister “süreç” (mali müşavirlik, hukuk, kamu kuruluşları gibi),

isterse de “fikir” (reklâmcılık, halkla ilişkiler, müzik gibi) temelli olsun, sonuç olarak

sahip oldukları mevcut konumlarını korumak ya da daha iyi bir yere gelebilmek adına

sürekli olarak olumlu bir imaj oluşturma gayretindedir (Dinçer, 2001:1-2). Aynı

zamanda imaj kavramı işletmenin hizmetleri hakkında, personeli hakkında, kullanılan
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araç gereçleri ve çevresi hakkındaki fikirler, anlayış ve değerler şeklinde ifade

edilmektedir (Gümüş, 1995:124).

Aydoğan’ a (2004:89-90) göre, imaj pek çok faktörden oluşur ve bireylerin

davranışlarının nesnelerden etkilendiğini göstermektedir. İmajlar bireylere bir varlık

hakkında düşünmelerine yardımcı olur ve onların nesnelere yönelik hareketlerini etkiler.

Yazıcı (1997:19) ise, “imajın, gerçeğin bir sunumu olduğunu, gerçek ile nadiren

çakıştığını, sadece bir yanılsama yarattığını, imajın bir objeye, kişiye, kuruma veya

ülkeye ait düşünce ve izlenimlerin beyinde algılanması olduğunu ifade etmektedir”.

İmaj, sanatçıların, iş adamlarının, siyasetçilerin, devlet adamlarının, markaların,

kuruluşların, hatta ülkelerin oldukça önemsedikleri bir konudur (Ak, 1998:65).

Williams, imajı reklâm ve halkla ilişkilerin etkili bir jargonu olarak tanımlar. İmaj

gerçeğin “yaklaşık” olarak görsel sunumudur. Bu sunum, fotoğraf ve resimdeki gibi

fiziksel veya edebiyat ve müzikteki gibi hayali de olabilir. Öte yandan Gartner ise, imajı

bir dizi bilgilenme süreci sonunda ulaşılan” imge” olarak tanımlar. Başka bir anlatımla

çeşitli kanallardan, reklâmlardan doğal ilişkilere, içinde yaşanılan kültürel iklimden,

sahip bulunulan önyargılara kadar elde edilen bilgi ve verilerin değerlendirilmesidir

(Uzoğlu, 2001:345). Dolayısıyla imaj, bir nesne ya da görüşün sembolik ve görsel

temsilidir. İmaj sistemi ise, ideolojik bir oluşum olup, etkisi, fikirlerin nasıl sunulduğu

ve biçimlendirildiği, onların teknoloji aracılığıyla ve kişiler arası iletişimle nasıl

yaygınlaştırıldığına bağlı olarak ortaya çıkar (Lull, 2001:240). Kısacası imaj unsuru,

şirket içi tanıtımı ve daha iyi iş bulmayı etkileyen kişisel imaj ve çalışma tarzına kadar

uzanan geniş kapsamlı bir kavramdır (Şimşek, 1998:351).

1.2. İmajın Oluşması ve Oluşturulması

İnsanların kendilerini çeşitli işaret ve sembollerle ifade etmeye başladığı günden

bu yana imaj oluşturma çabası hep olmuştur (Emir, 2003:74). Erdoğan (2006:225), imaj

oluşturmayı bireylerin beyinlerinde bir ürün, kişi veya organizasyon hakkında olumlu

düşünceler yerleştirme şeklinde tanımlamaktadır. İmajın hem kendiliğinden oluşması

hem de oluşturulması mümkün olup başkaları tarafından oluşturulması girişimleri,

literatüre imaj-maker kavramının girmesine yol açmıştır. Bu kavram; siyaset sanat spor
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iş dünyasında önemli konumlar elde etmiş olan bazı bireylerin imajlarını yönetme

görevlerini üstlenmiş profesyonelleri akla getirmektedir (Bakan, 2008:295).

Bir insan, dünyada var olan bir nesneyi düşündüğünde, eğer o anda nesne ile

doğrudan bir etkileşimi yoksa o nesnenin zihinsel bir imajını oluşturur. Her insanın aynı

nesne hakkında kişisel ve eşsiz bir zihinsel imajı vardır. Bu imaj, o nesne hakkında elde

edilen bilgilere ve bu bilgilerin etkileşimine dayalı olarak oluşturulur. Bu şekilde kişi o

nesne hakkında sahip olduğu imaja göre kararlar verir ve hareket eder (Taslak ve Akın,

2005:265).

İmaj yaratmayı ressamın elindeki fırçayla noktalardan yarattığı resme benzeten

Mardin, tıpkı her noktanın o resmi biraz daha tamamladığı gibi imajın da ufak

ayrıntılardan, noktalardan yavaş yavaş oluşmakta olduğunu ifade etmiştir

(Mardin,1985:299).

Kişiler, farklı kaynaklardan elde ettikleri veriler aracılığıyla bilgilenmektedirler.

Bu bilgiler bir süzgeçten geçerek kişiyi belli bir tutuma yönlendirmektedir. Kişilerin

zihinsel haritalarını kullanmak suretiyle oluşturduğu yargılar, algılama sürecindeki

temel belirleyicilerdir. Kişi dış dünya ile ilgili yargılarını oluştururken, iç dünyalarının

da etkisinde kalmaktadır. Algılama süreci, kişilerin inanç-değer-tutum-davranış

oluşumu ile açıklanabilmektedir. Dolayısıyla imaj, içsel ve dışsal faktörlerin birlikte

etkili olmasıyla oluşmaktadır (Gemlik ve Sığrı, 2007:268).

Günümüzde kurumların özellikle ticari ilişkiler içinde varlıklarını

sürdürebilmeleri, ne yalnızca yöneticilerin yetenek ve kapasitesine ne de tamamen

kurumun finansal gücüne bağlanabilir. İyi ve vasıflı yöneticilerle, gelişmiş makine ve

donanımlarla en ekonomik şekilde, en kaliteli ürünü pazara sunmak mümkün olabilir.

Ancak hedef tüketici ile iyi ve doğru bir iletişim kurulamamışsa, üreticinin seslendiği

pazar dilimindeki tüketiciler ticari alanda ise ilişki içinde bulundukları kurumu

desteklemiyorlarsa, kurum kendi çalışanları tarafından benimsenmemiş ise işletmenin

uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi mümkün olmayacaktır (Göksel, Kocabaş ve

Elden, 1997:6). Dolayısıyla imaj, kurumsal işleyiş için iki nedenden dolayı önemlidir.
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Birincisi, bağlılıkları ortaya çıkarmak ve sürdürmek için gerekli bilgileri sunarken,

ikincisi kurumun sürekliliği için önemli olmaktadır (Sabuncuoğlu, 2004:65).

Bir ürünün teknik özellikleri ne olursa olsun, sembolik anlamı, teknik

özelliklerinin nasıl algılandığını ve rakipleri arasındaki tercihleri etkilemektedir (Biljali,

2007:15).  Güzel bir imaj, sürekli bir tavsiye mektubudur (Akgündüz, 1998:74).

Peltekoğlu’nun (Peltekoğlu, 2001:359) imajın nasıl oluştuğu konusundaki

yaklaşımı, birçok imajın kazara, ayrıca ün, şekil ve deneyimle de oluşabileceği

biçimindedir. İmajın kazara oluşmasından, kişi veya kuruluşun bu konuda özel bir

gayret göstermeden onun kendi kendine oluşması anlaşılabilir. Ün yoluyla

oluşmasından ise, kişi veya kuruluşun çok geniş kitleler tarafından kendisine büyük

değer verilmesi, onlar nezdinde itibar görmesi anlaşılmaktadır. Şekil yoluyla imaj

oluşturmada ilk akla gelen unsur kişiler için dış görünüm, giyim, hal ve hareketlerdir.

Kuruluşlar içinse yapılarının mimari özellikleri, büyüklüğü, genişliği, dizaynı, iç

dekorasyonu düşünülmektedir. Deneyim yoluyla imaj oluşması fikrinden anlaşılan ise,

kişi veya kuruluşla ilişki içinde bulunan farklı kitlelerin, yaşadıkları deneyim sonucunda

çeşitli izlenimlere sahip olduklarıdır (Bakan, 2005:13-14). Kişiler, bir kere bir nesneyle

ilgili gerçek bir imaja sahip olunca, o nesne veya kişiyle ilgili daha fazla bilgiyi

kavrama konusunda seçici olmaktadırlar (Tengelimoğlu ve Öztürk, 2004:221).

İnsanlar üst üste birkaç kez iyi ya da yetersiz kalite deneyimi yaşasalar da

kafalarında ürünlerin, kurumların ve elbette ülkelerin kalite ve güvenilirlikleri hakkında

bir imaj oluşmaktadır. Bu nedenle imaj çok önemlidir. Çünkü bir imaj oluştuğunda

bunu silmek, değiştirmek çok zordur. Bu imaj ayrıca daha sonraki beklenti ve

isteklilikleri de etkileyecektir (Kocabaş, Elden ve Çelebi,1999:25). İmajı oldukça

önemli bir konu olarak kabul eden unsurlardan birisi de kuruluşlardır. Ona, kuruluşlar

tarafından bu derecede önem verilmesinin ardında yatan sebep, imajın kendilerine

kazandırabileceği veya kaybettirebileceği önemli değerlerin varlığı olarak açıklanabilir

(Bakan, 2005:9). Her kuruluş yaptıkları çalışmaları, ekonomik başarıları kamuoyuna

tanıtarak onun güvenini kazanmak ister. Amaç yalnız tanınma değil, aynı zamanda
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beğendirme ve onda kuruluşun amaçlarına uygun bir izlenim yaratmaktır (Tortop,

1993:60).

Günümüzde faaliyet gösterilen iş alanlarının büyük kesiminde yoğun rekabet ve

buna bağlı olarak da gelişim ve değişim süreci yaşanmaktadır. İşletmeler, mal ve

hizmetlerin üretiminden pazarlanmasına; tanıtımından potansiyel müşterilere ulaşmaya

kadar birçok yönden, kendilerine benzer faaliyetler ortaya koyan diğer işletmeler

arasından sıyrılma, daha çok iş yapma, faaliyet gösterilen sektörde söz sahibi olma ve

daha fazla dikkat çekme gibi çabalar içindedirler (Dinçer, 2001:7). Ticaretin geliştiği,

kuruluşların hızla büyüdüğü bir dünyada yer alan küçük çaplı kuruluşlar kendilerini

tanıtma yönünde öncelikle bir kimlik oluşturma çabası içerisine girmektedirler. Bunun

esas nedeni bir imaj oluşumunun, kurum kimliğine diğer deyişle kurumun iç ve dış

hedef kitlesine kendini anlattığı toplam iletişimini yerleştirmesine bağlı olmasıdır.

Dolayısıyla imaj oluşumu basit ve gelişigüzel bir süreç değil; imaj oluşturma, kişi ya da

kurum ile ilgili olarak görüş ve düşüncelerin bilinçli bir şekilde oluşturulma sürecinin

de bir ifadesidir. Bu çerçevede imajın oluşumunda izlenmesi gereken aşamaları şöyle

sıralamak mümkündür (Özalkuş, 1994:153):

Mevcut imajın güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması gerekmektedir.

Böylece, geçerli çalışmayı yapabilme olanağı doğmakta ve kurum imajı adına hedef

kitlenin ilgilendiği sorular gündeme gelebilmektedir.

Mevcut durum belirlendikten sonra, zayıf yönleri güçlendirecek önlemleri

içerecek şekilde kurum adına yapılacaklar planlanmalı ve bu imajın tanımlanması

gerekmektedir. Bu aşamada SWOT analizi yapılarak, “Biz kimiz? Niçin bu

noktadayız?” vb. sorulara cevap aranması gerekmektedir.

Bu imajı hedef kitleye yansıtabilecek konular oluşturulmalıdır. Burada önemli

olan tüm listenin ve amaçların anlaşılabilecek basit, az terimlere indirgenmesidir. Hedef

kitle birden fazla mesaja maruz kaldığından, mesajın onlara ulaşması, arada

oluşturulacak bağın kuvvet derecesine bağlı olmaktadır.
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 İmaj oluşturma adına tüm araçlar kullanılmalıdır. Çünkü imaj oluşumu, reklam,

ürün, çalışanlar, satıcılar vb. imaj bağlantı kanallarının artışıyla artmaktadır. İyi bir imaj

oluşturma, hedef kitlelerin imaj oluşumuna konu olan kurumu iyi bir şekilde tanıması,

onun hakkında doğru ve olumlu bir izlenime sahip olmaları ile mümkün olmaktadır. Bu

da kurumların daha saygın uzun süre yaşamalarını sağlamaktadır.

1.3. İmajın Öğeleri
İmaj bireyin çeşitli kanallar vasıtasıyla elde ettiği bilgi ve verilere ilişkin

değerlendirme ve yorumlarıdır (Bakan, 2005:11). Objektif bilgiler ve sübjektif

yargılardan oluşan imajın tutum ve davranışlar üzerinde tek belirleyici etken olduğu

söylenemez ancak; karar vermede yönlendirici etkisi bulunmaktadır (Tolungüç,

1992:11). Tolungüç’ e (2000:23) göre; “imaj” kavramı, her bireyin zihninde yavaş

yavaş ve birikimsel olarak biçimlenen imgeler bütünüdür. Tolungüç, imajın oluşmasını

sağlayan etkenleri bilgilendirme düzeyi, sahip olunan yargılar ve sunulan olanak ve

hizmetler olmak üzere üç kategoride ele almaktadır.

1.3.1. Bilgilendirme Düzeyi
Bireyin bilgilendirme düzeyi, çeşitli iletişim kanalları ve süreçleri vasıtasıyla elde

edilen bilgi ve verilerden oluşmaktadır. Çeşitli görsel yada işitsel yayın organları, sosyal

ve kültürel çevre, tavsiyeler, reklam ve tanıtım hizmetleri çeşitli iletişim araçları

vasıtasıyla elde edilen veriler bireyin zihninde bir dizi süzgeçten geçirilerek algıyı

oluşturur ve bireyi bir tutuma yönlendirir.

1.3.2. Sahip Olunan Yargılar
Yargılar ise, bireyin doğru yada yanlış, nereden kaynaklandığı tam olarak

bilinmeyen, daha önceki bir zamanda oluşmuş basma kalıp fikirlerdir. Bunlar bireye

gelen bilgileri yönlendirirler.

1.3.3. Sunulan Olanak ve Hizmetler
Olanak ve hizmet öğesi ise, kişinin yaşadığı sosyo-ekonomik ve kültürel ortama,

siyasal yapılara ya da iklim ve coğrafya gibi bir çok unsur tarafından şekillenmektedir.

Sonuç olarak bilgilendirme düzeyi, sahip olunan yargılar ve sunulan olanak ve
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hizmetler olmak üzere bu üç öğe kişinin algılama sürecinden geçerek imajı oluşturur

(Bakan, 2005:12).

1.4. İmajın Fonksiyonları
İmajın insanlar üzerinde bıraktıkları etkilerle çeşitli fonksiyonlara sahip oldukları

anlaşılmaktadır. İmaj kavramının değişik açılardan ele alınan beş fonksiyonu söz

konusudur. Bunlar (Okay, 2005:243);

1.4.1. Karar Fonksiyonu

Kişilerin birey kurum yada nesneler üzerinde sahip oldukları imajlar onların bu

nesneler, bireyler yada kurumlar üzerindeki kararlarını etkileyecektir. Örneğin A

mağazası hakkında olumlu bir imaja sahip olan birey, alışverişini bu mağazalardan

yapmaya karar verecektir.

1.4.2.Basitleştirme Fonksiyonu

Bireylere çeşitli yollarla bilgi sunulduğunda, kişi bu verilerden kendisi için

gereksiz olanlarını göz ardı ederek dikkate almayacak, kişi kurum ya da nesne hakkında

daha önceden oluşturduğu imaj nedeniyle, verileri basitleştirerek oluşturduğu imaj

etrafında toplanan ve kendisini ilgilendirenleri alacaktır.

1.4.3.Düzen Fonksiyonu

Kişinin basitleştirerek aldığı bilgileri kendisinde mevcut olan imaj şekillerinden

birisine dahil etmesidir. Söz gelimi kişi, bilgi sahibi olduğu bir kurum hakkında

medyada duyduğu bir haberi ne kadar karışık olursa olsun kendi zihninde basite

indirgeyip kurumun güçlü yada zayıf imajları hanesine artılar yada eksiler şeklinde

yansıtacaktır.

1.4.4.Oryantasyon Fonksiyonu

Çevreden edinilen ve imajı etkileyen bilgilerin eksik veya objektif olarak yetersiz

olduğu düşünüldüğü durumlarda, kişi bunları yine de değerlendirerek bir yön

bulabilmektedir. Bu da imajın objektif bir gerçeği görülmediğinde veya kısmen

görüldüğünde ruhsal bir sübjektif tarafından ikame edilmesine dayanmaktadır.
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1.4.5. Genelleştirme Fonksiyonu

Oryantasyon fonksiyonunda değindiğimiz bir durum meydana geldiğinde, bireyler

zihinlerinde oluşan imajı karar vermede araç olarak kullanırlar. İmaj karışık bilgiler

arasında kişiye genelleme yapma imkânı sunar.

1.5. İmaj Yönetimi
İmaj, saygı görmek ve örgütsel amaçları gerçekleştirmek gücüne sahip olmakla

yakından ilgilidir. Bir insanın saygı görmesi, işinde ehil olmasına, dürüstlüğüne ve

insanlarla iyi ilişkiler geliştirme yeteneğine bağlıdır. Bu niteliklerin her birini, kısmen

de olsa başka insanların algıları belirler. İmaj (izlenim) yönetimine önem veren

personeller, kendi güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilirler ve davranışlarını iyi izlenim

bırakacak şekilde ayarlarlar. Özellikle sosyal davranışları kendi yararlarına olacak

şekilde duruma ve ortama uydururlar. Yerine göre hangi davranışın gerekli olduğunu

anlamakta ve uygulamakta başarılıdırlar. Başkaları üzerinde bırakacağı izlenimi,

personel kendini yönelterek belirleyebilir. Örgütsel imaj oluşturmanın ilk temel kuralı,

tutarlı olmaktır. Nitekim yöneticilere göre en kötü personel tipi, tutarsız olanlardır.

Tutarsız bir personelin yönetilmesi zordur. Tutarlı iş gören, kendi kendini kontrol

edebilen ve kendini iyi yöneten kişidir. İzlenim yaratmada bir başka kural uyumlu

olmaktır. Uyumlu kişi olumlu ve geçimli kişidir. Bu yüzden herkes uyumlu ve geçimli

kişilerle çalışmak istemektedir (Genç, 2008:168).

İmaj yönetimi süreci hem imajın nasıl oluştuğunu, hem de nasıl ölçüleceğini

kapsamaktadır. Kurum imajı ve imaj yönetimi konularına sürekli ilgi duyulmasına

rağmen, konu ile ilgili sistemli ve deneysel (ampirik) araştırmalar diğer konular üzerine

yapılan araştırmalara göre nispeten daha azdır. Yazarlar, şimdiye kadar kurum kimliği

tarafından karakterize edilen uzun uzadıya yapılmış güvenilmez yorumlar sebebiyle

organizasyonel boyutları, özelden ziyade büyük ölçüde kavramsal bir çatı altında bir

bütün olarak genel bir çerçevede ele almayı yeğlemiş ve böylece kurum kimliği

yönetiminin belirleyicileri üzerinde durmuşlardır. İşte bu bütünleşik çatı ve bunun

düzenlenmesi; kurumsal kimlik kavramını belirlediği ve tercih edilen organizasyon

yapısı ile kaynaklarına ulaşabilmek için firmaya yol gösterici olması açısından

kullanılabildiği gibi, bu alanda yapılan ampirik araştırmalara da model oluşturabilir.
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Hicks, yönetimden uzak olmanın maliyetlerini, israf edilecek enerji ve

kaynakların bilinçsiz bir şekilde ya da başka bir ifadeyle gelişigüzel kullanımı olarak

belirlemiştir (Hicks, 1979:249). Hele de bir işletmenin varlığı ve sürekliliği için bu

kadar önemli bir kavram olan imaj konusunun da tesadüflere bırakılamayacak kadar

ciddi maliyetler getireceği açıktır. O açıdan imaj aynı zamanda ciddi bir yönetim

sürecini de gerekli kılmaktadır denilebilir.

Her insanın bir kişiliği olduğu gibi, kurumların da kişilikleri vardır. Bir kurum,

kuruluş yıllarında dinamik, gençlik dolu, atılgan olabilir. Başka bir işletme ise tam tersi,

yavaş ve hantal olabilir. Kurumsal iletişiminin imaj yönetimine olumlu etki edebilmesi

için örgütsel davranış ve iletişim kanalları birbirleriyle örtüşmelidir. Aksi takdirde ters

tepkiler doğabilecektir. Kurumsal iletişim sisteminin etkin olup olmaması ile kurum

imajı arasındaki ilişki yadsınamaz boyutlardadır (Çelik ve Akgemci, 1998:234-235).

Olumlu imaj oluşumunda firma, kişi, ürün veya hizmet hakkında insanların ve

rekabet edilen diğer firmaların birbirlerine ilettiği olumlu mesajlar rol oynamaktadır. Bu

olumlu etkinin yaratılması uzun bir zaman içinde ve imaj yönetiminin gerçekleştirdiği

bir süreçtir (Bayramoğlu, 2007:11).

Bir kurumun yöneticisi pozisyonunda olanlar, kendilerinin ve kurumlarının

temsil ettiklerini öncelikli olarak müşterilerine olmak üzere, rakiplerine meslektaşlarına,

iç ve dış hedef kitlelerine iletmek durumundadırlar. Sahip oldukları tecrübeyle,

profesyonellikle, kişisel tarzlarıyla ve geliştirdikleri stratejileri aracılığıyla yönetme

fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışan bu yöneticiler, iletmek istedikleri mesajların

kendileri ve kurumun politikasına zarar vermeden, tutarlı, etkili ve en verimli biçimde

anlaşılmasını sağlamak durumundadırlar. Bunu sağlayabilmek için de, özellikle stratejik

yönetim politikaları oluşturma ve uygulamada imaj yönetimine ihtiyaç duydukları bir

gerçektir. Çünkü imaj yönetimi, günümüz dünyasındaki zorlu rekabet koşulları göz

önüne alındığında, yönetim biriminin gerçekleştirmesi zorunlu bir politika haline

dönüşmektedir.
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Marka gücünün değerini kaybettiği, ürünlerinin benzerliğinin arttığı, çalışanların

kuruma olan bağlılığının azaldığı, rekabetin arttığı bugünün global dünyasında imaj

yönetimi; yönetim ve pazarlama yöntemleri arasında yeni bir öneme sahip olmaktadır.

İmaj yönetimi, bir kurum dilinin, davranış stilinin, kurum geleneğinin ve kurumun

kendinin bir şekilde ifade etmesine odaklanan bir diyaloğun yaratılmasına sebep olur.

Bu diyalog, müşterilerin ve çalışanların, işletmenin ne için var olduğu, geleneklerinin,

prensiplerinin ve ana güçlerinin neler olduğu konusundaki beklentileri ve anlayışlarıyla

birbirine uymaktadır. İmaj yönetimi, bir açıdan toplam kalite yönetiminin en saf

tanımıdır. Buna göre kurumla veya kurumun müşterileriyle ilişkili olan her şey kurum

imajıyla da ilişkilidir (Howard,1998:66-69).

1.6. İmaj Değişimi

Kimi kurumların uzun yıllar boyunca oluşturduğu olumlu imajları mevcutken,

kimi kurumların ise imajının gerektiği gibi yönetilmemesinden kaynaklanan olumsuz

imajları mevcuttur. İmajlar, hedef kitlelerin önyargılarıdır ve bu önyargılar olumsuz

olduklarında onları değiştirebilmek, çoğu zaman yepyeni bir yargı oluşturmaktan daha

zor, daha uzun zaman gerektiren meşakkatli bir süreçtir. İmajın planlı bir şekilde

değişimi, başarılı bir imaj yönetimi politikasının bir parçasıdır. Nasıl imajın

oluşturulması tesadüflere bırakılmamalıysa, imajın değişimi için de aynı durum söz

konusudur.

Zaman zaman imajda değişiklik yapılması gereken dönemler olabilir. Ama

özellikle imajın kötü olduğu ya da gerçekten mevcut durumu yansıtmadığı zamanlarda

köklü bir imaj değişikliğine ihtiyaç olabilir. İyi veya kötü imaj değişiklikleri, aşağıdaki

faktörlere bağlıdır (Özüpek, 2005:114):

Uyum mecburiyeti: teknik bir görüş veya tanımda bir sorunla karşılaşıldığında

sadece obje değil yine imaj zarar görür.

Çevrenin önlenemeyen etkisi: İmaj zamanla eskir veya yaşam süreci içinde eski

gücünü yitirir.
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İmajın direnci: İmaj kavramında çoğu zaman ilk etapta değişime karşı bir direnç

söz konusudur. Bilinmeyene karşı kaygı, yeni olanı reddetme duygusunu ortaya çıkarır

(Peltekoğlu, 1997:139-140).

Mevcut imajı değiştirmek istediğiniz takdirde eski alışkanlıklar, mevcut imajın

direnci gibi sebeplerden ötürü değişiklik yapmak ve istenen imajı kazandırmak oldukça

zordur ama imkânsız değildir. İmaj aşağıdaki verilerin ışığında düzeltilebilir

(Peltekoğlu, 1997:139).

 Belli bir zamanda hangi imajın verildiğini bilmek.

 İmajı yaratmaya yardımcı olacak faktörleri iyice tanımak,

 İmajı ne tarafa yönlendirmemiz gerektiğini, potansiyelini de göz önünde

bulundurarak iyice belirlemek.

 Temel olarak kamusal imaja konu olan iki tür araştırmadan söz edilebilir

(Peltekoğlu, 1997:373):

Bazı durumlarda kurumlar, ürettikleri mal ve hizmetler açısından oldukça iyi

çalışmalar yapmalarına rağmen yeterince tanınmamaktan, bilinmemekten hatta bazen de

yanlış anlaşılmaktan yakınmaktadırlar. Bir başka ifadeyle, olumlu davranışları olmasına

rağmen bunlar, kurum imajına bir katkı sağlayamamaktadır. Ya da bazı kurumlar vardır,

yaptığı kötü işlerle elemanları ve iş yaptığı çevrelerle kötü iletişimleri olmakta, hem

kurum hem de marka olarak, hem de yöneticilerin saygınlığı bulunmamaktadır. Sonuç

olarak gerçekten çok kötü niteliklere sahip olan kurumların imajları da doğal olarak

kötü olmaktadır (Ak,1998:173). Her iki durumda da imajın olumlu yönde değiştirilmesi,

düzeltilmesi; kurumun varlığını sürdürebilmesi açısından son derece önem taşımaktadır.

İmajı hak etmediği halde kötü olan kurumların bu durumlarının düzeltilmesi diğerlerine

göre daha kolay olmakta, iyi bir halkla ilişkiler çalışmasıyla kısa zamanda

düzeltilebilmektedir. Ancak, diğer durumda olan kurumlar için aynı şeyleri söylemek

pek mümkün olmamaktadır. Bu tür kurumlar için yapılacak çalışmalar oldukça zor

olmakta ama imkânsız olmamakta, çoğu zaman her şeyi yeniden planlanmakta, organize

edilmekte, bazen yönetim kadroları tamamen değiştirilmektedir (Ak,1998:173). Tüm

bunlar yerine getirildikten sonra, iyi bir halkla ilişkiler uzmanı denetiminde iyi
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planlanmış bir halkla ilişkiler çalışmasıyla olumsuz imajın değiştirilmesi konusunda

çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Yeni bir ürün için imaj oluşturmak çoğu zaman sorunsuz ve rahat biçimde

gerçekleştirilebilirken, mevcut imajlarda değişiklik yapmak ise çok daha zahmetli ve

güç olmaktadır. Dikkat gerektiren analizler ve yavaş yavaş yapılan değişiklikler, aniden

yapılan sert değişikliklere göre daha etkili olabilmektedir.

1.7. İmaj Çeşitleri

İmaj çeşitleri farklı kaynaklarda farklı sayıda açıklanmaktadır. Açıklanan imaj

çeşitleri ile imaj kavramının kapsamı ortaya konmaya çalışılmaktadır.  Bu kavramlara

bazı eklemeler yapmak mümkündür. Fakat burada esas konu temel alınarak önemli

olanlara değinilecektir (Peltekoğlu, 2001:361-362).

1.7.1. Kişisel İmaj

Kişisel imaj, kişisel vizyon olarak da adlandırılmakta olup; günümüzde vizyoner

insan, yetenekli insandan çok daha kıymetli hale gelmiştir. İmaj inşasında dikkat

edilmesi gereken temel noktalardan biri, beden dilidir. Karşı karşıya gelen iki kişi

arasındaki ilk etkileşim, iletişim sürecinin önemli bir belirleyicisidir. Bu etkiyi yaratan

faktörler, karşılaşılan kişinin beden dilinden, kullandığı kelimelere, kişinin taşıdığı

aksesuarlara, içinde bulunduğu fiziksel ortamın nesnelerine kadar, geniş bir dağılım

göstermektedir. İşte bütün bu faktörlerin bileşkesi, algılayan kişinin değerlerinde bir yer

bulur ve bu çerçeve içinde yorumlanır. Algılayanın kişisel özellikleri ve toplumsal

normları ile kalıplaşmış olan yargılar, etkileşim verilerine bağlı olarak iletişimin ilk

anında bir karar verdirir ve insan karşısındaki kişiye zihninde bir etiket yapıştırır. İlk

algılarımızın oluşturduğu yargının, iletişim biçimimiz ve o kişiye atfettiğimiz değerde

önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (Rigel, 2000:237).

Kişisel imaj, tıpkı imaj kavramının kendisi gibi farklı açılardan ele alındığında,

üzerinde farklı (iyi ve kötü yönde) tanımlamaların yapılabileceği bir konudur.

Kimilerine göre nasıl giyindiğiniz ya da gönderdiğiniz sözsüz mesajlar, kimilerine göre

ise nasıl konuştuğunuz ve sesinizin tonu kişisel imajınızı oluşturmaktadır. Bunların
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yanında, diğer bir grup da kişisel imajı “biriyle ilk kez karşılaşıldığında hissedilenler”

şeklinde tanımlamayı tercih etmektedir. Belirtilenler ışığında “kişisel imaj bir iletişim

aracıdır” demek doğru bir ifade olacaktır (Dinçer, 2001:5). Kişisel imaj bu bağlamda

başkalarına kim olduğun, ne iş yaptığın ve ne kadar başarılı olduğun hakkında bilgiler

vermekte ve üç öğenin birleşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Öz imaj kişinin

kendisini nasıl gördüğünü, algılanan imaj çevredeki kişilerin bireyi nasıl tanımladığını

ve istenilen imaj, öz imaj ve algılanan imaj arasında bir uyum sağlayarak, kişinin

hayattan beklentileri yönünde tanımladığı kişisel imajdır (Dinçer, 2001:79). Algılanan

imaj çoğunlukla başkalarından gelen yorumların değerlendirilmesi sonucunda

oluşmaktadır (Örer, 2006:5).

1.7.2.  İstenilen İmaj

Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği imajdır. Gelecekte nerede olmak istediğine

bağlıdır. Kurumun bir anlamda vizyonunu ortaya koyan bir imaj türüdür. İçinde

bulunulan durumun analiz edilmesi ve gelecekte ulaşılmak istenilen noktaya göre bu

imajın planlanması ve yönetilmesi gereklidir (Bayramoğlu, 2007:12). Hedefe göre

şekillenir. Bir kuruluş için herkesin aynı şeyi düşünmesi beklenemez. Örneğin bir

alışveriş merkezi hedef kitlesini orta sınıfın üst kesimi olarak belirlerken, bir diğeri daha

seçkin bir pazarı, bir başkası ise indirim mağazası olmayı hedefleyebilir. Dolayısıyla

kurumun istediği imaj işletme politikasına bağlı olarak değişir (Peltekoğlu, 1998:282).

Kuruluşun isteklerini ve arzularını ön plana alan bu imaj türü beklentide hayal edilen

imajdır diye de tanımlanabilir.

Kişisel imaj, kişiye kendini iyi hissettirir, kendine olan güvenini artırma fırsatı

verir, performansını artırma olanağı sağlar, içinde “kendine özel” bir imaj yaratma şansı

verir, “daha iyi olma” isteğini arttırır, kişi “ilk adım”larda daha etkili ve başarılı olur,

kişinin iş yapabilme ve sonuçlandırabilme kabiliyeti artar. Çevresindekilerle daha iyi

iletişim kurmasını sağlar, ilişkilerini geliştirir, güçlendirir (Ak, 1997:227-228).

1.7.3. Ürün İmajı

Bir ürünün sahip olduğu imajdır. Ürün imajının oluşumunda ürünün büyüklüğü ya

da küçüklüğü ve rengi gibi fiziksel özelliklerinin rolü bulunmaktadır. Örneğin ebatları
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büyük deterjan kutuları ya da meşrubat şişeleri, daha ucuz oldukları imajını taşırlar.

Beyaz renkli bir ürün temizlik ve sağlığı ifade etmektedir. Yani ambalajlama ürün

imajının oluşumunda önem arz eden unsurlardan birisidir (Bakan, 2005:25). Özellikle

piyasaya yeni girecek malların tanıtımında etkin olan kurum imajı, kamuoyunda pek

fazla tanınmayan bir kuruluşun da ürettiği ürünle faaliyet alanında oldukça iyi bir imaj

edinmesine katkıda bulunur. Ürünün imajını oluşturan şeyler ürün donanımı, satış

aktiviteleri ve reklamdır (Özüpek, 2005:111).

Ürünün görsel imajı aslında, ürünü sunan firmanın kurumsal kimliğinin

göstergelerindendir. Ürün imajı ile kurum imajı arasında da bir etkileşim vardır. Ürün

imajı o firmanın kalitesi, prestiji hakkında yatırımcı ve diğer çevreye mesaj veren

önemli unsurlardan bir tanesidir. Ürünün adı, sloganı, reklam tabloları ve grafikleri gibi

bileşenler ise ürün imajını oluşturan önemli faktörlerdendir (Odabaşı, 1995:134-135).

Ürün imajı tercih edilmeyi sağlarken, ürüne yüklenmiş olumlu bir imaj tüketiciler için

çekici bir unsurdur. Ürün üzerindeki olumlu imaj ürünün piyasa içindeki rekabet

ortamında güçlü bir şekilde ayakta kalmasını sağlamaktadır (Akay, 2005:9).

1.7.4. Marka İmajı

En yaygın imaj türü olup, genellikle günlük gereksinimlerin karşılandığı ürün ve

markalardır. Ancak aynı zamanda otomobil markaları, lüks mallar ve yatırım malları da

bir imaja sahiptir. Marka imajı, doyuma ulaşmış bir pazarda, ürün veya hizmetin

diğerlerinden sıyrılması ve ön plana çıkması yardımcı olması açısından çok önemlidir

(Özüpek, 2005:111).

Marka, bir ürün ya da hizmeti diğerlerinden ayırmaya yaradığı gibi, tüketiciler

ile üreticiler arasındaki iletişimi de sağlar. Her markanın ayırt edici özellikleri

bulunmaktadır. Söz konusu özellikler altı yönlüdür. Bunlar (Sabuncuoğlu, 2004:70);

• Marka objektif özellikler bütünüdür ve sorulduğunda insanın aklına hemen gelen

bir niteliktir.

• Marka şahsiyettir ve kendisine özgü karakteri vardır.

• Marka kültürel bir bütünlük oluşturmaktadır.
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• Marka, insanlar arası ilişkiler için bir çevre yaratmaktadır.

• Markalar spontane bir bağlantı/koordinasyon da olabilirler.

• Marka arzulanan bir düşüncedir.

Her marka belirli bir ürün üzerine dayandırılmakta bunlar marka ile

bütünleştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta markalı

bir malın tüketiciye sunduğu fayda ile uyumlu olması gerektiğidir. Belirli bir özelliğe

dayandırılarak oluşturulan marka imajı, o ürün özelliğini yitirdiğinde imajın

inanılırlığının kaybedilmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurarak marka imajı

zedelenebilmektedir (Karpat, 1999:86-87). Rekabetin arttığı pazarlarda, tüketiciyi

çekebilmenin önemli yolarından birisi de tüketiciye piyasadaki diğer ürünlerden farklı

bir şey sunabilmektir. Diğerlerinden ayrılan marka imajları tüketicilerin oryantasyonu

ve bir farklılık için gereklidir ve tüketicilerin en çok dikkat ettikleri özellikler bir

markada bekledikleri yararları sağlayan özelliklerdir. Bir ürün için pazar, çok defa farklı

özelliklere göre bölünebilir. Tüketici her markanın her özelliğe göre hangi mevkide

bulunduğuna dair bir marka inançları setini geliştirir (Kotler, 2000:180).

Bir işletme hakkındaki inançlar seti, markanın imajını oluşturur. Ürün ve

promosyon kampanyalarının zaman içinde değiştiği ve farklılaştığı düşünüldüğünde,

ürün ortadan kalkmış olsa da, müşterilerin asıl aklında kalan marka imajıdır. Marka

imajının günümüzde satın alma kararını etkileyen en önemli etkenlerden birisi

olduğunun bir göstergesi Forbes Dergisinde yayınlanan ve bu konuya işaret eden bir

makaledir; Nissan reklam acentesi reklamlarında hedeflerini Nissan markasını öne

çıkarmak olarak vurgulamaktadır. Çünkü benzer sınıfta araba satmakta olan tüm diğer

markalarda benzer özellikleri araçlarında tüketicinin kullanımına sunmaktadırlar.

Nissan satın alan tüketiciler arasında yapılan bir ankette, tüketiciler ürüne ait

özelliklerin çoğunun taklit edilebileceğini veya benzerinin yapılabileceği fikrini

savunurken; taklit edilemeyecek ve benzersiz olan en önemli özelliğin marka ve marka

imajı olduğunu vurgulamışlardır (Bayramoğlu, 2007:18).

1.7.5. Kuruluşun Kendi Algıladığı İmaj

Bir girişimcinin kendi firmasını görme ve değerlendirmesi olarak tanımlana

bilen bu imaj türü, bir tasarımcının kendi tasarımına bakışı veya kişilerin kendi
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çocuklarını değerlendirmesine benzemektedir (Özüpek, 2005:112). İşletmeler genellikle

algılanan imajı göz ardı etmekte ve sahip oldukları imaja, sadece kendi bakış açıları ile

bakmaktadırlar (Bolat, 2006:11).

Kuruluşun kendi algıladığı imajda, imaja konu olan kişi veya kuruluş, kendisinin

diğer kişiler tarafından nasıl görüldüğü ile ilgilenmez. Başka bir deyişle, şu an sahip

olunan imajın farklı kişilerce farklı şekillerde algılanabileceği, hatta zaman içerisinde bu

imajın değişim gösterebileceği göz ardı edilebilmektedir. Böylece, bazen işletmeler,

olumlu bir imaja sahip olduklarını düşünerek, başkaları tarafından nasıl algılandıklarını

araştırma çabası içine girmemektedirler. Bu ise çoğu zaman, kendileri hakkında kötü bir

imajın oluşmasına neden olmaktadır (Bolat, 2006:11).

1.7.6. Yabancı imaj

Yabancı imaj, diğer kişilerin zihnindeki görünüş ve düşüncelerdir. Kuruluşun

kendi algıladığı imajın tersi olarak düşünülebilir. Kuruluş kendi imajını belirlerken

objektif olamayabilir ve bu yüzden yabancı imaj onun kendisini düzeltmesi açısından

olumlu sonuçlar verebilir (Okay, 2002:154).

Yabancı imajda önemli olan ürün ve hizmetlerin gerçekleşmesi ile doğrudan

ilişkisi olmayanların kurumu nasıl algıladığıdır. Yabancı imaj ile kurumun kendi

algıladığı imaj arasındaki uyum ne kadar fazla ise işletmenin hali hazırda ve ileride

kuruluşun kişiliği o ölçüde güçlenecek ve kuruluş dışarıya karşı daha etkili olacaktır

(Kunde, 2002:4).

1.7.7. Taşınan İmaj

Taşınan imaj, bir kurumun veya onun tarafından üretilen bir ürünün sahip

olduğu olumlu imajın başka bir üründe, kurumda veya markada kullanılmasıdır (Bolat,

2006:11). Piyasada başarı kazanmış bir marka adını kullanarak, bu markaya ait

düşüncelerin yeni ürüne nakledilmesi ile yeni ürünün başarısızlık riskinin ortadan

kaldırılması hedeflenmektedir. En tanınmış türü, uluslararası platformda yaygın, genel

itibarı ile de lüks mallar arasında yer alan bir markanın çoğunlukla o türde olmayan bir

ürüne transferi şeklindedir (Okay, 2001:244). Bu taşıma, genellikle farklı ürün grupları
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arasında olmaktadır. Örneğin, olumlu ve güçlü bir imaja sahip Porsche arabalarının

Porsche güneş gözlükleri ile Lacoste’ un saat markasına transferi gibi olabilir. Burada

dikkat edilirse transfer edilen yalnızca marka imajıdır.

1.7.8. Mevcut İmaj

Kuruluşun şu anda sahip olduğu imajdır. Burada imajın dinamik bir yapıya sahip

olduğu ve olumlu ve olumsuz yönde değişkenlik gösterebileceği varsayılmaktadır.

Zamana göre farklılık gösteren mevcut imaj durumunun saptanması için bilimsel

metotlar uygulanmaktadır (Peltekoğlu, 2001:362). Mevcut imaj, daha çok kurumun

dışındaki kişilerin, kuruma ilişkin kendi yaşadıkları deneyimler ya da edindikleri bilgiye

dayanan bir imaj türüdür. Yaşanan olayların olumsuz veya elde edilen veri ve bilgilerin

yetersiz olduğu hallerde bu imaj olumsuz olarak şekillenecektir (Göksel ve Yurdakul,

2002:202).

1.7.9. Pozitif İmaj

Genellikle tüketicilerin ya da hedef kitlenin yaşadıkları ve deneyimleri

sonucunda ortaya çıkan, iyi ve başarılı görülen, güçlü markaların sahip olduğu ve

yansıttığı olumlu izlenimler olarak tanımlanabilir (Bakan, 2005:18). Bazı insanlar diğer

insanlardan bazı nedenlerle ya hoşlanırlar ya da antipati duyarlar ve insanların çoğu

diğer insanları giysilerini, kullandıkları arabaları, evleri, dış görünüşleri ve çeşitli

fiziksel davranışları gibi bir çok faktörün etkisinde kalarak yargılar. Ticari işletmeler

için ise durum buna benzer; vitrin, büyüklük, yerleşim alanı, güvenilirlik, çalışanların

tutumu, gibi faktörlerin ve fiziksel görünüm ve reklamların etkisiyle toplum üzerinde

pozitif bir etki oluştururlar (Peltekoğlu, 1998:282).

1.7.10. Negatif İmaj

Kurumu olumsuz yönde etkileyen bir imaj türüdür. Kurum içinde veya dışında

sergilenen örneğin profesyonel olamayan satış görevlisi, kötü karşılanma, çevreye

verilen rahatsızlıklar gibi kişinin zihninde yer eden olumsuz davranışlara veya olumsuz

deneyimlere bağlı olarak kişilerin bilinç düzeyi veya bilinçaltında oluşmuştur (Bakan,

2005:19). Kuruluşun zihninde olumsuz bir çağrışım uyandıran logosu, ismi veya

fiziksel çevresi gibi etkenler de negatif imaj oluşturmasını tetikleyen sebeplerdir (Örer,
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2006:21). Negatif imaj ve olumsuz imaj kavramları birbirlerinin yerine kullanılabilir

(Bakan, 2005:19). Bir işletmede negatif imajın mutlaka düzeltilmesi yönünde çalışmalar

yapılmalı ve kurum bu imajın ortadan kaldırılmasına yönelik bir yönetim tazı

belirlenmelidir.

1.7.11. Şemsiye İmaj

Bir kurumun belirli bir temel tutumunun ifadesidir ve bir tür üst imaj olarak

tanımlanabilir. Yani bu imaj kurumun tüm alan ve markalarının üzerine şemsiyeye

benzer bir şekilde açılır (Okay, 2005:243). Bir başka anlatımla tüm imaj çeşitlerinin bir

şemsiye altında toplandığını düşündüğümüzde, tüm imajları kapsayan bir imaj üst

kümesidir. Pazara çok sayıda yeni ürünün girmesi reklam bütçelerinin her ürün için eşit

olmasını engellemekte ve yapılmaya çalışılsa dahi ortaya çok yüksek maliyet rakamları

çıkmaktadır. Bu nedenle kurumlar kurum kimliği kampanyalarının sonucunda ortaya

çıkan kurumsal imaja sahip olmak zorunda kalmaktadırlar (Özüpek, 2005:113). Her

ürüne ayrıntılı bir reklam kampanyası oluşturmak suretiyle imaj geliştirme çabaları

yerine başarılı bir kurumsal imajın gerekliliği kaçınılmazdır. Bunu da kurumlar sahip

oldukları ya da olacakları şemsiye imajı ile elde ederler. Mesela bir holding bünyesinde

bulunan birçok değişik ürünün tepesinde yer alan o ürünün hangi kuruluşa ait olduğunu

ifade eden ve bu markaların tek bir ağaç üzerinde toplandığını gösteren reklamlar,

şemsiye imajına örnek olarak gösterilebilmektedir (Göksel ve Yurdakul, 2002:202).

1.7.12. Kurumsal İmaj

Kurumsal imaj, kurumun kültüründen, iletişim faaliyetlerine, kurum kimliği ve

kurum felsefesine kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır (Tortop, 2006:37). Bir

kurumun tüketici tarafından nasıl görülüp, algılandığıdır şeklinde de tarif edilebilir

(Bayramoğlu, 2007:12). Günümüzde kurumsal imaj kavramı işletmenin var oluş

amacından, temel amaçlarının ortaya konulmasına kadar uzanan işletmeyle ilgili her

konuyu içermektedir. İşletmenin toplum ile olan ilişkilerinde önemli bir yeri olan kurum

imajı, kuruluşun dışa yansıyan görüntüsünü oluşturmakta ve şirket ürünlerini,

hizmetlerini, yönetim tarzını, iletişim tarzını ve dünya çapındaki faaliyetlerini

desteklemektedir (Akay, 2005:8).



24

Kurumsal imaj bir süreç olarak, kurumun sunmaya veya göstermeye çalıştığı

imajı ile tüketicilerin bundan almış olduğu mesajların ilişkilendirilmesidir. Kurumsal

imaj, birçok endüstriyel işletmede ya da hizmet sektöründe geliştirilen ürünlerin akılcı

pazarlanması ve tutundurulması için üzerinde dikkatlice çalışılması gereken bir

unsurdur (Aksoy ve Bayramoğlu, 2008:86-87).

Kurumsal imaj, işletmenin daha iyi anlaşılmasını sağlar; kurumun, görünüşte

birbiriyle ilgisi olmayan parçalarının daha etkin ve anlamlı bir şekilde bir araya

getirilmesine yardımcı olur. Bu nedenle işletmelerin kuruluş yapısında, yönetim

anlayışında, örgütsel kültüründe ve insan kaynakları yönetiminde gerçekleştirilecek

bütün faaliyetlerin kurum imajıyla yakından ilişkisi vardır. Kurumsal imajın olumlu

olması; hedef kitlelerin kurumu benimsemesi, aidiyet duygularının güçlenmesi, kişilerin

kurumlarıyla özdeşleşerek o kurumun bir üyesi olmaktan haz duyması, kurumun dış

çevrede gönüllü tanıtıcısı ve savunucuları olması gibi pek çok olumlu tutum ve

davranışın ortaya çıkmasını sağlayan önemli bir kavramdır (Erkmen ve Çerik,

2007:108).

Kurumsal imajın amacı, önemi, kurumsal imajı oluşturan unsurlar ev etkileşimde

olduğu kurumsal öğeler gibi kurumsal imajla ilgili çok daha fazla bilgi bir sonraki

bölümde sunulmaktadır.
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İKİNCİ BÖLÜM

KURUMSAL İMAJ VE ÇALIŞAN PERSONEL ETKİLEŞİMİ

2.1. Kurumsal İmajın Tanımı

Kurumsal imaj, bir işletme hakkında toplumun, tüketicilerin, ürün ya da

hizmetlerini ulaştırdığı müşterilerinin, rakiplerinin, birlikte iş yaptığı diğer kuruluşların

ve kitle iletişim araçlarının edinmiş oldukları izlenimlerdir (Gülsoy, 1998:196). Yani

örgütün hedef kitlesinin örgüt hakkındaki duygusal ve akılcı düşünce ve algılamalarının

tümüdür (Onal, 2000:47). Kurumsal imaj; müşterilerin, yatırımcıların, çalışanların,

destekçilerin ve genelde toplumun bir şirkete ilişkin taşıdığı imajların toplamını ifade

etmektedir (Gupta’ dan aktaran Bakan 2005:37). Kurumsal imaj, bir organizasyonun

realitesinin bir yansımasıdır. Bir şirketin paydaşları tarafından nasıl algılandığıdır.

Burada kurumun tüm amaçlarının ve planlarının nasıl algılandığı önemlidir. Kurum

imajı şirket ürünlerini, hizmetlerini, yönetim tarzını, iletişim faaliyetlerini ve dünya

çapındaki diğer faaliyetlerini destekler (Okay, 1999:259).

Kurumsal imaj ortak tasarım, ortak iletişim ve ortak davranışların toplamında

ifadesini bulan kurum imajı, iç ve dış hedef kitle üzerinde inandırıcılık ve güven

oluşturmak ve süreklilik sağlamak gibi önemli işlevleri yerine getirmektedir (Güzelcik,

1999:151-152). Kurumsal imaj aynı zamanda pazarlamanın bilimsel öğretileri arasında

görülmektedir (Gel, 2002:11).

Kurum ve kuruluşların kamuoyunda nasıl bilindiklerine, tanındıklarına veya

algılandıklarına ilişkin genel yargılar bulunur. Bu yargılar, kurumsal imajı oluşturur.

Kurumsal imaj, kurum ve kuruluşlara diğer kurum ve kuruluşlardan üstün veya farklı

tarafları olduğu izlenimini verdiğinden dolayı önemli avantajlar sağlar (Taşkın ve

Sönmez, 2005:http://www.akademikbakis.org). Diğer bir deyişle kurumsal imaj, çeşitli

kurumlar hakkında insanların kafalarında oluşan düşünsel resimler anlamına

gelmektedir. Bu resimler dolaylı ya da dolaysız algılar ve deneyimler sonucunda

oluşmaktadır. Yani kişilerin kurumlar hakkında duydukları, gördükleri ya da doğrudan

kurumla ilişki kurduklarında edindikleri kanının görüntüsü kurum imajı olarak

adlandırılmaktadır (Örücü, 2003:247).
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Kurumsal imaj, kurumun kamuya sunduğu kişiliğin toplum tarafından nasıl ve ne

derecede algılandığı ile ilgilidir. Kurumun tüm toplumun gözündeki değeri ya da tercih

nedenidir (Peltekoğlu, 1993:203). Modern işletmelerin karşılaştıkları temel sorunlardan

biri, toplumun kendilerini nasıl algıladığı ile ilgilidir. İngilizce “perception” olarak

adlandırılan dilimizdeki karşılığı “algılama” olan bu kavram, çevremizdeki her şeyi

girdilere bağlı olarak anlamlı bir çerçeve oluşturmak üzere seçmek, ayıklamak, organize

etmek ve onları yorumlamak için kullanılan yöntemler olarak tanımlanabilir

(Sabuncuoğlu, 2004:65).

Kurumsal imaj kurumun tüketiciler ile kurduğu iletişimin başlangıcıdır. Kurumsal

imaj bir süreç olarak, “kurumun sunmaya veya göstermeye çalıştığı imajı ile

tüketicilerin bundan almış olduğu mesajların ilişkilendirilmesidir” şeklinde

tanımlanabilir (Kırımlı, 1993:13). Kurumsal imaj, kurumsal iletişimin başlangıcıdır

ifadesine yüklenmeye çalışılan anlam, “kurumun imajı ile ilgili çıkarmaya çalıştığı sesin

ve göstermeye çalıştığı davranışın çevresindeki izleyiciler tarafından nasıl duyulduğu ya

da kurumu ve/veya ürününü tercih eden seçmenlere kurumun gösterilmeye çalışılan,

vurgulanan yönüdür” şeklinde de ifade edilebilmektedir (Özata ve Sevinç, 2009:61).

Kurum imajı pozitif, negatif veya nötr de olabilir. İmaj negatiften pozitife doğru

çok farklı derecelerde bulunabilir. Bir örgütün bir ürünü ile yaşanan hoş olmayan bir

tecrübe, şirket hakkında kötü bir reklam, bir arkadaşın örgüt ile yaşadığı olumsuz bir

tecrübe, negatif bir imaja yol açarak daha önceki pozitif imajı değiştirebilir (Taslak ve

Akın, 2005:266).

Her kuruluşun bir imajı vardır ve bu, insanların kişilikleri ve kuruluşla olan

ilişkilerine bağlı olarak iyi ya da kötü olabilir. Kurumsal imaj, kurumun en üst

yöneticisinin aldığı karardan, en alt kademe personelin davranışlarına kadar birçok

unsurun bileşimiyle meydana gelir. İşletmenin, kuruluş tarihinden bugüne kadar ürettiği

ürünlerin ve hizmetin kalitesi, verdiği hizmetler, düzenlediği etkinlikler, kazandığı

başarılar, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde sergilenen davranışları, çevre

ilişkilerindeki duyarlılığı ve topluma karşı duyulan sorumluluklarını yerine getirmesi

gibi pek çok unsurun bir araya gelmesiyle oluşmaktadır (Bolat, 2006:27).
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2.2. Kurumsal İmajın Önemi

Küreselleşmenin sonucu olarak iletişimin artmasıyla birlikte, yeniden tanımlanan

kurum imajı kavramı, bir yönetim ve pazarlama disiplini olması açısından gün geçtikçe

daha fazla öneme sahip olmaktadır. Bu amaçla işletmelerin imaj yaratma çalışmalarına

ayırdığı bütçe giderek artmaktadır. Bu da kurum imajının öneminin arttığının açık bir

göstergesidir (Güzelcik, 1999:230). Kurumsal imaj; hem imajın kaynağı olan kurum,

hem de imajın algılayıcısı durumundaki hedef kitleler için son derece önemlidir

(Kırımlı, 1993:13).

Kurumsal imaj, birçok endüstriyel işletmede ya da hizmet sektöründe geliştirilen

ürünlerin akılcı pazarlanması ve tutundurulması için üzerinde dikkatlice çalışılması

gereken bir unsurdur. Ürün imajı ve marka imajı, müşteriler gözünde uzun vadeli

başarılar için temel anahtar olarak kabul edilmektedir (Aksoy ve Bayramoğlu, 2008:87).

Piyasaya sunulan mal ve hizmetler, giderek daha çok standartlaşmakta ve birbirine

benzemektedir. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde kuruluşlar, mal ve

hizmetlerin üretimi, pazarlanması, tanınırlığının sağlanması gibi birçok yönden

kendilerine benzer faaliyet gösteren diğer kuruluşlar arasından sıyrılıp, daha fazla dikkat

çekme çabası içine girmişlerdir. Bu doğrultuda yapılan önemli yatırımlardan ve

şirketlerin başarılarına birebir etki eden unsurlardan birisi kurumsal imaj faktörüdür

(Selvi, 2007:36). Örneğin güçlü kurumsal imajı olan kurum ve kuruluşların arz ettiği

mal veya hizmetlere karşı talep daha fazla olur. Kurumsal imaj, birçok kuruluşa

rekabette üstünlük sağladığı gibi, iç ve dış çevresiyle uyum içinde bulunmasına da katkı

sağlar. Diğer yandan işbirliği olanakları da artmaktadır (Taşkın ve Sönmez,

www.akademikbakis.org). Kısaca,  rekabetçi duruma gelen pazar ortamı, yeni ürünlerin

piyasaya sürülmesini giderek daha güçleştirmiş, bunun sonucunda da yerleşmiş bir imaj

ve pazar payı olan mevcut kurumların ürünlerinin değerini arttırmıştır (Green, 1996:42-

43).

Kurumsal imaj, hedef kitlelerin zihninde kurum kimliğine yüklenen sıfat hakkında

varılmış yargılar bütünüdür (Aksoy ve Bayramoğlu, 2008:87). Kurum imajı şirketin

ürettiklerini, sunmuş olduğu hizmetlerini, yönetim şekli ve anlayışını, reklam ve iletişim
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çabalarını ve bulunduğu toplum ile etkileşiminin bütününü destekler (Okay, 2005:245-

246).

Bir insanın bir örgüt hakkında imaj geliştirmesinde hem doğrudan temaslar, hem

de isim, logo, reklamlar ve duyulan şeylerin katkısı bulunmaktadır. Örgütler hakkında

imaj geliştirilmesinde bireylerin, örgütlerin faaliyetlerini ve başarılarını başka örgütlerle

karşılaştırmalarına dayalı algılamalarının da önemli bir rolü vardır (Taslak ve Akın,

2005:266). Kurumsal imaj, işletmenin piyasadaki istikrarını, müşteriler gözünde

çıktılarının kalitesini, üretici veya servis bağlayıcı olarak rakiplerine göre pozisyonunu,

insanların müşteri veya personel olarak örgütte bulunma istekliliklerini yansıtır

(Marken, 1990:21’ den aktaran; Bolat, 2006:13).

Kurum imajı, insanların o kuruma ait bir ürünün veya hizmetin alınıp

alınmamasına karar verilirken kullandıkları bir düşünce değerlendirmesi olarak da

tanımlanabilir. Kurum hakkında olumlu imaj edinen kişi kurumu bir yakınına referans

verebildiği gibi o kurum için çalışmaya da başlayabilir (Altındağ, www.maxihaber.net).

Kurumsal imaj algılanan kaliteyi etkiler ve müşteri memnuniyeti üzerinde ciddi

bir etkileme gücü oluşturur. Karmaşık ve çok sık satın alınmayan mal ve hizmetler için

müşteri bağlılığı yaratmada önemi daha fazladır. İyi planlanmış bir kurumsal imaj

programı, kuruma yüksek derecede fark edilirlik ve sevilen bir itibar kazandırır. İyi bir

imaj ile itibar arasındaki etkileşim ise müşteri bağlılığının gelişmesine yol açar.

Özellikle sınırların hızla ortadan kalktığı küresel iş dünyasında, rekabetin acımasız bir

hal almış olması nedeniyle kurumsal imaj ve ilişkili pazarlama süreçleri, çok iyi

yönetilmesi gereken kavramlar olarak tepe yönetimlerin görevleri arasında yer

almaktadırlar (Erdoğan ve Gönüllüoğlu, 2006:49-50).

Müşterilerin, antipatik bir kuruluşun yönetimine ilişkin algılamalarını tersine

çevirmek, şirketin başarısı açısından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, tüm

yöneticilerin en öncelikli dikkat ettikleri husus, müşterilerin olumlu değerlendirmelerini

ve güvenini güçlendirme gerekliliğidir. Kurum gerçeğiyle müşteri algılamaları farklı

olabilir. Kurumsal imaj programları doğrultusunda uygun bir imaj iletimi, kurum

gerçeğiyle müşteri algılamalarını benzer duruma getirmeyi gerektirir (Bakan, 2005:48).
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Halkın kurumu algılaması olan imaj, çoğu kez uzun vadeli başarı için önemli kabul

edilmektedir. Örneğin, güçlü bir kurum imajı yabancı kaynakların ve öz sermayenin

arttırılabilmesi için önemlidir. İmajın, satışlar ve fiyatları yükseltebilme gücü üzerinde

de olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir. Sonuçta, imaj, kuruluş için önemli bir

varlıktır. Diğer varlıklar gibi imaja da, şayet doğru yönetilmezse değerini kaybedecek

bir yatırım olarak bakılmalıdır (Schukies, 1998:31).

2.3. Kurumsal İmajın Amaçları

Kurumsal imaj, bütün kurumlar açısından düşünüldüğünde yaşamsal bir öneme

sahiptir. Bir anda değil belirli bir süreç içerisinde akıllarda yer etmektedir (Peltekoğlu,

2001:358). Kurumsal imajı iyi olan kurumlar, kamuoyunda saygın, güvenilir, birlikte iş

yapılabilir, gelecek vadeden vb. görünüştedirler. Belirtilen bu deyimleri çağrıştırır

biçimde anılırlar. Toplumsal ve ekonomik kriz dönemlerinde kurumsal imajı iyi olan

kurumlar; bu dönemin yarattığı olumsuzluklardan en az zararla geçiştirirler. Çünkü

kurumsal imajları sayesinde kamuoyunun desteğini arkalarına almış durumdadırlar.

Kurumsal imajı zaten kötü olanlar bunalım dönemlerinde daha fazla zarar

görmektedirler (Tikveş, 2001:15).

Kurumun adını taşıyan her ürün için güven yaratma, yeni bir ürünün kabulünü

kolaylaştırma, kurumun yeni yetenekleri keşfetmesini sağlama, kurumda çalışanların

çalıştıkları yerden memnun olup o kurumda kalıcı olmalarını sağlama, satışlara

yardımcı olma, nitelikli eleman istihdam edilmesi, kuruluşun varlığını ve faaliyetlerini

bilen insanların sayısını artırma ve kuruluş hakkında olumlu görüşler yayan liderler

kazanma kurumsal imaj oluşturmanın önemli amaçlarından bazılarıdır.

Her kurum ya da birey mutlaka bir imaja sahiptir. Ancak bu imaj üzerinde sürekli

iyileştirme ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. İmaj bir çeşit reklam olarak

düşünülebilir. İçerdeki işe yarar şeyleri dışarıda sergileyen bir reklam. O aynı zamanda

bir vaattir. Dış imajın reklamını yaptığı beceri, yeterlik ve değerleri vereceği vaadidir

(Sampson, 1995:15).
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Marconi’ ye göre kuruluşun ne olduğuna ve neyi temsil ettiğine ilişkin hedef

kitlelerde imaj yaratmak, sürdürmek ve geliştirmek için temelde yapılması gerekenler şu

şekilde listelenebilir (Bakan, 2005:44):

• Mevcut tutum ve farkındalık araştırmasının yapılması,

• Samimi olunması,

• Sahip olunması arzulanan imajın açıkça belirlenmesi,

• Sağlanılan menfaatlerin ve eşsizliğin vurgulanması,

• Hedef kitlenin belirlenmesi,

• Enformasyonun düzenli akışının sağlanması ve sürdürülmesi,

• Diğer insanların zamanlarına saygı gösterilmesi,

• Abartmalardan kaçınılması,

• Hoşgörünün kaybedilmemesi,

• Güzel olanın yapılması,

• Bir olaya yapılacak destekle sahip olunan imajın uyumlu hale getirilmesi,

• Dürüst olunması,

• Ünlü bir sözcünün hem faydalı hem de zararlı olabileceğinin göz ardı

edilmemesi,

• Medya tercihlerinde imaja göre hareket edilmesi,

• Duruşun, görünümün yansıtılması,

• İyi niyet oluşturulmasıdır.

Bir firmanın imajı, ilk anda dışarıdan fark edilebilenden çok daha fazla şeyi ifade

eder. Örneğin, bir havayolu şirketinin imajı, gökyüzünde uçan uçaklardan daha çok

donanım, hostesler, bekleme salonları, ikram, uçağın iç dekoru, bagaj hizmeti, uçuş

noktaları, servis, logo, renk gibi pek çok unsur bir araya gelerek kişilerin zihninde

havayolu ile ilgili bir fikir oluşması anlamında etkilidir (Peltekoğlu, 2001:365).

Bir örgüt iyi bir imaja sahip olduğu zaman toplumun güvenini kazanarak

amaçlarına ulaşma konusunda güç kazanır. İyi imajın yararları bununla sınırlı değildir.

Yapılan araştırmalarda, örgüt imajı ile iş tatmini arasında pozitif yönlü bir ilişki

bulunmuştur. Benzer şekilde örgüt imajı ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü bir

ilişki belirlemiştir. Örgüt imajı ile ayrıca, performans, daha düşük işten ayrılma isteği,
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daha düşük devir hızı arasında da pozitif yönlü ilişki görülmüştür(Taslak ve Akın,

2005:270).

Güçlü bir kurumsal imajın işletmelere sağlayabileceği katkılar şu şekilde

sıralanabilir (Bolat, 2006:28):

• İşletmenin uzun dönem amaçları ile ilgili olarak yöneticiler arasında bir

duyarlılık yaratır.

• Hedeflere ve bunlara ulaşmak için izlenecek yollara açıklık kazandırır.

• İşletmeye faaliyet gösterdiği pazarda rekabet üstünlüğü kazandırır.

• İşletme içi ve dışı iletişimi güçlendirir.

•Müşterilere, işletmenin piyasadaki durumunu ve diğer işletmeler karşısındaki

konumunu değerlendirebilme kolaylığı sağlar.

• Müşteri memnuniyetini ve tercihlerini olumlu yönde etkiler.

• Müşteri bağlılığını artırır.

• İşletmeye duyulan güveni artırarak, sermaye bulma konusunda kolaylık sağlar.

•İşletmenin amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılacak stratejilerin işletme

paydaşları tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır.

Bir işletmenin uzun yıllar ayakta kalabilmesi güçlü ve olumlu bir imaja sahip

olmasıyla mümkündür. İyi yönetilen, iyi planlanan, içinde bulunduğu toplumun yararına

işler yapan, kültür, sanat ve çevre konularına duyarlı, katılımcı, yardımsever

işletmelerin sahip olduğu olumlu izlenimler; zaman içinde onlar için iyi bir kurum

imajına dönüşecektir. Bu olumlu imaj, tüketicileri bu kuruma ve ürünlerine bağlayacak,

işletme ya da markaları her türlü zorluklara karşı koruyacak ve kriz dönemlerinde

sorunların daha kolay ve hızlı çözümlenmesine yardımcı olacaktır (Bolat, 2006:13-14 ).

2.4. Kurumsal İmajı Oluşturan Unsurlar

Önceleri iyi bir kurum imajı yaratmak için görsel açıdan iyi bir kurum kimliği

yaratmak ve bunu hedef kitlelere kabul ettirmek yeterliydi. Ancak küreselleşmeyle

birlikte işletmelerde yaşanan değişimler, insanın birey olarak değerini arttırdığı gibi,

işletme açısından bir çalışan olarak da değerinin artmasına yol açmıştır. Böylece dış

hedef kitlenin yanı sıra bir de çalışanlardan oluşan bir iç hedef kitle ortaya çıkmıştır. Bu
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durumda iyi ve başarılı bir kurum imajı oluşturmak için, sadece dış hedef kitlenin

onayının alınması artık yeterli olmamakta, dış imaj oluşturmak için iç hedef kitlenin de

desteğini almak gereği ortaya çıkmaktadır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte bilgi

bombardımanına uğrayan tüketiciler, çok sayıda ve birbirinden çok da farklı olmayan

ürünler arasında karar verirken daha çok deneyim ve duygularına göre hareket etmeye

başlamışlardır. Bu durumda hedef kitlenin duygusal ihtiyaçlarına önem vermek, kurum

imajı oluşturmada çok önemli bir hale gelmiştir (Özüpek, 2005:163). Böylece hedef

kitlenin duygu ve tecrübeleriyle oluşan ve “soyut imaj” adı verilen bir imaj türü daha

ortaya çıkmaktadır (Özüpek, 2005:164).

İmaj farklı alanlardaki çalışmaların neticesinde doğmaktadır. İmajın sadece

reklâmla hedef kitlelere seslenmesi beklenemez. Güçlü bir imajın gerçekleşmesi için su

dört unsurun gerçekleşmesi gerekmektedir (Güzelcik, 1999:173):

 Altyapı kurmak,

 Dış imaj oluşturmak,

 İç imaj oluşturmak,

 Soyut imaj oluşturmak.

2.4.1. Alt Yapı Kurmak

Kurum için sağlam bir kurum kimliği temellendirmekle başlamaktadır. İlkeler,

felsefe, uzun dönemli hedefler, standartlar belirlenmektedir (Güzelcik, 1999:173). Bir

kurum imajı oluşturmanın ilk aşaması, işletmede gerekli olan değişimleri

gerçekleştirmek ve bu yolla, oluşturulacak imajı sağlam bir altyapı üstüne kurmaktır.

Kurum imajının uzun vadeli sonuçlar getirebilmesi için; imajın kurumun aynadaki

görüntüsü olması yani kurumun ne ise imajının onu yansıtması gerekmektedir. Sonuçta

unutmamak gerekir ki iyi bir kurum imajı yaratmak için hayali bir şeyin değil, kurumun

gerçek özelliklerinin yansıtılması gerekmektedir. Bunun için de en iyi yaklaşım, imaj

oluşturmadan önce esas özün bulunmasıdır (Howard, 1998:45’den aktaran Özüpek,

2005:164). İşletmelerin kendilerine güçlü bir kurum imajı yaratmaları amacıyla alt yapı

oluşturmaları için öncelikle bir misyon ve vizyon oluşturmaları gerekmektedir

(Güzelcik, 1999:174).
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2.4.1.1. Misyon Oluşturulması

Misyon sözlük anlamı itibarıyla “bir kişiye ya da kuruma verilen özel görev”

olarak tanımlanmaktadır. Bir yönetim kavramı olarak ise misyon, kurumların ne

yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunu, kendini nasıl görmek istediğini,

kurumların varlık nedenlerini ifade eder. Kurumların varlık nedenlerini açıklamaları

veya ne tür bir kurum olarak kendilerini görmek istediklerini belirtmeleri kurumların

misyon açıklaması olarak bilinmektedir (Koçel; 1998:74).

Varlık nedenini yazılı olarak açıklayan bir kurumun tüm personeli neyi neden

yaptıklarını daha iyi anlamakta, insiyatif kullanabilmekte ve kendi kişisel yeteneklerinin

kuruma nasıl katkıda bulunabileceğine daha iyi karar verebilmektedir. Misyon ifadesi

kurumun toplumdaki imajını belirlemektedir. Misyon açıklandığı ve özellikle üst

kademe yönetim tarafından benimsendiği durumlarda kurumların gereksiz büyümeleri

ve ilgisiz sektörlere girmeleri önlenmektedir. Misyon açıklamaları motivasyon ve ekip

çalışmasına ortam hazırlamaktadır. Kurumlar stratejik plan ve programları daha rahat

yapma ve değerleme olanaklarına kavuşmaktadır. Kamuoyu, kurumları daha iyi

değerlendirmekte ve halkla ilişkiler daha iyi yürütülmektedir. Misyon açıklamaları

kurumları yap-boz’lardan ve zikzaklardan kurtarmaktadır. Oluşan bir kurum

misyonunun özellikleri ise kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir (Dinçer, 1998:11):

Misyon uzun dönemli bir amaçtır. Sıklıkla değiştirilmeyen, bazen bir kurumun

hayatı boyunca bağlı kalacağı bir amaçtır.

Misyon hiçbir zaman ortadan kalkmaz ve ulaşılamaz. Bu nedenle daha iyiye ve

daha yüksek başarılara yöneltir. Ancak misyon belirlenirken gerçekçi olmalı ve kurumu

kendi yeteneklerinin çok uzağında bir yere yöneltmemelidir.

Misyon paylaşılan ortak değerler ve inançlardır. Tanımlanmış bu değerler ve

inançlar, kurumda çalışanların hepsine bir anlam kazandırmakta ve bir yön

sağlamaktadır. Hem motive etmeli, hem de rehber olmalıdır.
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Misyon kurumda çalışanların hepsiyle ilgilidir. Kurumda yer alan en üstten en alt

düzeydeki çalışana kadar herkesin ortak görüşüdür ve hepsini bağlayıcı nitelik taşır.

Kurum misyonu nicelikle ilgili değil, nitelikle ilgili bir değerdir. Finansal amaçlar,

büyüme ve kârlılık oranları, kurumdaki herkes için bir değer taşımaz veya aynı derecede

önemli olamaz. Bu gibi oranlar, üst düzeydeki belli sayıda yöneticiyi özendirebilir, ama

hiyerarşinin alt kademelerindeki üreten ve satan insanların yaşamlarına bir yenilik

katmaz.

Misyon kurumun içine değil, dışına yöneliktir. Misyon ürünler üzerine değil, pazar

üzerine odaklanır.

Misyon kurumlara özgü ve özeldir. Kuruma özgüdür, onu diğer kurumlardan ayırt

eder. Özeldir, alternatif faaliyetler içinden yönetimin tercih ettiğidir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anladığımız gibi misyon kurumun kendini nasıl

gördüğüyle ilgilidir. Burada önemli olan misyonun tüm kurum tarafından paylaşılması

gereken bir değer olduğudur. Ancak şunu da göz ardı etmemek gerekir ki; misyon,

kurumun içiyle ilgili olduğu gibi kurumun toplum tarafından nasıl algılanmak

istediğiyle de ilgilidir. Çünkü kurum kendi içinde inanıp benimsediği misyonunu

kamuoyuna da duyurmak isteyecektir. Bu çalışmalar da kurumun kamuoyu tarafında

nasıl görünüp algılandığını ortaya çıkaracaktır.

Örgütün iş yapma felsefesi ve varlık nedenini tanımlayan ve maddi ve beşeri

kaynakların nasıl kullanılacağını açıklığa kavuşturan işletme misyonu, işletmenin temel

amacını açık bir şekilde ortaya koyarak, işletmeye yön verir. Kurum misyonunu ifade

eden açıklamaların nasıl olması gerektiği konusunda bir standart olmamakla beraber, en

azından şu konularda kurumun ne düşündüğünün belirtilmiş olması gerekmektedir

(Koçel, 1998:75). Kurumun genel ve iş yapma felsefesi, kurumun kendini nasıl

gördüğü, hangi müşteri kitlesi ve pazara hizmet sunacağı, üretilecek temel mal ve

hizmetlerin neler olduğu, kullanılacak temel teknolojiler, büyüme ve kârlılık

konusundaki düşünceleri, genel olarak vermek istediği imaj. Kurumların bu konuları
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içeren bir açıklama yapmalarına ve bunu yazılı hale getirerek, başta kendi personeli

olmak üzere, tüm ilgililere dağıtmalarına aşağıdaki nedenlerden dolayı gerek vardır

(Koçel, 1998:75).

Ancak, misyon tanımı yapmak tek başına yeterli olmayacaktır. Tanımı yapılan

işletme misyonunun işletme çalışanları ile paylaşılması gerekir (Bayramoğlu, 2007:24).

Misyon tanımlaması ve bu misyonun benimsenmesi ile hedeflenen müşteriyi,

çalışanları, toplumu ve dolayısıyla onların ihtiyaç, istek ve beklentilerini ön plana

alarak, rekabet gücünü artırmaktır.

Kurumlar bir amaç için kurulur. Bu amaç zamanla değişiklik gösterebilir, ancak

kurumun varlık nedeninin çalışanlarca anlaşılmasını sağlayan bir temel bulunmaktadır

ve bu temel kurum misyonu olarak ifade edilir (Koçel, 1998:75).

Bir kurumun misyonu onu diğer kurumlardan farklılaştıran bir özelliğe sahiptir,

çünkü diğerlerinden farklı olarak ne yaptığını belirtir. Kurum misyonu oluşturulurken

bireylerin değerlerini ön plana çıkarmasına dikkat edilmelidir. Kurum misyonu,

paylaşılan değerlere aykırı olmamalıdır ve kurumdaki tüm çalışanlara ortak bir yön

vermelidir.

Kurum misyonu oluşturmanın temel düşüncesi; kârlılık ve büyüme gibi stratejik

amaçların, iyi yapılan bir işin yan ürünü olduğu, kendi başına bir amaç olmadığıdır. Bu

yaklaşım doğrultusunda belirlenen misyon, kurumun tabanındaki bütün insanlara esin

kaynağı olur ve bir anlam kazandırır (Dinçer, 1998:10).

2.4.1.2. Vizyon Oluşturulması

Vizyon, stratejik düşüncenin temel taşını oluşturan, geleceği görebilmek ya da

hayal edebilmekle ilgili bir durumdur (Kırım, 1998:115).

Vizyon, kavram olarak görüş, vizyon geliştirme ise; ileriyi görebilmek, geleceğe

ait tahminler yapmak ve bu tahminlere göre isletmenin ana hedeflerini ve stratejilerini

belirlemektir (Şimşek, 1998:366). Vizyon, amaç, amaç düzeyleri ve hedefler;
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Çalışanları daha anlamlı ve açık çaba sarfına yöneltirken, firma içindeki verimliliği de

arttırdığından kurumlar için vizyon geliştirmeye önem verilmesi gereken konulardan

olmalıdır (Karlöf, 1996:95).

Vizyon, bir amacı başarmak için var olan tüm engellere ve sorunlara karşın

ulaşılmak istenen hedef, örgütün geleceğine yönelik bir düş olarak tanımlanabilir.

Vizyon tüm çalışanların paylaştığı işletmenin geleceğine ait, varlığı ile işletme ve

çalışanlarına karşılaşılan problemlerin çözümünde yardımcı olan ve güç veren gelecekle

ilgili bir resim ya da görüntüdür (Akay, 2005:26-27).

Genellikle üst yönetim tarafından geliştirilen bu vizyon işletme çalışanlarıyla

paylaşıldığı takdirde, işletmeye ait olma duygusu yaratır, amaçların sürekliliğini sağlar,

bir başarı ölçüsü içerir. Ancak yanlış oluşturulmuş, kişilerce paylaşılmayan, yapısal

eksikliklerin söz konusu olduğu bir vizyon ise, bu işlevi yeterince yerine

getiremeyecektir (Bolat, 2006:18).

Vizyon, en basit şekliyle, tüm çalışanların paylaştığı kurumun geneline ait bir

resim demektir. Bu açıdan, vizyon bireysel bir fantezi değil, geleceğin nasıl

olabileceğini ve istenilen durumların ideal olarak hangi yollarla yapılabileceğine dair

inançları bir araya getiren zihni bir tasarım olarak düşünülmelidir. Öyleyse vizyon;

mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan,

kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden bilinmeyene doğru

zihni bir bakış olarak tanımlanabilir (Dinçer, 1998:6).

Vizyon, geleceğe ait bir tasviri, idealleri ve öncelikleri, kurumu neyin özel ve tek

kıldığına dair duyguyu, onun var olma nedenini ortaya koyan bir dizi ilke ve değeri,

kurumsal başarıyı belirlemeye yarayacak zorlayıcı ölçütleri içermektedir (Dinçer,

1998:6).

Vizyon kavramına açıklık getirebilmek için aşağıdaki özellikler sıralanabilir

(Benligiray, 2000:167):
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Vizyon, uzak geleceğin bugünden tasarlanmasıdır: Vizyon, gelecekte oluşabilecek

ya da oluşturulabilecek bir durumun düşüncede şimdi yaratılmasıdır. Bir vizyon, sanki

oradaymışız gibi, ulaşılmak istenen durumu tanımlayan nitelikli bir hedef seçimidir.

Vizyon ile uzun vadeli plan aynı şey değildir: Planlama doğası gereği

tümdengelim yaklaşımına dayanır ve değişim yaratmak için değil, düzenli sonuçlar

yaratmak için tasarlanır. Vizyon ise, daha çok tümevarıma dayanır ve amacı değişim

yaratmaktır. Bir vizyon yaratmanın altında yatan fikir sektördeki diğer kurumlardan

ayırt edici özelliklere sahip olan ve özel bir kimlik kazanmış, üzerinde odaklanacağı iş

ve gelişme yönüne sahip bir kurum kurmaktır. Bu aşamada vizyon, gelecek için arzuları

tanımlar.

Vizyonun parlak fikirler olması gerekmez: Vizyon doğrudan onu yaratanların

kişisel, örgütsel veya toplumsal deneyimlerine, yeteneklerine bağlıdır; onlardan doğar

ve geleceğe yön verir. Bu yüzden de sınırsız değildir; başkalarının buluşlarıyla

değiştirilemez ve komutla yaratılamaz. Bir vizyonla ilgili en önemli şey çarpıcılığı veya

özgünlüğü değil, önemli tarafların (müşteriler, çalışanlar, hissedarlar) çıkarlarına ne

kadar iyi hizmet vereceği ve gerçekçi bir rekabet stratejisine ne kadar kolay

dönüştürülebileceğidir.

Vizyon sağlam veri temellerine oturtulmalıdır: Vizyon, örgütün geleceği hakkında

bir rüya ya da fantezi değildir. Vizyon yaratmak için gerekli olan zorlu, bazen de

yıpratıcı olan veri toplama ve analiz etme sürecidir. Vizyonun; pazar, rekabet, teknoloji,

ekonomik, yasal, siyasal ve kurumun dikkate alması gereken sosyal koşullar hakkında

gerçekçi öngörülerle oluşturulması gerekir. Sağlam veri temellerine oturmayan bir

vizyon fantastik bir hayal olmaktan ileri gidemez.

Vizyon, kurumdaki herkese itici bir güç verir: Büyük vizyonlara ulaşmak için

büyük bir enerji gerekir. Motivasyon ve esin inançlara enerji verir ve bunu kontrol

mekanizmaları gibi insanları doğru yöne çekerek değil; kazanma, ait olma ve kabul

görme duygusuna sahip olma, özsaygısını geliştirme, kendi yaşamını kontrol edebilme

ve kendi ideallerine uygun yaşama yeteneğini geliştirme gibi temel insani ihtiyaçları
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karşılayarak yapar. Bu duygular insanları derinden etkiler ve güçlü bir yanıt vermelerine

neden olur.

Vizyon, tek başına rekabette başarının güvencesi olamaz: Çok iyi vizyonları olan

kurumlar her zaman en kârlı ve en başarılı kurumlar olamamışlardır. Ne kadar iyi

vizyon sahibi olursa olsun, bunu yürütme ve yöneltme yeteneğiyle birleştirmeyi

başaramamış kurumların fazla bir şey elde etmeleri mümkün değildir. Öte yandan çok

etkili yönetim yeteneği de aynı şekilde vizyon eksik olduğunda, tek başına gelecekteki

başarının güvencesi olmayacaktır. Vizyon yaratmak ile operasyonel mükemmelliğe

kavuşmak eşit ölçüde önemli ve zor görevler olarak kabul edilmelidir.

Vizyon, kurumun başarısında büyük rol oynayan, bu gününü aynı zamanda

gelecekte ulaşmak istediği yeri tanımlayan ve kurum çalışanlarının katılım ve

paylaşımıyla rekabette başarı kazanmasını sağlayan önemli bir kavramdır. Vizyonları

sayesinde kurumlar değerlerini, amaçlarını, hedeflerini duyurma ve paylaşma olanağı

bulurlar.

2.4.2. Dış İmaj Oluşturmak

Güçlü bir kurum imajı oluşturmanın ikinci unsuru, işletme için bir dış imaj

oluşturmaktır. Dış imaj ise, işletme dışındaki hedef kitlelerin işletme hakkındaki fikir ve

algılamalarından oluşur. Dış imajın oluşumunda ise aşağıdaki unsurlar önem

taşımaktadır (Güzelcik, 1999:182).

2.4.2.1. Müşteri Memnuniyeti

Genel anlamı ile memnuniyet, bir ürün ya da hizmet ile ilgili satın alma

eyleminden önceki beklenti ( beklenen performans) ile satın alma eyleminden sonra

yaşanan deneyimin (gerçekleşen performans) memnun edici olması durumudur

(Vavra,1999).

Müşteri memnuniyeti, müşterilerinin ifade edilmiş ya da edilmemiş tüm ihtiyaç,

istek ve beklentilerinin karşılanmasıdır (Paksoy, 2001:492). Müşterilerin ihtiyaçlarının

hızla değiştiği günümüzde, eskinin bulduğu ile yetinen müşteri kitlesinin yerini,
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ihtiyaçları ve beklentileri giderek çeşitlenen, zor beğenen ve zor tatmin olan bir müşteri

kitlesi almıştır. Artık müşteriler uygun fiyatta ve istediği özellikleri taşıyan mal ve

hizmetleri aramaktadırlar. Müşteriler, işletmelerden beklentilerini elde edemediklerinde

tatminsizlik duymakta ve başka işletmelerin mal veya hizmetlerini talep etmeye

başlamaktadırlar. Bu durum, işletmeler için giderilmesi güç pek çok sorunu da

beraberinde getirmektedir. Bu sorunların belli başlıları, müşteriyi elde tutamama ve

müşteri gözünde işletme ile ilgili oluşan kötü imajdır. Bu nedenle de müşteri ihtiyaç,

istek ve beklentilerini karşılamayı öncelikli bir amaç olarak görmeyen işletmelerin

başarı şansı kalmamaktadır (Bolat, 2006:19)

Günümüz şartlarında müşteriler kendilerine değer verilmesini, kendisine sunulan

ürün ve hizmetlerin düşük maliyetli ama kaliteli olmasını, ürün ve hizmetlerin kendi

ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun olmasını ve kendisiyle dürüst, yakın, sıcak ve

güvene dayalı bir ilişkinin kurulmasını, yürütülmesini istemekte ve beklemektedir

(Odabaşı, 2000:28).

Ürünün temizlik, dayanıklılık, bakımlı olma, dış görünüm kalitesi gibi fiziksel

özellikleri açısından müşteri beklentileriyle uyumlu olması müşteri tatminini ciddi

anlamda etkilemektedir (Acuner, 2001:2).

Bir müşterinin tatmin olabilmesi için, algıladığının beklentilerine eşit ya da

beklentilerinin üstünde olması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilen işletmeler ise,

müşterileri gözünde olumlu bir imaj elde edecek ve bu işletmeye önemli bir rekabet

avantajı sağlayacaktır. Müşteri tatmini konusunda hatırlanması gereken bir konu, yeni

bir müşteri elde etmenin maliyetinin, mevcut bir müşteriyi elde tutma maliyetinden çok

daha yüksek olduğudur. Ayrıca, işletmeden ve ürünlerinden memnun olmayan

müşterilerin başka insanların kararlarını olumsuz yönde etkileyeceği ve müşteri kaybına

neden olacağı da unutulmamalıdır.

2.4.2.2. Kalite Gerekliliği

Hızlı, sürekli gelişen çevre, işletmeleri pazarda var olabilmek, rekabetçi

üstünlüklerini koruyabilmek için sistemlerini bazı değerlere odaklanarak
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yapılandırmalarını gerekli kılmıştır. Günümüzde müşteri memnuniyetini dolayısıyla

sürekli başarıyı sağlayarak öne çıkan kavramların başında kalite gelmektedir. Kalite

kavramının birçok tanımı vardır. Bunlardan bazıları:

• Juran’a göre kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları

karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.

• Philip Crosby ise kaliteyi belirli bir malın ya da hizmetin tüketicilerin isteklerine

uygunluk derecesi şeklinde tanımlamıştır (Oruç, 2008:30).

Ayrıca kalite, işletmelerde sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayan

bu kavram, yoğun rekabet ortamında işletmelerin rekabet güçlerinin göstergesi ve

başarının ve işletme varlığının sürekliliği için anahtar bir rol oynamaktadır. Kaliteye

verilen önem kuruluşun pazar açısından dışarıda sağlam ve güvenilir bir imaj

edinmesini sağlar ve hedef kitlenin saygınlığını kazandırır. Kalitenin çıktıları olan

güvenilirlik, estetik, dayanıklılık ve performans gibi boyutlar imaja olumlu yansıyan

önemli birer unsurdur (Akay, 2005:19).

2.4.2.2.1. Kurumun Sunduğu Ürün veya Hizmetin Kalitesi

Uzun dönemde, kurum imajını etkileyen en önemli unsurlardan biri de “ürün

kalitesi” dir. Kalite, bir ürünün müşterinin o üründen beklentilerini ne ölçüde

karşıladığına ilişkin inancının ölçüsüdür (Akat, Budak ve Budak, 2002:102).

İşletmelerin devamlılığını sağlayan önemli unsurlardan biri de pazara hitap

edecek, talep yaratacak ve artıracak ürünleri müşterilerine sunmasıdır. Bu noktada ürün

kalitesi kavramı ve önemi ön plana çıkmaktadır. Kalite algısı öznel bir kavram olmakla

birlikte ürün kalitesine yönelik belirli genellemeler ve sınıflandırmaların yapılması

ürünün değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sürecini hızlandıracaktır. Ürün ve hizmet

kalitesinin boyutları üzerine önemli çalışmalar yürütmüş olan Garvin’ in ürün kalitesine

yönelik belirlediği boyutlar şunlardır (Oruç, 2008:30):

Performans: Ürünün birincil özellikleri

Diğer Unsurlar: Ürünün çekiciliğini sağlayan ikincil özellikler
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Uygunluk: Özelliklere, belgelere ve standartlara uygunluk

Güvenirlilik: Ürünün kullanım ömrü içinde performans özelliklerinin sürekliliği

Dayanıklılık: Ürünün kullanılabilirlik özelliği

Servis Görebilirlik: Ürüne ilişkin sorunların ve şikayetlerin kolay çözülebilirliği

Estetik: Ürünün albenisi ve duyulara seslenebilme yeteneği

Algılama: Ürünün reklamları, kabul görmesi ya da diğer markalara göre sezgisel

olarak değerlendirilebilmesi

Ürünün fiziksel özelliklerinin müşteri istek, ihtiyaç ve arzularına hitap etmesi

müşterinin hayali bir resim oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Zihinde canlandırılan bu

resimde müşterinin ürüne karşı duygusal bir karşılık vermesi ve ürüne yönelik belirli

yargılar geliştirmesini kolaylaştırır. Dolayısıyla, müşteri satın alma deneyiminin

memnuniyetle sonuçlanması ve satın alma davranışının tekrarlanması için müşterinin

üründen tam olarak neler beklediği, ürünün güçlü ve zayıf yönleri hakkında detaylı

veriler elde etmek ürünün daha doğru şekillendirilmesinde, iyileştirilmesinde bize yol

gösterici olacaktır (Mucuk, 2005:123).

Günümüzde kaliteyi, şirketler için bir ürünün performansı, nitelikleri,

güvenilirliği, standartlara uygunluğu, dayanıklılığı, estetiği ve algılanabilirliği itibariyle

birçok boyutu olan stratejik bir araç olarak görmek mümkündür. Ayrıca kalite, yoğun

rekabet ortamında işletmelerin rekabet güçlerinin göstergesi olarak karşımıza çıkmakta

ve başarının ve işletme varlığının sürekliliği için anahtar bir rol oynamaktadır.

Çalışanların iş tatminini de sağlayarak kişisel doyuma ulaşmalarına yardımcı olan

kalite, bu özelliğinden dolayı bir motivasyon aracı olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca

kalite, işletmelerde sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayan bir kavram

olarak da karşımıza çıkmaktadır (Ataman, 2001:311).

2.4.2.2.2. Satış Sonrası Hizmet ve Kalitesi

Hizmet kalitesi, hizmetin bütün olarak mükemmelliği ve üstünlüğünün tüketici

tarafından değerlendirilmesidir ki bu değerlendirme tarafsız kalite ile çakışabilir.

Algılanan kalite memnuniyetle ilgili olan ama aynı anlama gelmeyen, performansın
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algılanması ile beklentilerin karşılaştırılmasından ortaya çıkan sonuçlar olarak da

tanımlayabilecek bir tutum şeklidir (Oruç, 2008:33).

İşletmelerin satışla birlikte müşterileriyle ilişkilerinin bitmediğini, satış sonrası

müşteriye karşı yükümlülüklerinin bulunduğunu kabul edip, verdikleri garanti

kapsamında satılan üründe, satış sonrası çıkan sorunlarda müşterinin yardımına koşmak

ve de kaliteli bir satış sonrası hizmet sunmak, yalnızca müşteri değil, tüm toplum

tarafından takdirle karşılanan bir çalışma yöntemi olduğundan, olumlu imaj oluşturma

yönünde en büyük araçtır. Kaldı ki, tüketicinin ürün ya da hizmetten en verimli bir

biçimde yararlanması, gerek o kişi gerekse de çevresinin ihtiyacı olduğunda o kuruluşa

başvurması noktasında büyük bir referanstır.

Kurumun çevresine sunduğu mal ve hizmetler onun ürününü oluşturmakta ve

kurum bu ürünlere talep olduğu sürece varlığını sürdürebilmektedir. Kurumun ne

ürettiği, nasıl ürettiği ve bu ürettiğini hangi koşullarda hangi çevreye sunduğu yaşamsal

önem taşımaktadır (Biber, 2001:13). Eğer kurum çevrenin talep ettiği ürünü, talep

edilen zamanda ve koşullarda üretip sunamıyorsa imajının yanı sıra varlığını da

tehlikeye sokmaktadır. Uzun dönemli kurum imajını ve ününü etkileyen en önemli

faktörlerden biri, ürün kalitesidir (Güzelcik, 1999:182). Bu nedenle, kısa dönemli

kazançlar için ürün kalitesinden hiçbir zaman ödün vermemek gerekmektedir. Ayrıca

ürünün fiyatının uygunluğu, ambalajı, kullanılan teknoloji, dağıtım kanalları, satış

sonrası hizmet de kurum imajını ve ürün imajını etkileyen faktörler arasında yerini

almaktadır.

2.4.2.3. Somut İmaj

Dış imaj oluşturmanın ikinci yolu somut imaj oluşturmaktır. Somut imaj; kurum

isminden logosuna, iş yerinin dekorasyonundan dokümantasyona kadar görsel kimlik

oluşturan her şeyi kapsamaktadır (Güzelcik, 1999:184).Yani somut imaj gözle

görülebilen ve hissedilebilen ilk imajdır. Somut imaj logodan, kurumun bulunduğu

alana kadar her şeyi kapsamaktadır. Kurumun ismi ve logosu, imaj sistemi içerisinde en

önemli görsel elemandır. Kurum ismi ve logosu, hedef kitlelere kurumun kimliğini

gösterme açısından önem taşımaktadır (Güzelcik, 1999:186). Frank Jefkins, bir
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işletmede görsel açıdan somut imajı oluşturacak öğeleri şöyle belirtmektedir (Jefkins,

1994:324’ ten aktaran Güzelcik, 1999:185):

• Üniformalar, şapkalar, rozetler

• Şirketle ilgili video kasetler ve slayt gösterileri

• Yıllık raporlar, muhasebe raporları, özel yazışmalar

• Yemek takımları, peçeteler, menüler

• Masa örtüleri

• Kül tablaları

• Kapı kolları, lambalar ve diğer dekorasyon malzemeleri

Çalışanların nasıl giyindiğini ya da ofisin nasıl göründüğünü içeren somut imaj,

potansiyel müşterilere o işletmeyle iş yapmaları ya da ofisi hemen terk etmeleri

konusunda yardımcı olacaktır. Araştırmalara göre, insanlar tarafından verilen kararların

%83’ü görsel verilerden etkilenmektedir.

2.4.2.4. Reklam / Medya ile İlişkiler

Reklam, belli bir ürünün ya da hizmetin tanıtılmasını ve satışını amaçlayan

tanıtım faaliyetleridir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998:311). Reklam kampanyasının,

satışlara olumlu katkısının yanında işletmenin özellikle dış imajının oluşturulmasında

önemli katkılar sağlanmaktadır. Diğer yandan reklam kampanyalarının imaj

programından ayrılmaması gerekmektedir (Güzelcik, 1999:13).  Kurumsal reklamcılık

kuruluşun ürün ve hizmetlerinin yerine kuruluşun değerlerine ağırlık veren ve kurumun

imajına katkı sağlamayı amaçlayan reklam faaliyetleridir (Bolat, 2006:21).

Kurumsal imaja katkı sağlaması açısından kesinlikle reklâmdan yararlanılmalıdır.

Reklâmın amacı, kuruluşa ve sunduğu ürün ya da hizmetlere yönelik önyargıları, yanlış

ve olumsuz izlenimleri düzeltmek için olumlu bir imaj yaratmaktır. Kurumsal reklam

Bu reklâm türünde mesajlar işletmenin saygınlığını arttırmaya yöneliktir. Bu reklâm

türü kurumun mevcut çalışanları nezdinde de imajını güçlendirmekte ve onların kurum

içinde kalmalarını sağlamaktadır (Bakan, 2005:123).
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İşletmelerle ilgili olarak medyada çıkan haberler, işletmelerin hedef kitleler

tarafından algılanan imajını olumlu ya da olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu yüzden

her kuruluş kurumsal imaj oluşturma çalışmalarının yürütülmesinde ya da oluşturulan

imajın hedef kitlelere ulaştırılması aşamasında, ekonomik ve kamu yararına yönelik

çalışmalarını ve başarılarını kamuoyuna tanıtarak, onun güvenini kazanmak ve aynı

zamanda toplumda kurumun amaçlarına uygun bir izlenim yaratmak amacıyla, medya

ile ilişkilerini iyi tutmak ve geliştirmek durumundadır. İşletme, medya ile ilişkilerde,

işletme ile ilgili haberlerin medyaya hızlı, doğru, yeterli ölçüde ve düzenli olarak

ulaşmasına çalışmalıdır. Medya ile iyi ilişkiler kurmanın yolu, halkla ilişkiler

görevlilerinin medyaya sürekli olarak güncel ve iyi haberler göndermesine bağlıdır. Bu

görevlilerin medya ile ilişkilerinde, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamaları, son

derece önemlidir (Gürgen, 1998:145).

2.4.2.5. Halkla İlişkiler

Halkla ilişkiler kurum imajı oluşumunda en önemli kriterlerden biridir. Planlı ve

iyi organize edilen bir halkla ilişkiler programı, kurum imajı oluşumunda büyük  rol

oynamaktadır (Özüpek, 2005:149).

Günümüzde halkla ilişkiler, kısaca imaj paketleme ve dağıtma yoluyla kamunun

davranışını etkilemeye yönelik örgütlü girişimi anlatır. Halkla ilişkiler organizasyon içi

ve dışındaki insanların biçimlerini ve davranışlarını mental çerçeveler inşa ederek

yönetmeye çalışan bir kitle manipülasyon biçimidir. Dolayısıyla Halkla İlişkiler

kamuoyunu etkileme ve yönlendirme aracı, yolu ve yöntemidir (Erdoğan, 2006:36).

Halkla ilişkilerin geçmişten günümüze çok sayıda tanımı yapılmıştır. Bunlardan

bazılarına göre halkla ilişkiler, yönetimin izlemekte olduğu politikaların halka

benimsetilmesi, çalışmaların sürekli ve tam olarak halka duyurulması, yönetime karsı

olumlu bir hava yaratılması ve buna karşılık halkın da yönetim hakkında ne

düşündüğünün ve yönetimden ne istediğinin bilinmesi ve halkla işbirliği sağlanması

görevidir (Çamdereli, 2004:24).
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Kurumsal imaj oluşumunda etkili olan en önemli faktörlerden birisi halkla

ilişkilerdir. Kurumsal imajla halka ilişkiler kavramı yakın bir ilişki içindedir. Bir

şirketin halka ilişkileri konusunda problem olması o şirketin zayıf bir imajı olduğu ve

bu konuda bir şeyler yapması gerektiği anlamına gelir. Halkla ilişkiler kurumsal imaj

oluşturmada önemli bir unsur olsa da onu yalnızca olumlu imaj yaratma girişimi olarak

görmek eksiklik olacaktır. Halkla ilişkiler anlayışının ön koşulu bir kuruluşun eksik,

hatalı, olumsuz yönlerinin de olabileceğini kabul etmesi, olumsuzluğun giderilmesi için

uygulamaya geçmesidir. Bu nedenle olumlu imajı oluşturma tek başına halkla ilişkiler

anlamına gelmemekte, bu çaba halkla ilişkilerin bir parçası olarak ele alındığında

kendisinden beklenen sonucu sağlama olasılığı artmaktadır (Bakan, 2005:104-105).

Halkla ilişkiler biriminin kurum içinde en üst düzeydeki yöneticiden en alt

seviyedeki çalışana dek herkese hitap eden bir iletişim ortamı sağlayarak kurumsal

imaja katkı sağlaması ele alınması gereken önemli bir konudur (Bakan, 2005:105-107).

Göksel ve Yurdakul’a (2002:32-35) göre etkin bir halkla ilişkiler çalışması ile

hedef kitlelerin gözünde olumlu bir imaj yaratmak için, halkla ilişkiler uzmanlarının

yazma, basım, medya ile ilişkileri kurma ve sürdürme, özel olaylar düzenleme,

konuşma, üretim, araştırma, programlama ve danışmalık, eğitim ve yönetim görevlerini

yerine getirmesi gerektiğini belirtmektedir.

2.4.2.6. Sponsorluk

Sponsorluk, kurumsal amaçlara ulaşmak için, spor, sanat/kültür veya sosyal

alanlarda, kişi veya organizasyonların para, araç/gereç ya da hizmet ile desteklenmesi

ve bu tüm aktivitelerin planlanması, organizasyonu, yürütülmesi ve kontrolüdür

(Peltekoğlu, 2004:290).

Sponsorluk; karşılıklı olarak kabul edilmiş ticari faydaları sağlamak amacıyla, bir

bireyi, organizasyonu, olayı ya da faaliyeti desteklemek için ticari bir kurulus ya da

hükümet tarafından ayni ve ya nakdi desteğin sağlanmasıdır(Ball, 1993:16’dan akt.

Özüpek, 2005:149).
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Bir kurumun, sponsorluk olayında başarıyı yakalamak için kurumun daha önceden

belirlemiş olduğu amaçlarına ulaşabilmek için sponsorluk yapacağı alanın, hedef kitleye

vermek istediği mesajların ve elde edilecek sonuçların doğru seçildiğinden emin olması

gerekmektedir. Yani sponse edilen faaliyet kurumun imajına uygun seçilmelidir.

Kurumlar, kurum imajını desteklemek, yerleştirmek, hedef kitlede iyi niyet oluşturmak

için sponsorluk faaliyetine girmektedirler (Okay, 1998:5).

Medyada reklâmı yasak olan ürünlerin duyurulması, iyi niyetin geliştirilmesi,

kurum imajının desteklenmesi, markanın tanıtılması, medyanın ilgisinin çekilmesi

amacıyla sponsorluktan yararlanılmaktadır (Okay, 1998:43).

Dış imaj yaratma unsurlarından biri olan ve kurum isminin hedef kitle tarafından

tanınmasına yardımcı olan durum sponsorluk faaliyetidir. Genel olarak kuruluşlar

kurum ve ürün imajını desteklemek, imajlarını güçlendirmek kurum kimliklerini

yerleştirmek, halkın gözünde iyi bir kuruluş olarak algılanmak, faaliyet gösterdikleri

bölgede topluma katkıda bulunmak, hedef kitlede iyi niyet ve anlayış oluşturmak,

kuruluşun tanıtımını yapmak gibi nedenlerle sponsorluk faaliyetinde bulunurlar. Bu tip

faaliyetlerde kurumun defalarca tekrarlanan logosu, kurumsal renkleri tipografisi, marşı

kurum imajının oluşmasına katıda bulunmaktadır. Sponsorluk faaliyeti toplumda

kuruma ilişkin sıcak duygular oluşturur. Kamuoyu bu kurumu, iyi ve yararlı çalışmalar

yapıyor olmasından dolayı takdir eder. Kurumsal imajın hedef kitledeki gruplar

tarafından anlaşılması sağlanır (Akay, 2005:19).

2.4.2.7. Sosyal Sorumluluk

Dış imaj oluşturmanın unsurlarından biri de sosyal sorumluluk sahibi bir işletme

olmaya çalışmaktır. Sosyal sorumluluk, işletmelerin karar verme ve bu kararları

uygulama sürecinde toplumu da dikkate alarak hareket etmesi ve toplumun yararını

gözetmesidir. Bunun temel nedeni, toplumun işletmelerden beklentilerinin her geçen

gün artış göstermesi ve tüketicilerin satın alma kararlarını verirken, ayrıca işletmelerin

sosyal boyuta ilişkin performanslarını da değerlendirmeye almalarıdır (Sabuncuoğlu ve

Tüz, 1998:23). Sadece ticari kaygı taşıyarak faaliyette bulunan işletmeler artık

kamuoyunda kabul görmemekte, bu bakımdan da işletmeler sosyal sorumluluk bilincini
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taşıyan faaliyetlere ağırlık vermekte ve bu şekilde rakipleri arasından sıyrılmaya

çalışarak, “olumlu bir imaj” ile hedef gruplarına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Başka bir

deyişle işletmeler, topluma rağmen, onu düşünmeksizin kar elde etmeye çalışmanın

uzun vadede olumlu sonuçlar doğurmayacağının farkına varmaya başlamışlardır. Sosyal

sorumluluk faaliyeti de toplumda kuruma ilişkin sıcak duygular yaratır. Kamuoyu bu

kurumu, iyi ve yararlı çalışmalar yapıyor olmasından dolayı takdir eder. Çevreye ve

doğaya karşı bilinçli bir kurum olarak katkılarını beğenir. Böylece kurumsal imajın

hedef kitledeki gruplar tarafından anlaşılması sağlanır. Bu nedenle işletmeler, topluma

karşı tutum ve davranışlarını değiştirerek, üstlerine düşen sosyal sorumluluklarını

yüklenmek ya da yeniden gözden geçirmek durumundadırlar.

Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve küreselleşme, kuruluşların ekonomik

olduğu kadar sosyal sorumluluk misyonları olduğunu ortaya koymuştur. Sosyal

sorumluluk, kuruluşları farklılaştıran önemli bir özelliktir. Sosyal sorumluluk anlayışına

sahip kuruluşlar, hem çalışanları hem de müşterileri tarafından saygıyla söz edilen ve

güven duyulan kuruluşlar olarak algılanmaktadırlar (Alacaklıoğlu, 2002:9).

Sosyal bir varlık olarak işletmelerin, çok geniş bir etki alanına sahip olmaları

dolayısıyla, ekonomik sorumluluklar yanında sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaları

gerektiği kaçınılmazdır. Dinamik bir yapıya sahip olan sosyal sorumluluğun, toplumun

değişen değerleri ve düşünceleriyle beraber değiştiği ve isletmelerin sosyalleşmesine

bağlı olarak alanının genişlettiği görülmektedir (Özüpek, 2005:102-103).

2.4.3. İç İmaj Oluşturmak

Müşteri içeri girdiğinde olumlu bir ortamla karşılaşırsa, dış amacına ulaşmış

sayılmaktadır. Dış imajdan etkilenen bir potansiyel müşteri, sunulan faydadan

yaralanmak üzere kuruma geldiğinde görüştüğü kişinin davranışına göre ya emin

olmakta ya da kafasında oluşmuş olan olumlu imaj tam tersine dönmektedir. Bu

araştırma dâhilinde temel alınan kişisel satış da iç imaja dâhil olmaktadır (Güzelcik,

1999:173).
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İç imaj oluşturmak, kurumun içindeki hedef kitlelere yönelik imaj yaratma

çalışmalarıdır. Dış imajın görevi müşteriyi satın almak için isletmeye getirmektir. Eğer

müşteri isletmeye gelir ve içeride olumlu bir ortamla karşılaşırsa dış imaj görevini

yapmış demektir. Dış imajdan etkilenerek işletmeye gelen bir müşteri görüştüğü kişinin

davranışlarının kurumun dış imajıyla ne derece uyuştuğu konusunda bir karara varacak

ve bu karar neticesinde isletme müşteriyi kazanacak veya kaybedecektir (Güzelcik,

1999:193).

İç imaj işletme içindeki atmosferdir. İç imaj, işletmenin çalışanlar üzerindeki ya

da çalışanların müşterilere yansıttığı imaj olarak da tanımlanabilir. Olumsuz bir iç imaj,

olumsuz bir ün ve kaybedilen müşteriler anlamına gelir. Güçlü bir iç imaj

oluşturabilmek için, çalışanların gerekli olan ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Bu

ihtiyaçları şu şekilde sıralayabiliriz:

Çalışanların, bir vizyona ve çalıştıkları iş yerinden gurur duymaya ihtiyaçları

vardır.

Yönetimin kendilerine saygı göstermesine ve patronlarıyla reklâm yönü

olmayan eşit ilişkiler kurmaya ihtiyaçları vardır.

Yönetimle açık, dürüst ve iki yönlü isleyen iletişime ihtiyaçları vardır.

Çalışanların yaratıcılıklarını göstermeleri için kendilerine fırsat tanınmasına

ihtiyaçları vardır. Yaptıkları iyi islerin sonunda takdir edilmeye ihtiyaçları vardır.

 İyi yaptıkları isler hakkında tasdik görmeye ihtiyaçları vardır.

Terfi için fırsat tanınmasına ihtiyaç vardır.

Sadece bir üretim parçası olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak da değer

görmeye ihtiyaçları vardır (Gee, 1995:65’den akt. Özüpek, 2005:176).

İşe giren bir kişi, ortaya koymuş olduğu emeğinin karşılığı olarak bir takım maddi

(para, mal vb.) ve manevi (statü, saygı görme, kendine gerçekleştirme vb.) kazançlar

elde etmeyi umar. Bu tür beklentileri karşılanmış bir personel de, çalıştığı işletmeye

karşı olumlu bir iç imaj oluşturmaktadır (Bolat, 2006:24).
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2.4.4. Soyut İmaj Oluşturmak

Günümüzde güçlü ve etkili bir kurum imajını yaratmak için, işletmelerde bir alt

yapı kurduktan, görselliğe dayanan dış imajı oluşturduktan ve çalışanlara yönelik iç

imaj çalışmaları yaptıktan sonra yapılması gereken en önemli ve en son aşama

müşterilerle duygusal bağ kurmayı sağlayan “soyut imaj” oluşturmaktır (Güzelcik,

1999:199). Soyut imaj, işletmenin müşterilerle duygusal bağlantı kurmasını sağlar.

Geleneksel imaj programları işletmenin dış imajına ve imajın görsel yönüne

odaklanmıştır. Oysa günümüzde yapılan araştırmalar, müşterinin işletme hakkındaki

duygularını içeren soyut imajın; işletmenin uzun dönem beklediği üne kavuşmasında

sayılan görsel elemanların yaptığından çok daha fazla etkileri olduğunu ortaya

koymaktadır. Soyut imaj; müşteri tatmini ve sadakati yoluyla kurumun sosyal

sorumluluk sahibi bir kurum olduğunun hedef kitleler tarafından algılanmasıyla

oluşturulmaktadır. Kurum soyut imaj oluşturabilmek için (Özüpek, 2005:167):

• Müşteri tatmini ve sadakati sağlanmalı.

• Müşteriyle ilişki kurulmalı.

• Müşteriye göre üretim yapılmalı.

• Müşteriye değer sunulmalı.

• Müşterinin güveni kazanılmalı.

• Sosyal sorumluluk anlayışı oluşturulmalıdır.

Kurumun ismi logosu ve ambleminin dizaynı gibi unsurlar ilk olarak müşteriyi

etkileyebilir ancak müşteriyi tatmin etmenin yolu müşteriyle kurulan ilişkilerde gizlidir.

Bir güler yüz ve sıcak bir karşılama, müşteriye elde edeceği üründen daha fazlasını

kazandırarak önemli olduğunu hissedecektir. Tüketiciler üretici ile olan ilişkilerinde

performans, güvenilirlik, destek, rahatlık ve beğeni isterler. Çalışanlar ise iyi bir gelir,

rekabet ve büyümek arzu ederler işte hem dış hem de iç müşterilerin ayrıca kurumun

diğer paydaşlarının ayrı ayrı isteklerine cevap verebilmek duygusal olarak onlara fayda

sağlayacak faaliyetler işletmenin soyut imajını olumlu yönde etkileyen davranışlardır.

Soyut imaj; müşteri tatmini ve sadakati yoluyla ve kurumun sosyal sorumluluk sahibi

bir kurum olduğunun hedef kitleler tarafından algılanmasıyla oluşturulmaktadır

(Güzelcik, 1999:201).
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2.5. Kurumsal İmaj ve Etkileşimde Olduğu Kurumsal Öğeler

Kurumsal imajın etkileşim içinde olduğu alanlar; kurum felsefesi, kurumsal

kimlik ve kurum kültürü olarak üç başlık altında incelenmektedir.

2.5.1. Kurumsal İmaj ve Kurumsal Kimlik Etkileşimi

Tüketicinin zihninde algılanan kurum imajının stratejik bir rekabet aracı haline

gelmesiyle beraber özellikle son yıllarda kurumsal kimlik ve kurumsal imajın

güçlendirilmesi giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Kurumsal kimliğin,

kurumsal imaj ile bir bütün oluşturduğu gerçeği dikkate alınırsa, kurumsal imajın

kurumsal kimlikten soyutlanması gerektiğini düşünmek yanlış bir tespit olacaktır. Buna

göre kurumsal kimliğin, bir kurumun ilişkide bulunduğu hedef gruba kendini anlatan bir

iletişim aracı olduğu söylenebilir (Ayhan ve Karatepe, 1999:112).

Kurum kimliği bir işletmenin, organizasyonun kimliğini ifade eder. Kuruluşta

çalışanların davranışları, kuruluşun iletişim biçimleri, felsefesi ve görsel unsurlarından

oluşur. Bir işletme birçok işletme arasından fark edilmek istiyorsa kurum kimliği

oluşturması gerekmektedir (Gülsünler, 2007:282). Kurumun kendisini temsil ederken

nasıl algılanacağına yön veren aktivitelerin bütünü ise kurumsal kimlik süreci olarak

tanımlanmaktadır. Kurumsal kimliğin dışa yansıyan yüzü öncelikle amblem, logo,

kartvizit, mektup kağıdı vb. unsurlardır. En başta bir kurumsal kimliğe sahip olabilmek

için, öncelikle kurum olmak gereklidir (Öztürk, 2006:2). Kurum kimliği oluşturmaya

yönelik çabaların son hedefi imaj oluşturmaktır. Kurum kimliği kurumsal imajı

şekillendirir. İmaj olması istenilen, kimlik ise gerçekte var olandır (Gülsünler,

2007:288). Kısacası imaj, hedef gruplar tarafından algılanan kurumun resmini

oluştururken, kimlik ise bir kurumun kendini gruplara tanıtma yoludur.

Kurum kimliği içinde sayılan görsel kimliğin dört tane amacı vardır: Bunlardan

birincisi, konumlandırmaya ve isme bir kişilik katarak markaya hayat vermektir.

İkincisi; markanın kabulünü ve anımsanmasını yaygınlaştırmaktır. Üçüncü amaç ise;

markanın rekabet içerisinde farklılaşmasına yardım etmektir. Dördüncü amaç da farklı

marka unsurlarını aynı görüş ve duygu içerisinde birbirine bağlamaktır (Öztürk,

2006:8). Ayrıca kurum kimliğinin getireceği bütün avantajlar, yani kurumsal hedef
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belirlenmesi, daha etkili bir stratejinin ortaya konması, açık iletişim yapıları sağlanması,

motivasyon ve teşvikler getirmesi, biz duygusunun iyileştirilmesi, daha iyi bir imaj

oluşturması ve başarıyı beraberinde getirmesi, hem çalışanlar, hem de kuruluş için

karşılıklı yarar sağlayacaktır (Okay, 2008:77).

Kuruluşların fiziki özellikleri imaj oluşumunda ve mevcut imajın sürdürülmesinde

etkilidir. Bu durum kuruluşların dış mimarisinin, iç dekorasyonunun, ürünleri ile ilgili

fiziksel özelliklerin belirli bir yönetim anlayışı içerisinde planlı biçimde tasarlanması

gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Okay’ a göre, bir imaj oluşturma çabası tek başına

ele alınmamalıdır. Başarılı bir kurum imajı ancak etkili kurum kimliği çabaları

sonucunda oluşabilir. Kurum kimliği oluşturmaya yönelik tüm çabaların son hedefi bir

imaj oluşturmaktır. Kurum kimliği, kurumsal imajı şekillendirir. Başarılı olmayı

hedefleyen her imaj, böyle bir çabaya dayanmalıdır. Kurum kimliği çabaları olmaksızın

gerçekleştirilmek istenen imajlar, kalıcı olamamaktadır (Bakan, 2005:86–87).

Kurum imajı yaratmada görselliğe dayalı kurum kimliği oluşturma yaklaşımının

yedi özelliği vardır. Buna göre kurum kimliği (Güzelcik, 1999:148);

Yönetici ofislerinden, elemanlara doğru tek taraflı iletişim avantajı sağlar,

 İşletmeden, hedef kitlelere doğru tek taraflı iletişimi sağlar,

 İşletmenin veya markanın duyurmak istediği niteliklerini görsel açıdan ifade

eder,

Grafiksel açıdan ise yaratıcılığı yönetme amacına hizmet eder,

 İşletmede gerçekleşen değişimi görsel açıdan hedef kitlelere yansıtır,

 İstenilen bir zamanda yapılan, bir seferlik olaydır,

Kuruma ve müşteriye değer katan bir yöntem değil, kurumun kim olduğunu

hedef kitleye görsel açıdan ifade etmeye yarayan bir işlemdir.

Kurumsal kimlik, örgütsel kültürün dinamik süreçlerinin bir ürünüdür. Kültürel

değerleri içerisinde barındıran kurumsal kimlik, kurumsal imajların oluşturulacağı ve

iletileceği sembolik materyalleri sağlar. Sonra kurumsal imajlar dışarıya yansıtılır ve
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kültürel gerçeklerin ve kullanılan sembollerden kimliğin ne olduğunun anlaşılması için

kültürel sisteme geri kabul edilir (Erdoğan vd. 2006:59).

Kurum imajı bir kuruluşun veya kişiler grubunun bir kuruma gösterdiği duygusal

olduğu kadar bağdaştırmaların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Kurumsal imaj, kurum

kimliği etkilerinin çalışanlar, hedef grupları ve kamuoyu üzerindeki neticesidir. Kurum

imajında daha çok kurumun sosyal sorumluluk anlayışı, kamuoyuna karşı daha duyarlı

olması gibi özellikler etkilidir. Bunlar süreklilik taşıdığı takdirde hatırlanabilmektedir

(Gülsünler, 2007:288). Kurumsal imaj zihinseldir. Ait olduğu kuruluşu düşündürür.

Kurumsal kimlik ise fizikseldir, ait olduğu kuruluşu tanımlar (Ak, 1998:171).

İmaj karmaşık, dinamik, gelişen, esnek ve çok boyutlu bir sistemdir. İmaj bir

gerçektir. Çünkü imaj davranışlar sonucu oluşmakta ve aynen bir ayna gibi sadece

gerçekleri yansıtmaktadır. Kurum kimliği ise daha çok teorik bir yapıya sahiptir. Kurum

kimliği çabaları gerçekten var olan somut hareketlerdir. Buna karşın imaj hedef

grubunun kurum hakkındaki somut düşünceleridir. Kurum imajı, kurum kimliği

hedeflerinin davranışlarını belirler. İmaj olması istenilen, kimlik ise gerçekte var olandır

(Gülsünler, 2007:288). Kurumsal imaj olmaksızın gerçekleştirilmek istenen kurum

kimliği çalışmaları kalıcı olmaktan çok uzaktır (Aytaç, 2000:16).

2.5.2. Kurumsal İmaj ve Kurum Kültürü Etkileşimi

Kurumsal kültürü dendiğinde farklı araştırmacılar farklı tanımlamalar

kullanmakta ve farklı bileşenleri bu çerçeveye dahil etmektedir (Köktürk, Yalçın ve

Çobanoğlu, 2008:110). Sözgelimi Stephan P. Roddins örgüt kültürünün ne olduğunu

tanımlayamam fakat gördüğüm zaman ne olduğunu anlarım demektedir. Schein örgüt

kültürünü, bir grubun dışa uyum sağlama ve iç bütünleşme sorunlarını çözmek için

oluşturduğu ve geliştirdiği belirli düzendeki temel varsayımlar olarak tanımlamıştır.

John Van Maanen e göre örgüt kültürü, örgütü oluşturan bireyleri paylaştıkları bilgi,

aralarındaki bilgi alışverişi, örgüt içerisindeki rutin ve rutin olmayan aktiviteler ile

açıklamaktadır. Buna göre kültür kendi başına görülmekte, ancak sunulduğu zaman

görünür bir hale gelmektedir (Köse, Tetik ve Ercan, 2001:227).
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İşletme, yönetim, pazarlama ve halkla ilişkiler literatürü incelendiğinde, kurumsal

kültür veya kurum kültürü olarak ele alınan kavramın yerine, örgüt kültürü ifadesinin de

kullanıldığı görülmektedir. Bu yargıya varılmasında temel dayanak, gerek örgüt,

gerekse kurum kültürüne ilişkin tanımların, aslında aynı veya birbirine çok benzer

nitelikler taşımasıdır (Selvi, 2007:69).

Kurum kültürü birçok boyut ile karakterize edilen karmaşık bir fenomendir.

Kurum kültürü ile ilgili araştırmalar üçe ayrılırlar: Birinci grup; sadece kültürü

tanımlayan bilimsel çalışmalar. İkinci grup, kurum kültürünü boyutlandıran çalışmalar

ve üçüncü grup ise ilk iki grup çalışmaların teorik veya ampirik geçerliliğini araştıran

çalışmalardır. Kurum kültürü analizi yapan bilim insanları farklı sayılarda boyut

sunmaktadırlar. Kurum kültürü boyutları şöyle sıralanabilir: İletişim, yönetim tarzı,

ödüllendirme ve özendirme sistemi, karar alma, strateji ve amaçlar, işbirliği ve

dayanışma, koordinasyon ve bütünleşme, yenilik, adaptasyon, öğrenme, normlar,

kurallar ve değerler, organizasyon yapısı, dış çevre ile ilgili konularda davranış, örgütsel

iklim, kontrol mekanizması, ilgi, bilgi aktarımı, çalışanlara ilgi, uzlaşma, çalışanların

sorumluluk ve özgürlük dereceleri, çalışanları güçlendirme, çalışanları seçme sistemi,

vizyon, misyon ve politik yatırımlar olarak sayılabilir (Kayalar ve Özmutaf, 2007:165)

Kurum kültürü, davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı

olarak etkileyen bir kurum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar

sistemidir. Kurum kültürü firmanın misyonundan, amacından, ortamından ve başarısı

için gerekli olan ihtiyaçlarından ortaya çıkar (Özüpek, 2005:129). Erengül’ e göre

kurum kültürü, aynı kurumda çalışanların tutum, inanç, varsayım ve beklentileri ile

bireylerin davranışlarını ve bireylerarası ilişkileri belirleyen faaliyetlerin nasıl

yürütüldüğünü gösteren normlar denetimidir (Okay, 2005:212). Kurum kültürü,

kurulusun çalışma şeklini veya faaliyetlerinin sonucunu etkileyen, belirli insan

topluluklarınca oluşturulan inançlar, değerler, örf ve adetler ve diğer kişilerarası

ilişkilerin sonuçlarının tamamıdır (Becerikli, 2000:74). Kurum kültürü, bir

kurumdaki işlerin nasıl yapıldığını ortaya koyan formel ya da formel olmayan

uygulamaların toplu bir yansımasıdır (Arslan, 1999:23).
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Kurum kültürünün, kurum imajı ve kimliği oluşturma işlevleri bulunmaktadır.

Okay’ a göre kurum kültürü, imaj ile birlikte, kurum kimliğiyle etkileşim içinde olan,

bağımsız bir etkendir. Kurum kültürü, kurumsal imaj oluşturmada, diğer faaliyetlerle

birlikte kullanılan bir araç niteliğindedir. Kurum kültürü; kurum görünümü, kurum

iletişimi ve imaj oluşturmaya yönelik gerçekleştirilen diğer faaliyetlerle birlikte,

“kurumsal imaj” sonucunu oluşturmaya çalışmaktadır (Bakan, 2005:76).

Kurum kültürünün üç önemli fonksiyonundan söz edilebilir. Birincisi

“bütünleştirme fonksiyonudur”. Kurum kültürü, çalışanların kurum ile

bütünleştirmelerini kolaylaştırır. İkincisi “Koordinasyon fonksiyonu” kurum kültürü

belirli davranış talimatları sunarak yönlendirici etkide bulunur ve gerektiğinde koordine

eder. “Motivasyon fonksiyonu” kurum kültürünün motive edici etkisi vardır. Güçlü bir

kurum kültürü yalnızca kuruluşun genel ruh halini etkilemekle kalmaz, özellikle de

çalışanların kurumları için olan anlayışlarının iyileştirilmesine katkıda bulunur (Özüpek,

2005:133).

Kurum kültürü çalışanların kurum ile bütünleşmelerini kolaylaştırır. Kurum

kültürü belirgin davranış talimatları sunar, böylelikle davranışı yönlendirici etkide

bulunur, hatta gerektiğinde koordine eder, bu da kurum kültürünün koordinasyon

fonksiyonunu oluşturur ve bu noktada kurum kültürünün motive edici etkisi

belirginleşir. Çünkü güçlü bir kurum kültürü yalnızca çalışanların genel ruh halini

etkilemekle kalmaz, özellikle çalışanların kurumları için olan anlayışlarının

iyileştirilmesine de katkıda bulunur. Kurum kültürünün bütünleştirme, koordinasyon ve

motivasyon işlevinin yanı sıra; kurumun başarısının sağlanması, kurum imajı ile kurum

kimliği oluşturmasında da etkili olduğu uzmanlar tarafından kabul edilmektedir (Vural,

2003:68-69).

Kurum kültürü ile temelde, kurum içerisinde görev alan tüm çalışanların

güvendikleri, inandıkları ve kendilerine ait hissettikleri bir ortam yaratacak değerlerin

ortaya çıkarılması, yaşatılması ve benimsenmesi amaçlanmaktadır. Güçlü kurum

kültürüne sahip şirketlerde çalışanlar üzerinde hissettirilen huzur ve memnuniyet,

motivasyonu da beraberinde getirmektedir. Motivasyonu yüksek çalışanların ise daha
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verimli çalıştığı ve kurumsal amaçlar çerçevesinde birleşerek şirket performansına

olumlu katkılar sağladığı yadsınamaz bir gerçektir. Kurum kültürü yol göstericidir;

değişen çevre koşullarında hedefin kaybolmamasını sağlar; bu özelliği ile kültür bir

kontrol aracıdır. Diğer taraftan kurum kültürü kişiler arasındaki bağı güçlendirir.

Paylaşılan değerleri artırır. Kurum kültürü şirket içerisinde bir sinerji yaratılması ve

işletme performansına olumlu katkılar sağlayacak bir ortamın kurulması açısından

önemli bir işleve sahiptir (Uzunoğlu, 2009:131).

Kurumların küreselleşmeyle birlikte girdikleri değişim süreci işletmelerde

küresel bir vizyon oluşturmak işletmelerin yapısını ve yönetim anlayışını değiştirmek,

yeni bir kurum kültürü yaratmak ve insan kaynakları kullanımının etkinleştirilmesi

konusunda uygulamalar getirmiştir. Kurumlar yüksek rekabet, hızlı uyum, yüksek

standartlarda ürün ve hizmet üretimi ve yenilik konularında üstün performans

göstermek zorundadırlar. Bu performans rekabetin etmenin gereğidir ve kurumlar

rekabet avantajı elde etek için değişmek zorunda kalmışlardır. Kurumların geçirdikleri

bu değişimden kaynaklanan kurum kültürü böylece gerçek temellere

oturtulabilmektedir. Kurum kültürü hedef grupların gözünde bir kurum imajı

oluşturması sayesinde rekabet edebilmenin bir yolu olarak kullanılmaktadır

(Güzelcik,1999:139).

Her kurumun içinde çalışan insanlardan ya da toplumun genel kültürel

özelliklerinden kaynaklanan kendine özgü bir de kurum kültürü vardır. Bu kültürü

meydana getirenler ise, yönetimin kurum faaliyetleri ve etkin çalışması için en uygun

gördüğü veya kurum içerisinde kendiliğinden meydana gelmiş davranış kalıpları ve

normlardır (Okay 2001:213-214).  Dolayısıyla kurum kültürünün oluşum sürecinde iç

ve dış etmenlerin yadsınamaz derecede önemi vardır. Burada söz konusu etmenlerin

yine tam enformasyon, katılım ve işbirliği içerisinde, kontrollü olarak kurum içerisinde

emilimi sağlanmalıdır. Bu yolla oluşacak olan bir kurum kültürü doğal bir paydaşlık,

güven, motivasyon vs. gibi birçok olumlu etki açığa çıkartacaktır.
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2.5.3. Kurumsal İmaj ve Kurum Felsefesi Etkileşimi

Kurum felsefesi, bir kurumun faaliyetlerinde izlediği temel ilkeler, düşünsel

modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamıdır (Gemlik ve Sığrı, 2007:270). Kurum

felsefesi, kurumun değer, tutum ve normlarından; amacından ve tarihinden meydana

gelmektedir. Rückle’ ye göre; kurum felsefesi, bir kurumda faaliyet gösteren inançların

içe ve dışa yönelik tüm davranışlarının ruhsal nedenini ve bunların oluşturulmasını

kapsamaktadır (Okay, 2005:61).

Kurum felsefesi, bir kuruluşun kendisi hakkındaki temel düşünceleridir.

Kuruluşun gelişmesi ve ortaya çıkışı için kuruluş yönetimi tarafından arzulanan ve

çabalanan hedef düşüncelerini ve işletme temellerini kapsar. Bir kurum felsefesinde

ifade edilebilecek bazı noktalar şunlardır (Özüpek, 2005:135):

Ekonomik düzen ve kuruluşun toplumsal fonksiyonuna olan inanç

Büyüme, rekabet ve teknik gelişmeye karşı olan tutum

Çalışanlara ve hissedarlara karşı sorumluluk

Kuruluşun ekonomik faaliyeti çerçevesinde kabul edilen faaliyet kuralları ve

davranış normları

Kurum felsefesi, kurum kimliğinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Kuruluşun

hedeflerinde, mikro ve makro ekonomik işlevinde ve sosyal rolünde kendisini ne

şekilde anladığı olan kurum felsefesi, kurumun değer, tutum ve normlarından,

amacından ve tarihinden oluşmaktadır (Vural, 2003:180). Bu ise kurum felsefesini

kurumsal davranış, kurumsal görünüm ve kurumsal iletişim olarak bölümlere ayırmakta

ve günlük hayata geçirmektedir (Sabuncuoğlu 2004:68).

2.5.3.1. Kurumsal Davranış

Kurum kültürüyle aynı çizgide planlanan ya da kendiliğinden ortaya çıkan

kurumsal tutumlar sonucu oluşan kurumsal eylemlerin toplamına kurumsal davranış

denir. Örgütsel davranış perspektifine göre kimlik çalışanların örgütle ilgili ne anladığı,

ne hissettiği ve ne düşündüğünü anlatır. Ludlow' a göre "Kurumsal davranış kesinlikle

kimliğin bir boyutudur". Özellikle kriz zamanlarında kurumsal davranışı (kurumsal

ilişkiler ve basın ilişkileri) şirketin kurumsal paydaşlarının bakış açısını görsel kimlik
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kadar güçlü bir şekilde etkiler demektedir (Hepkon, 2003:195). Kurumsal davranış,

organizasyondaki kişi ve grupların nasıl ve ne amaçla bazı davranışları sergiledikleri,

aralarındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin kurulmasında yararlanılan araçlar ile organizasyon

yapısı arasındaki ilişkilerle ilgilenir (Okay 2001:197).

Kurumsal davranış, çalışanların müşterilerine karşı davranışlarını, diğer taraftan

çalışanların kuruluşla bütünleşmelerini sağlama çabalarını içermektedir (Peltekoğlu,

2004:360). Bireysel hareketler davranışı; bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu

hareketler de örgütsel davranışı oluşturur. Burada dolayısıyla kurumsal davranış kurum

içerisinde çalışan tüm birey ve örgütlerin genel tavır ve hareketlerinden meydana

gelmektedir.

Kurumsal davranış; kurumu bir bütünlük içinde, toplumsal açık bir sistem olarak

ele alan; kurumun içindeki personeli bireysel ve küme üyesi olarak tüm yönleriyle

inceleyen; kurumdaki insanın yaptıklarını ve ilişkilerini; personelin davranışını

etkileyen etkenleri; ve iş görenin kurumu etkileyen davranışlarını araştıran bir alandır

(Başaran, 2000:39-40).

Birkigt, Stadler ve Funk’a göre kurumsal davranış kurum kimliğinin en önemli

ve etkili aracını oluşturmaktadır. Bu yazarlar kurumsal davranışı, organizasyonun

üçüncü şahıslara karşı davranışı olarak görmektedirler. Örneğin sunum/teklif

davranışları (ürün ve ya hizmet faaliyetleri programı), ücret davranışları, dağıtım

davranışları, finans davranışları, iletişim davranışları, sosyal davranışlar. Bu davranışlar

kuruluşun hizmet ettiği amaçlar ve takip ettiği hedeflerde yansımasını göstermektedir

(Okay, 2005:61).

Kurumsal davranış; kurumun içerisindeki insanların davranışlarına, değerlerine

ve yaşayışlarına önem verilmesidir (Davis, 2006:58). Kurumsal davranış; örgüt içindeki

çalışanları birer ekonomik araç olarak değil, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da olan

değerli varlıklar olarak gördüğü için, onların gelişmelerine ve amaçlarına ulaşmalarına

yardımcı bir ortam yaratmaya çalışır (Oktay, 1996:25).
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2.5.3.2. Kurumsal Görünüm

Kurumsal kimliğin bir unsuru olan kurumsal görünümünün ana hedefi, kurumun

hedef gruplarını görsel açıdan cezbederek olumlu bir imaj oluşturulup kurumu

pazardaki rakiplerinden ayırmaktadır. Pek çok kişi kurum kimliğinin sadece logo

oluşturmak ve belli bir kurum rengi seçmekten ibaret olduğunu düşünmektedir. Oysa

bunlar, kurum kimliğinin unsurlarından olan kurumsal görünümün belli bir yönüdür.

Kurumsal görünüm bir kuruluşun kendisini görsel olarak ifade etmesi biçiminde

tanımlanabilir (Okay, 2005:62).

İşletmenin markaları, yazı ve tipografisi, renk seçimi, mimari dizaynı, müşteri

yayınları, oryantasyon programları, kurum içine yönelik kurum içi yayınları,

bilgilendirme ve iletişim araçları, eğitim malzemeleri, çalışma yeri, makine ve teçhizatı,

oda ve mekan düzenlemeleri kurumsal görünüm çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Kurumsal görünüm yalnızca kurum renklerinin, desenlerinin ve bütün herşeyin

tasarımını değil aynı zamanda personel üniformaları, binaların görünümü, kullanılan

araçların nasıl görüneceğine ilişkin ince ayrıntıları ve hatta bina içi kapıların şekli,

yemekhane kapılarının seçimi gibi hassas detayları ve kurumun görünümüne etki eden

herşeyi kapsamaktadır (Davis, 2006:58). İşletmeler kurumsal görünüm unsurları ile

diğer işletmelerden farklarını göstermiş olmakta, söz konusu unsurlarla tüketicilerin ve

hedef kitlelerinin akıllarında yer etmektedir (Sabuncuoğlu, 2004:69).

Kurumsal görünüm kavramı bir kuruluşun görünümünün kurum kimliği hedefine

uygun olarak birbirleriyle uyumlu olan tüm görülebilen unsurlarının tasarımı ve

yönetilmesini kapsar. Kuruluşun genel görüntüsü ve yarattığı izlenim kurumsal imajı

doğrudan etkilemektedir. Kurumsal görünüm bir başka açıdan görsel iletişimdir.

Kurumlar görsel iletişimi kullanarak hedef kitleleri ile daha rahat iletişime

geçebilmektedir (Tatar, 2007:124).

Kurumsal görünümün kapsamında ele alınan firma logosu, yazı karakteri, kuruluş

renkleri, basılı materyal, ambalaj, satış geliştirme tedbirleri, ilanlar sergi ve standlar ile

kuruluşun yararlandığı tüm iletişim araçlarının uyumu ile ortak bir görünüm

yaratılmalıdır (Peltekoğlu, 2004:359).
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2.5.3.3. Kurumsal İletişim

İletişim, kurumlarda insan kaynaklarının etkililiğinde, çalışanların davranışlarına

ve tutumlarına etkide bulunmada, kuruma ve işe ilişkin tatminde, motivasyonda,

kurumsal bağlılıkta, kurumsal değişim sürecinde vazgeçilemez bir rol üstlenmektedir

(Sabuncuoğlu ve Gümüş, 2008:85). İletişim sürecinin verimli olarak uygulanabilmesi,

düşüncelerini belli simgelerle anlatan bir verici ile (kaynak) bu simgeleri çözümleyip

algılayan (deşifre eden) bir alıcıyı (hedefi) gerekli kılar. Bu sürecin amacı, vericinin

düşüncelerini alıcıda oluşturmaktır (Sabuncuoğlu, 2001:39).

İletişim belli bir bağlamda, belirli bir fiziki ortamda ve sosyal ilişkiler ağı içinde

gerçekleşir. Bağlam, etkileşim sürecine katılan insanların iletişim davranışlarını belirler.

Duruş, oturuşundan kullanılan dile, konuşma üslubuna kadar iletişimin bütün bileşenleri

sürecin gerçekleştiği bağlama göre değişir (Susar, 2005:15).

Kurumsal iletişim, kurumun iç ve dış çevresi ile yapmış olduğu formel

iletişimdir. Diğer bir deyişle kurumsal iletişim, kurumun amaçları doğrultusunda

işleyişini sağlamak için, kurumu meydana getiren çeşitli bölüm ya da gruplar veya

kurumla çevresi arasında, sürekli bilgi ve düşünce alış-verişine olanak sağlayan

toplumsal bir süreçtir. Kurumsal iletişim, kurum yönetiminin en önemli aracıdır.

Kurumsal iletişim planlama, koordine etme, karar verme, güdüleme ve denetim

işlevlerinin yerine getirilmesinde etkin rol oynamaktadır (Mısırlı, 2004:76-82). Kurum

içi ve dışı bütün iletişimin yani reklâm ve halkla iliksiler uygulamalarını içeren

kurumsal iletişimle, hedef kitleye, kurulusun sosyal ve ekonomik anlamını netleştiren

mesajlar iletilmelidir (Peltekoğlu, 2004:360).

Kurumsal iletişim, kuruluşa, derneğe, kuruma veya organizasyona karşı,

kamuoyunu ve işletme iklimini etkileme hedefi olan, tüm iletişim tedbirlerinin

sistematik bir şekilde kombine edilerek uygulanmasıdır. Kurumsal iletişim uzun vadede

uygulama alanı bulan bir iletişim aracıdır ve hedefi de bir imaj oluşturmak, oluşturduğu

bu imajı muhafaza etmek ve zamanı geldiğinde değiştirmektir (Okay, 2001:160).

Kurumlar, iletişim kurmadan faaliyetlerini yerine getiremezler. Örgüt çalışanları

birbirlerinin ihtiyaçlarından haberdar olmadıkları zaman, işbirliği mümkün olmaz.
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İletişimle ilgili her eylem, örgütlere etkide bulunur. Bu sayede örgütler görevlerini

gerçekleştirebilirler. Personel açısından bakıldığında, etkin iletişimin performans

geliştirmeye ve iş doyumuna katkı sağladığı görülür. Etkin bir iletişim sayesinde

çalışanın işine bağlılığı artar (Tutar, 2000:116). İster kar amacı güden ya da gütmeyen,

ister kamu ve özel kuruluşlar olsun artık kendilerini toplumdan ve toplumun istek ve

beklentilerinden soyutlamaları mümkün değildir.Bu kuruluşların başarılı olabilmesi için

hedef guruplarla mutlaka iletişim içerisinde olmaları gerekmektedir (Balcı ve Tarhan,

2007:249).

Varol’a (1993:129) göre örgüt içi iletişimin genel amaçları şöyledir:

 Örgütün amaçları, hedefleri ve politikasının elemanlarca bilinmesini

sağlamak,

 İş ve işlemlere ilişkin bilgi vermek ve bu yolla iş ve beceri eğitimini

kolaylaştırmak,

 Örgütün sosyal ve ekonomik sorunları konusunda bilgi vermek ve elemanları

bunların genel sosyal ve ekonomik sorunlar ile bağlantıları konusunda aydınlatmak,

ayrıca, örgüt içi duygusal ve çatışmalı sorunlar konusunda aydınlatmak,

 Yenilik ve yaratıcılığı özendirerek, elemanları deneyim, sezgi ve akıllarına

dayanarak yönetime bilgi ve geri bildirim sağlamaları konusunda

özendirmek,

 Örgütün etkinlikleri, önemli olaylar ve kararlar, başarımlar konusunda

aydınlatmak,

 Bilgilendirme yoluyla da örgütsel yaşama katılımın düzeyini arttırmak,

 Yöneticiler ve elemanlar arasında iki yönlü-karşılıklı iletişimi özendirmek,

 Elemanların iş sırasında veya iş sonrasında örgütü temsil niteliklerini

geliştirmek,

 İşte ilerleme olanakları, çeşitli elemanlarla ilgili gelişmeler, geleceğe ilişkin

beklentiler v.b. konularda bilgilendirmek veya aydınlatmak,

 Bütün bunlar ve diğer iletişim etkinlikleriyle bir örgüt iklimi, kültürü ve

kimliği yaratmaya ve bunu sürdürmeye çalışmak.
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Gray ve Balmer’ in kurumsal iletişim tanımı da şöyledir: “Bir çeşit medya

aracılığıyla bir şirketin kimliğini çok sayıdaki kurumsal paydaşlara ileten resmi ve gayri

resmi kaynaklardan gelen mesajların toplamı” şeklindedir. Sonuç olarak kurumsal

kimlik inşasının unsurlarından olan kurumsal iletişim, kontrol edilen kurumsal iletişim

(yönetim iletişimi, örgütsel iletişim ve çalışanların iletişimi) kontrol edilmeyen iletişim

ve dolaylı iletişimi kapsar. Ancak kurumsal tasarım ya da görsel tanımlama kurumsal

iletişimin bir parçası olarak başka bir alt unsurdur (Hepkon, 2003:183).

Tüketicinin ya da hedef kitleyi oluşturan bireylerin herhangi bir nedenle bilgi

hakkını kullanmak üzere gönderdiği mektuplar ve açtığı telefonlara verilen cevaplar,

cevaplamanın yöntemi, cevaplamanın süresi ve üslubu kuruluş hakkında izlenimi,

dolayısıyla kurumsal imajı etkileyen önemli faktör olarak sayılabilmektedir (Canöz,

2010:62).

2.6. Çalışan Personel İle İlişkili Kavramların Kurumsal İmaja Etkisi

Çalışan personelin etkide bulunduğu veya doğrudan etkilendiği durumlar söz

konusudur. Kurum imajını önemli derecede etkileyen bu durumlar; personel

güçlendirme, kurum yönetimi, marka oluşumu ve örgütsel bağlılıktır.

2.6.1. Çalışan Personel ve Personel Güçlendirme İlişkisi

Modern yönetim teknikleri olarak adlandırılan her yaklaşım, kendi yetki ve

sorumluluk alanı içinde, örgüt adına inisiyatif kullanabilen, karar alabilen ve bu kararını

uygulayabilen çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu niteliklerin kavramsal ifadesi ise

“personel güçlendirme” dir (Coşkun, 2002:219).

Bir yönetim kavramı olarak personel güçlendirme (Koçel, 2005:414),

yardımlaşma, paylaşma, yetiştirme ve takım çalışması yolu ile bireylerin karar verme

haklarını artırma ve bireyleri geliştirme süreci olarak tanımlanabilmektedir. Personel

güçlendirme, çalışanlara örgüt faaliyetleri ile doğrudan ilgilenme, daha fazla kararlara

katılma imkanı tanıyan ve örgütün performansını artırmak için daha fazla sorumluluk

veren bir anlayıştır (Özgen ve Türk, 1997:77). Bu kavramın odaklandığı temel nokta;

çalışanların işleri başarabilme yeteneklerini azaltacak sınırlamaların ortadan
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kaldırılması ve onların işlerini kendilerinin yapabilmelerinin sağlanmasıdır (Jefkins,

1996:37).

Gerçek personel güçlendirme için yöneticilerin, örgütün şaşırtıcı sonuçlar

almasını sağlayacak olan bireylerdeki yani örgüt çalışanlarındaki “gücü” serbest

bırakma yollarını aramaları gerekmektedir. Personel güçlendirme, sorumluluğun

dağıtılması, katılımlı yönetim veya herhangi bir yönetim tanımının ötesinde bir

kavramdır. Personel güçlendirme bireyleri daha güçlü kılmaktır. Ancak bu güçlü kılma,

onları örgüt hiyerarşisinde veya maddi anlamda güçlü kılmak demek değildir. Daha çok,

bireysel gelişme, bireyleri daha bilgili hale getirme, daha çok kendine güven ve diğer

bireylerle daha yapıcı ve faydalı ilişkiler kurma yeteneğini güçlendirme ve bireyin kendi

çevresini oluşturabilmesini sağlamakla onları güçlü kılmaktır. Personel güçlendirme,

çalışanların yaratıcılık ve motivasyon güçlerinin kullanılması ile eski, modası geçmiş ve

emir tarzındaki yönetim uygulamalarından bir an önce uzaklaşılarak örgüt

problemlerinin çözülmesi anlamına gelmektedir (Doğan, 2006:32).

Toplam kalite anlayışının ortaya çıkmasıyla birlikte, yöneticilerin karar verme

ve kontrol alanı ile ilgili olan fonksiyonları daralmış, daha çok koçluk ve danışmanlık

fonksiyonu artmıştır. Bunun önemli nedenlerinden biri, güçlendirme ve yatay

organizasyonlarda düşünen ve karar veren ile işi yapan arasındaki fark azalmış ve hatta

ortadan kalkmıştır. Güçlendirilen personel, kendi işini ilgilendiren konularda üstlerine

çok fazla danışmadan kendi kararını verebilme yetkisine sahip hale gelmektedir (Uygur,

2007:204). Personeli güçlendirmenin sağladığı çeşitli faydalar vardır. Bu faydalar

aşağıda belirtilmektedir:

 Güçlendirme ile organizasyonlarda verim artışı, maliyet düşüşü ve daha önemlisi

karar verme sürecinde meydana gelen kısalma sayesinde, hızla değişen dış çevre

koşullarına daha kolay uyum sağlamak mümkündür.

 Güçlendirme ile yaptığı işin önemi hakkında yeterince bilgi sahibi olan bir

çalışanın motivasyonu daha yüksek olur. Yeterli bilgiye sahip olmayan çalışanın
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zamanla motivasyonu ve verimi azalır. Bunun yanında çalışanın yaptığı olumlu

ve olumsuz hareketlerin sonuçlarını bilmesi de önemlidir.

 Güçlendirmenin uygulamaya koyulmasıyla birlikte, personellerin sorumluluk

alanları genişletilmekte ve daha fazla özerklik ve kendi kendilerini

değerlendirme imkânına sahip olabilmektedirler. Bu nedenle, güçlendirmenin

başarılı olabilmesi için personellerin motivasyonlarını arttırmaya yönelik

çalışmalar yapılması, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin kurulması ve tüm

yöntem kademelerindeki yöneticilerin güçlendirmeyi benimseyerek uygulaması

gerekir.

 Güçlendirme, personellerin işi kendilerinin idare etmesine yardımcı olur. Aynı

zamanda çalışan personelin performanslarını kendilerinin değerlendirmeleri de

mümkün olmaktadır. Güçlendirme sayesinde, çalışanların örgütsel hedeflere

daha kolay inanmaları sağlanır. Çalışanlara duygusal destek vermek mümkün

olur. Çalışanların rol tanımıyla ilgili stres ve kaygıların azalması, görev

paylaşımı ve güven sağlanır (Uygur, 2007:206-207).

Bu bileşenler iş çevresinde güçlendirici davranışlarda bulunmanın öncelikleri

olarak kabul edilmektedir. Diğer bir ifade ile çalışanlar işi yapmayı istemeli ve bunu

anlamlı bulmalıdır. Ayrıca, işin gerektirdiği davranışlarda bulunmak için kendilerini

yetkin hissetmeli, seçim yapmada fırsat sahibi olduklarını algılamalı ve bu çevrede

davranışlarının olaylar üzerinde etkili olduğuna inanmalıdırlar (Demircan, Ergün ve

Çöl, 2004:5-6).

Personelin güçlendirilmesi, onların kendilerini motive edilmiş hissetmeleri, bilgi

ve uzmanlıklarına güvenmeleri, inisiyatif kullanarak harekete geçme arzusu duymaları,

olayları kontrol edebileceklerine inanmaları ve örgütün amaçları doğrultusunda uygun

ve anlamlı buldukları işleri yapmaları şeklinde ifade edilebilecektir (Doğan, 2006:35).

Personel güçlendirmenin olduğu bir ortamda çalışanlar bir orkestra gibi hareket

edeceklerdir. Problemleri hep beraber ve uyumlu bir şekilde çözebilecekler, takım



64

çalışmaları ile beyin fırtınası yapabilecekler, problemleri çözmenin yeni yollarını

bularak, hata yapmaktan korkmayacaklardır (Doğan, 2006:197).

Personel güçlendirme, çalışanların bireysel olarak istedikleri gibi karar vermeleri

anlamına gelmemekte, belirtilmiş sınırlar dahilinde çalışanların kendi kararlarını

uygulamaları ve sonuçlardan sorumlu tutulmaları şeklinde ifade edilmektedir. Personel

güçlendirme anlayışı örgütlerde “iyi düşünme ilkeleri” ve çalışanlar ile yöneticiler

arasında “kazan-kazan” tekniği olarak değerlendirilmektedir. Bu anlayışta örgüt

ihtiyaçları ile çalışan beklentileri uyumlaştırılmakta, bunun sonucu olarak çalışan

memnuniyeti ve verimliliği artırılarak, örgüt amaçlarına daha etkin bir şekilde

ulaşılabilmektedir (Çuhadar, 2005:2).

2.6.2. Çalışan Personel ve Yönetim İlişkisi

Yönetimi bir süreç olarak algılama eğiliminde olan düşünürlere göre, yönetim; bir

grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yöneltme, aralarındaki işbirliği ile

koordinasyonu sağlama çabalarının bütününü içeren bir süreç şeklinde ifade edilebilir

(Şimşek, 2001:7). Yönetim kavramı, yönetim işlevini yerine getiren kişi veya grupları

belirtmek için de kullanılmaktadır. Yönetim işlevinin içinde icra edildiği örgüt yapısı

bazen bir yönetici ile ona doğrudan bağlı birden fazla çalışandan oluşturacak şekilde

düzenlenmiş olabilir. Yani üst, orta ve alt yönetim kademesi tek bir kişinin şahsına

temsil edilebilir ve örgütte biri yönetim biri de astlardan oluşmak üzere yalnızca iki

hiyerarşik kademe bulunabilir. Oldukça basit olan böyle bir yapının modern bir iş örgüt

yapısını yansıtamayacağı açıktır. Günümüzde küçük, orta ve büyük ölçekli her iş

örgütünün üçü (üst-orta ve alt) yönetim ve biri de çalışan (astlar) olmak üzere en az dört

hiyerarşik kademeden oluştuğu söylenebilir (Şimşek, 2001:8-9).

Yönetimin temel amacı, kaynakların koordinasyonu yoluyla, örgütsel amaçların

etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır. Buna göre yönetimin temel amacı,

belirli örgütsel faaliyetleri gerçekleştirmektir. Yönetim bu amacına, ilk yönetim

fonksiyonu olan planlama yaparak ulaşır. Örgüt çalışanlarının temel görevi, planlamayla

belirlenen amaçların yerine getirilmesini sağlamaktır. Tüm yönetsel etkinlikler bir amaç

içindir. Örgütsel amaçlara ve hedeflere, yönetim sayesinde ulaşılır. Örgütlerin ve
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çalışanların başarısı, amaca ulaşmada gösterilen etkinlik düzeyiyle ölçülür (Genç,

2008:168).

Kurumsal imajla ilgili amaçlara ulaşabilmek için, var olan diğer kaynaklar gibi

insan kaynaklarının da etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yönetilmesi gerekir.

Yönetici, başkaları aracılığıyla personel kişi olduğuna göre, kurumsal imajla ilgili

amaçlara da başkaları aracılığıyla ulaşabileceği açıktır. Bu noktada, yöneticilerin

kurumsal imaj boyutundaki temel işlevleri, astlarını kurumsal imaj amaçları yönünde

harekete geçirmek ve yöneltmektir. Burada kurumsal imajla ilgili olarak ön plana çıkan

temel konu, yöneticilerin emir-komuta, liderlik, iletişim ve motivasyon boyutunda nasıl

hareket ettikleri ve daha da önemlisi bunların çalışanlar tarafından nasıl algılandığıdır.

Başka bir deyişle, yöneticilerin, çalışanlar açısından imajının ne olduğudur. Çünkü

yöneticiler, astlarına karşı işletmeyi temsil ederler ve sergiledikleri tutum ve

davranışlarıyla astlarındaki kurum imajını biçimlendirirler.  Bu nedenle yöneticilerin dış

görünüşleri, kurdukları iletişim şekli ve davranışları, oluşturulmaya çalışılan kurumsal

görüntüyü, kurumsal iletişimi ve kurumsal davranışı yansıtmalıdır.

Yöneticilerin birçok konuda olduğu gibi, kurumsal imaj ve saygınlık konularında

da çalışanlara örnek olmaları gerekmektedir. Başka bir deyişle, iyi bir kurum imajı

yaratabilmek ve bunu sürdürebilmek için öncelikle tepe yöneticilerinin kişisel

imajlarının olumlu ve saygın olması gerekir. Çalışanlar, yöneticilerini çalıştıkları

işletmeyle özdeşleştirmekte ve belirli davranışlar göstermelerini beklemektedirler.

İşletmenin arzu ettiği imaj tanımına yakışmayan ve işletmenin temsilcisi olarak bu

imaja yaraşır şekilde davranmayan bir yöneticinin, çalışanlardan işletme imajına yaraşır

bir davranış göstermelerini beklemesi düşünülemez. Bir yönetici işine yeteri kadar ilgi

ve çaba göstermiyorsa çalışanlardan fazlasını beklemesi haksızlık olacaktır. Bu yüzden,

yöneticilerin sahip olduğu kişisel imaj, saygı görmekle ve işletmenin amaçlarını

gerçekleştirme gücüne sahip olmakla yakından ilişkili olduğu için kurumsal imaj

açısından önemlidir (Sayers vd. 1993:37).
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Ayrıca yöneticilerin (Barutçugil, 1989:100);

• Sözleri ile davranışlarının bir olması ve yönetsel uygulamalarda dürüstlük ve

doğruluktan ayrılmamaları, işletme ve çalışanlarının çıkarlarını kişisel çıkarlardan üstün

tutmaları

• Çalışanları tanımaları, onların kişisel sorunlarıyla ilgilenmeleri, başarılarını

ödüllendirmeleri ve gerektiğinde onlara yetkilerini devretmeleri,

• İşlerinde uzman olmaları, kendilerine ve yeteneklerine güvenmeleri,

• Girişken, yaratıcı ve zeki olmaları, yerinde ve zamanında kararlar verebilmeleri,

• İşleriyle ilgili olarak sorumluluk duygusuna sahip olmaları, sadece başarılarda

değil başarısızlıklarda da sorumluluğu üzerlerine almaları vb. önem taşımaktadır.

Çalışanları saygın kurum imajı için ikna etmek ve yönlendirmek için bu sayılanlar

yeterli olmayacaktır. Ayrıca, yönetim tarafından etkin bir iletişim sisteminin de

kurulması gerekir. Bu nedenle, yöneticiler, etkin bir iletişim sistemi kurmalı ve bu

sistemde kullanılacak iletişim araçlarını belirlemelidirler (Tutar, 2003:118).

2.6.3. Çalışan Personel ve Marka Oluşumu İlişkisi

Bir işletmenin ürün veya hizmetlerini bir başka işletmenin ürün veya

hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler,

şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen

veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla çoğaltılabilen her türlü işaretleri

ifade etmektedir (Ar, 2004:4).

Yoğun rekabet koşullarının etkisiyle pazar ortamındaki birbirine benzer

ürünlerdeki artış ve buna bağlı olarak pek çok tüketicinin de bu ürünleri aynı olarak

algılaması sonucunda firmalar ürünlerini farklılaştırma arayışına girmektedir. Markayı

diğerlerinden ayıran, bir markayı oluşturan ve tüketicinin bir markayı tercih etmesini

sağlayan marka özünün açığa çıkarılması sonucunda marka kişiliği, marka imajı, marka

sadakati, marka değeri ve marka tercihi vb. kavramlar anlaşılması önem taşımaktadır.

Bu kavramlar markanın iletişim planlamasından marka yönetimi etkinliğinin

değerlendirilmesine kadar stratejik marka yönetiminin tüm aşamalarında ön plana

çıkmaktadır (Aktuğlu, 2004:27).
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Bu kavramlar şu şekilde açıklanabilir;

Marka Kişiliği: Tüketicinin bir markayı çabucak tanımlayıp ifade edebildiği bir

özellik olarak yorumlanmaktadır.

Marka İmajı: Ürün hakkında oluşan duygusal ve estetik izlenimlerdir.

Marka Tercihi ve Marka Sadakati: Marka bir gereksinimi karşılıyor, bir yarar

sağlıyorsa o markanın tercihi ve sadakati oluşturulmuş olur.

Marka Değeri: Tüketicilerin marka hakkındaki inançları veya tüketicinin

markayla ilişkisinin ve bağının gücünü gösteren bir ölçüm olarak tanımlanabilir.

Marka yönetiminin önemi ve sunduğu yararlar firmalar, tüketiciler ve aracı

kurumlar açısından olmak üzere üç boyutta ele alınabilir (Aktuğlu, 2004:54).

1. İşletme ve Pazarlama Yönetimi Açısından Marka Yönetiminin Önemi:

Marka yönetimi uygulamaları evrensel bir stratejidir, bu nedenle de firmaları ve

onların pazarlama yöneticilerini bu stratejinin sağladığı yararları göz önünde tutmaya

zorlamaktadır. Markanın firmalar açısından sağladığı yararları Ar (2004:8-9) şu şekilde

açıklamıştır:

Tutundurmaya yardımcı olur ve talep yaratmada etkilidir.

Firma ve ürün imajının yerleştirilmesini sağlamaktadır.

Marka firmanın satışlarını ve rekabet gücünü artırmaktadır.

Piyasada daha önce başarılı olmuş bir marka, ürün hattına yeni ürünlerin

eklenmesini kolaylaştırır.

Başarılı bir marka, rakiplerinden ayrı bir fiyat stratejisi takip edebilir.

2. Tüketiciler Açısından Marka Yönetiminin Önemi: Ar (2004:9-10)

Marka, tüketiciyi ürün hakkında bilgilendirir ve malın tanınmasını

sağlamaktadır.

Marka, tüketicinin kalite garantisidir.

Marka, ürünün tanınmasına yardımcı olurken diğer ürünlerle de

karşılaştırılmasını önleyebilir.
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3. Aracı Kurumlar Açısından Marka Yönetiminin Önemi (Aktuğlu, 2004:59−60):

Markalı malın bulunduğu mağazanın tanınmasını sağlamaktadır.

Firmanın aracı kuruma karşı özel bir fiyat uygulamasına olanak sağlamaktadır.

Aracı kurum daha ucuz mağaza imajını yaratarak hedef tüketicileri kendisine

çekebilir.

Haksız rekabete karşı koruma sağlamaktadır.

Marka bir kurumun en değerli pazarlama iletişimlerinden birisidir. Marka,

kurumun benzer ürün üreten firmalardan kolayca fark edilmesini sağlamakla birlikte

rakipler tarafından taklit edilmemesine yardımcı olan önemli bir etkendir. Kurumlar

marka sayesinde kendisini iyi ifade etmekte, hedef kitlesine tanıtmakta ve olumlu bir

kurum imajı yaratarak uzun süreli başarılara imza atabilmektedir. Sonuç olarak, artık

kurumlar küreselleşme ile birlikte kendilerine dayatılan rekabet karşısında kendilerini

sürekli geliştirmek zorunda kalmakta ve bu değişimleri hedef kitlelerine anlatmak

durumundadır. Kurum kendini, özelliklerini, vermek istediği mesajları hedef kitlesine

pazarlama iletişimleri ile de ulaştırabilmektedir.

2.6.4. Çalışan Personel ve Örgütsel Bağlılık

Küreselleşmenin belirlediği bu rota üzerinde uluslararası boyutta rekabet

üstünlüğünü yakalayan şirketlerin insan unsurunu farklı yorumladıkları ve başarılarının

temelinde; “insan unsurunun artan önemini ön plana çıkarmalarının yattığı”

görülmektedir (Selamoğlu, 1998:52).

Endüstri psikolojisinin önemli konuları arasında yer alan ve genellikle örgütsel

davranış alanında sıklıkla karşılaşılan tutumlardan birisi olan “örgütsel bağlılık”,

personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçişle birlikte genişlemeye

başlayan, “insan odaklı yönetim” anlayışının ilgilendiği önemli kavramlardan birisi

haline gelmiştir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yönetim bilgi stokuna

girmeye başlayan “örgütsel bağlılık” konusuna, örgütsel davranış, endüstri psikolojisi,

örgütsel psikoloji ve sosyal psikoloji gibi farklı disiplinlerin ilgisinin artması, bu

kavramının çok sayıda tanımının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Literatürdeki



69

tanımlardan birinde örgütsel bağlılık, “çalışanın bir organizasyonla tanınması, değer ve

amaçlarının bu organizasyonla kesişmesi ve organizasyonda kendi menfaati yönünde

gönüllü olarak bir çaba göstermesi” şeklinde ele alınmaktadır. Yani örgüte bağlılık;

sadakat ve örgütle onur duymak anlamına da gelir. Bağlılık, "organizasyonla duygusal

birleşme" şeklinde de ifade edilmektedir. Örgütsel bağlılık; bir organizasyonun üyesi

kalma yolunda şiddetli bir arzu, organizasyon adına yüksek düzeylerde çaba sarf etme

isteği ya da organizasyonun amaç ve değerlerine kesin bir inanç ve kabulü ifade eder.

Bir personelin çalıştığı organizasyonun amaç ve değerlerine inancını ve bu

organizasyonda çalışmaya devam etme isteğini belirtmek için de kullanılan “örgütsel

bağlılık”, çalışanın örgütle özdeşleşme ve örgütte faal olarak yer almayı devam ettirme

isteğinin derecesi olarak da tanımlanır (İbicioğlu, 2000:13-22).

Porters örgütsel bağlılığı; bireyin örgütsel amaçları başarmak için gönüllü olarak

çaba harcaması, örgütsel üyeliği sürdürmeye güçlü bir istek duyması” olarak

tanımlamaktadır (Çakır, 2001:50).

Örgütlerde, eksiksiz bir biçimde üyelerin ortak bir görüş etrafında

sosyalleştirmeleri mümkün olmadığı için algılanan kurumsal imaj örgütün kurumsal

imajından farklı olabilir. Algılanan kurumsal imaj, yani üyelerin örgütün taşıdığına

inandıkları farklı, kalıcı ve merkezi özellikler üyelerin örgüte bağımlılığını etkileyen

güçlü bir imaj hizmeti görebilir.

Algılanan kurumsal imajın, bireyin örgüte bağlılık derecesini ne kadar

etkileyeceği, sübjektif bir değerleme içeren bu imajın bireye çekici gelme derecesi ile

ilgilidir. Algılanan kurumsal imajın çekici olması çalışanın bağlılığını güçlendirir. Yani

algılanan kurumsal imaj çekici olduğu sürece çalışanın örgüte bağlılığı o kadar güçlü

olur.

2.6.5. Çalışan Personelin Kariyer Yönetimi

Kariyer kavramı; ”Kişinin çalışma yaşamı boyunca üstlendiği işlerin bir bütünü

olarak tanımlanırsa da kariyer, bununda ötesinde daha geniş bir anlam taşımaktadır. Bir

kişinin kariyeri sadece onun sahip olduğu işleri değil, aynı zamanda işyerinde kendisine



70

verilen iş rolüne ilişkin beklenti, amaç, duygu ve arzularını gerçekleştirebilmesi için

eğitilmesi ve böylece sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek ve çalışma arzusu ile o

işletmede ilerleyebilmesi anlamını taşır” (Aytaç, 1997:17). Kariyer yönetimi ise,

temelde personel yönetimi bölümünün teknik desteği ile yürütülen bir görev olmasına

karşılık, örgütün değişik kademelerindeki yöneticilerin sorumluluğunda olması gereken

ve yöneltme işlevinin içinde düşünülebilen bir uğraş alanıdır. Çağdaş işletmecilikte,

personel yaratıcılığını ortaya çıkarmaya çalışan işletmeler bireyin kariyeri ile bizzat

ilgilenmeye zorlanmışlardır. Kariyer yönetiminde, insanın iş ve özel yaşamının aynı

zamanda dikkate alınması gerekir. Günümüzde klasik örgüt kuramlarının öngörülerinin

tersine, insanların iş esnasında özel yaşamlarından topyekün sıyrılarak etkili biçimde

çalışmalarını beklemenin bir hayal olduğu kabul edilebilmektedir. Özel yaşamında

doyumlu ve huzurlu bir personelin iş yaşamında da sorun yaratmayacağı söylenebilir.

Buradan hareketle, kariyer yönetimini başarıyla uygulayan yöneticilerin örgütte olumlu

beşeri ilişkiler geliştirebilecekleri ve doyumlu personel ile daha etkili ve verimli

çalışabilecekleri söylenebilir (Şimşek, 2001:343-344).

Örgüt açısından kariyer yönetimi; iş, pozisyon, kısa ve uzun dönemli örgütsel

gereksinimler üzerine yoğunlaşırken, birey açısından kariyer yönetimi ise kişinin bilgi,

beceri ve amaçları üzerinde biçimlenir. Kariyer sürecinin oluşumu sırasında bireyi

yönlendiren faktörleri içsel ve dışsal olarak ayırabiliriz. İçsel faktörlerin en önemlisi

bireyin kişiliğidir. Dışsal faktörlerde en belirleyici olanı ise, bireyin sosyal

özgeçmişidir. Sosyal özgeçmiş; aile, çevre, eğitim, sosyo-ekonomik olgular vb.

faktörlerden oluşur. Bu faktörler zamanla bireyi dışarıdan etkileyerek iç tepkilerinin ve

beklentilerinin oluşumuna katkıda bulunurlar (Şimşek, 2001:345).

İnsanlar yaşamlarının büyük kısmını çalışarak geçirdiğinden, iş onlar için

yaşamsal bir olgudur. Çalışan her bireyin, yaşamını planlayabilmek için, mesleğindeki

ilerleme olanaklarını iyi anlaması gereklidir. Bu, bireyin kim olduğunu ve nerede

durduğunu anlamasına olanak verir. Destekleyici ve anlayışlı yöneticiler, çalışanların

meslekte ilerlemesinin önemini anlayan ve onların mutlu ve verimli oldukları sürece

kurumda kalmalarını sağlayan yöneticilerdir. Kariyer geliştirme faaliyetlerinin temel
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amacı, çalışanların kariyerlerini yönlendirmelerine ve geliştirmelerine destek olmaktır.

Kariyer planlamasıyla hedeflenenler kısaca şunlardır (Barutçugil, 2004:320):

 Hedef belirsizliği ve motivasyon düşüklüğünden kaynaklanan verimsizliği

azaltmak.

 Çalışanların yükselmede karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak.

 Kurumun gelecekte ihtiyaç duyacağı yeni görevler için eleman yetiştirmek.

 Kariyer beklentilerinin yüksek olduğu olumlu bir kurum kültürü geliştirmek.

 Çalışanların potansiyel yeteneklerini ortaya çıkararak yeni kariyer hedefleri

saptamalarına yardımcı olmak.

 Kurumda yaratıcılığı geliştirmek.

Yükseltme, kişinin statüsündeki olumlu bir değişmeyi belirtmektir. Bu nedenle

hem kişiyi hem de yönetimi yakından ilgilendirmektedir. Kişiyi yükseltmekle görev,

yetki ve sorumluluklarında ve bunlara bağlı değişken olan ücretinde de bir artış olur. Bu

artış onu çalışmaya karşı daha istekli kılar ve kuruma daha sıkı bağlar. Bu açıdan

çalışanın yükseltilmesi, kişisel özlemlerini gerçekleştirme aracı olarak büyük önem

taşır. Yönetim açısında ise yükseltme, çalışanın daha çok verim sağlayacağı bir yerde

kullanımı anlamına gelmektedir. Yükseltme diğer anlamı ile terfi, bir memurun yetki ve

sorumlulukları daha fazla olan başka bir memurluğa geçirilmesidir. Yetki ve sorumluluk

artışı beraberinde maaş artışını da getirebilir. Kurumlarda yükseltme sisteminin

kurumda verimliliğe katkı sağlaması açısından şu özellikleri taşıması gerekir (Tortop

vd. 2007:301):

Personel çok sayıda kişiler arasından seçilmeli, yani seçim alanı mümkün olduğu

kadar geniş tutulmalıdır.

En yeterli çalışanlar seçilip yükseltilmelidir.

Ölçüler nesnel olmalıdır. Üst makamlara yükseltme olanakları açık olmalı ve

yeterliliği olanlar yükselebilmelidirler.

Sistem, çalışanları yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmeli ve onları daha üst

derecelere yükseltebilecek şekilde hazırlanmalıdır.
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Yükselmek için gerekli niteliklere sahip bütün çalışanlara, eşit fırsat

sunulmalıdır.

Çalışanlar yükseltme olanaklarından ve koşullarından açık şekilde haberdar

olmalıdırlar.

Yürütücü makamlar, yükseltme konusunda birince derecede söz sahibi

olmalıdırlar.

2.7. Kurumsal İmaj Oluşumunda Personelin Etkisi

Kurumsal imaj oluşumunda personelin yaşı, cinsiyeti, personelin eğitilmesi ve

personel ile ortamın fiziki durumu etkilidir.

2.7.1. Çalışan Personelin Yaşı

Çalışanların kurumsal imaja etki eden etmenlerden birisi yaştır. Yaş ve kurumsal

imaj algısı arasındaki ilişkiye dair yapılan bir takım araştırmalarda yaşın, özellikle

kurumsal imajın ahlaki boyutuna ilişkin tutumları belirleyen önemli bir faktör olduğu

ortaya çıkmıştır. Yaş ile etik inançlar arasındaki bağlantıyı araştıran çalışmalarda yaşça

büyük olan kişilerin, küçük olanlara oranla etik olmayan davranışa daha az tolerans

gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Örneğin Serwinck, yaşça büyük olan çalışanların daha

katı etik standartları olduğunu bulmuştur. Bunun temel nedeni ise bireylerin yaşları

arttıkça etik tutumlarında daha tutucu hale gelmeleri olarak açıklanmaktadır. Yaşça

büyük olan çalışanların, küçük olanlara oranla kurumun etik olmayan davranışlarına

daha az tolerans gösterdiklerini ortaya koymaktadır (Ekin ve Tezölmez, 1999:18). Diğer

yandan Browning ve Zabriskie’ye göre daha genç olan satış yöneticileri yaşça büyük

yöneticilere göre daha etik görüşlere sahiptirler. Callan ve arkadaşları tarafından yapılan

araştırmalarda ise genç ve yaşlı yöneticiler arasında fark bulunamamıştır (Ekin ve

Tezölmez, 1999:19).

Ravlin ve Meglino’nun 1987 yılında yaptıkları bir araştırmada ise demografik

değişkenlerin bireylerin değer sistemlerine olan etkileri incelenmiştir ve sonuçta yaşın

önemli bir rolü olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yaşça büyük olan

insanlar küçüklere oranla yardımseverlik ve adalet gibi diğer insanlara karşı olan

davranışlarında daha düşüncelidirler. Buna paralel olarak bazı araştırmacılar, gönüllü
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katılımın yaşla beraber arttığından bahsetmektedir. Buna göre bireyler yaşlandıkça,

hayırsever olaylara gönüllülük yapma oranları da artmaktadır. Öte yandan çalışanların

yaşlarının kurumlarının gönüllü sorumluluklarına verdikleri önem üzerinde bir etkisi

olmadığı sonucuna ulaşılan araştırmalar da mevcuttur.

Yaş ile iş tatmini arasında tam doğrusal olmasa da doğru orantı vardır. Yaş, iş

tatminini belirlemede diğer faktörlerden daha fazla bir etkiye sahiptir (Örücü ve

Esenkal, 2005:147). Telman ve Ünsal’a göre iş tatminini belirleyen faktörler kişisel ve

örgütsel faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kişisel faktörler, çalışanların

cinsiyeti, yaşı, hizmet süresi, medeni durumu, eğitim düzeyi, kişiliği, güdüleri, bilgi,

beceri ve yeteneklerinden oluşmaktadır. İşle ilgili faktörler ise ücret, fiziksel çalışma

koşulları, terfi koşulları, amirler ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler, iş güvenliği, örgüt

yapısı ve örgüt kültürüdür (Nursel ve Ünsal, 2004:39-57).

Yaşlı insanlar genellikle genç insanlara göre işlerinden daha memnundur. İnsanlar

30’lu yaşlar civarında işlerinden daha memnundur (Eğer yeterince başarılı olmuşlarsa).

40 yaş civarında ise bu tatmin düzeyi sabit bir eğri çizmektedir (eğer düş kırıklığına

uğramamışlarsa). 50’li yaş civarında ise tatmin düzeyi yeniden çok memnuniyet

durumuna gelmektedir (Kitapçı, Sezen ve Memiş, 2002:221). Verimlilik açısından

değerlendirildiğinde ise 50 ve daha üstü yaşlarda deneyim verimliliği yavaş yavaş

öldürmektedir. Yaşlı çalışanlar aynı zamanda bazı beyinsel yeteneklerini de bazı

durumlarda kaybetmekte ve daha az iletişim becerilerine sahip olmaktadırlar (Yavuz,

2008: capital.com.tr).

2.7.2. Çalışan Personelin Cinsiyeti

Cinsiyetin, çalışanların kurumsal imaj algılamalarına etkisinin olduğu birçok

araştırmacı tarafından gündeme getirilmiştir. Cinsiyetin, kurumsal imaj algılamalarında

hiçbir etkisinin olmadığını da gündeme getiren araştırmacılar mevcuttur (Ekin ve

Tezölmez, 1999:18).
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Bireylerin grup üyeliklerine bağlı olarak değişik değerleri bulunmaktadır.

Cinsiyet, bireylerin fikirlerini ve değerlerini etkilemektedir. Bayan ve erkek çalışanlar

arasında değer farklılıkları bulunmaktadır.

Cinsiyet, yaş, kişilik ya da iş durumu iş tatminini belirleyebilecek faktörler

arasında sayılabilir. Cinsiyet konusunda kesin belirleyici hükümlere varılamamakla

birlikte, değişik iş grupları cinsiyete göre değişik beklentilerin kaynağı olabilmektedir

(Örücü ve Esenkal, 2005:147).

Spence ve Helmreich’e göre bayan davranışları; anlamlı davranışlar; erkek

davranışları ise aracı davranışlar olarak sınıflandırılabilir. Tipik bayan davranışları,

diğerleri için endişe duyma ve kişiler arası ilişkilere önem verme ile karakterize

edilebilir. Bunun tam tersi olarak da aracı veya erkek davranışları, bağımsızlık,

inisiyatifi ele alma ve kendine güven ile karakterize edilebilir. Aracı davranışlar, kişisel

odaklıdır, anlamlı davranışlar ise (bayan davranışları) diğer kişilere odaklıdır. Bazı

örnek bayan davranış tipleri olarak empati, diğerlerini düşünme, özgecilik ve

yardımseverlik ve duygusallık verilebilir. Aracı (erkek) davranışları özellikleri olarak da

rekabetçilik, agresiflik ve tutku/hırs verilebilir.

Ravlin ve Meglino, 1987 yılında demografik değişkenlerin, bireylerin değer

sistemleri üzerine olan etkisini incelemiştir. Cinsiyet bağlamında ise erkek ve bayan

profillerinin, yardımseverlik ile ilgili verilen cevaplarda değişkenlik gösterdiğini;

bayanların erkeklere oranla yardım konularında daha duyarlı olduğunu ortaya

koymuştur.

Kurumsal imaj algılamaları açısından ise; erkek ve bayan çalışanlar arasında,

değer farklılıklarından dolayı sosyal sorumluluk alanlarına atfettikleri önem ve sosyal

sorumluluk algılamalarının farklık göstereceği düşünülmüştür. Çalışanların kurumsal

sosyal sorumluluk alanlarına verdikleri önemle ilgili araştırmalara göre erkekler

ekonomik konulara, bayanlar ise kurumun gönüllü davranışlarına önem vermektedirler.

Etik anlamda ise bayanların daha yüksek etik standartlara bağlı olduğu bulguları

mevcuttur.
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Kadınların yasal ve etik sosyal sorumluluk alanlarına olan ilgisi kadınların

özellikle işyerinde hem üst düzey yönetimde, hem de yönetim kurulundaki

pozisyonlarında göze çarpan cinsiyet ayırımından dolayı işyerindeki etik davranışlara,

kural ve politikalara önem vermeleri ile açıklanabilir.

Çalışanların etik yargılamalar ile ilgili tutumlarını araştıran bir çalışmada

bayanların erkeklere oranla daha etik tutumlara/duruşa sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Schminke’nin yaptığı araştırmaya göre erkek ve bayanlar arasında gerek iş dünyasında,

gerekse iş dünyasının dışında etik karar modellerine dair farklılıklar mevcuttur.

Hoffman’ın erkek ve bayan yöneticiler üzerinde yaptığı araştırmalarda ise bazı

koşullarda bayanların daha etik oldukları, fakat diğer koşullarda etik olmadıkları sonucu

çıkmıştır. Chonko ve Hunt’a göre bayan pazarlama yöneticileri erkeklere oranla sosyal

sorumluluğun ahlaki boyutuna karşı daha duyarlıdırlar. Diğer yandan Fritzche erkek ve

bayan pazarlama yöneticileri arasında belirgin farklılıklara rastlamamıştır. Benzer

şekilde Barnett ve Karson etik ikilemlere verdikleri tepkiler açısından erkek ve bayan

yöneticiler arasında fark bulunmadığını belirtmişlerdir (Ekin ve Tezölmez, 1999:19).

Cinsiyetin ahlaki anlayış üzerindeki etkisi 1987 yılında yapılan bir araştırmada,

imalat işinde çalışan 40 birey üzerinde ölçülmüştür. Bu çalışmada Derry cinsiyet ve

ahlaki anlayış arasındaki belirgin bir ilişkiyi kanıtlayamamıştır. Cinsiyet ve diğer

demografik değişkenlerin etik algılamalar üzerindeki etkisi 1987 yılında yapılan bir

diğer araştırmada analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre gerek ve bayan

yöneticiler etik olan ve olmayanı algılama konusunda genel olarak farklılık

göstermemektedir. Sadece hataları gizlemek konusunda erkek ve bayan yöneticiler

arasında farklılığa rastlanmıştır. Bayan yöneticiler erkek yöneticilere göre hatalarını

daha az gizlemeye yatkındırlar.

2.7.3. Çalışan Personelin Eğitimi

Kurum içi eğitim, işe yeni başlayanların veya çalışma yaşamının herhangi bir

aşamasında belli bir işin öğrenilmesi için yapılan teknik eğitim programlarından farklı

olarak, iç imajı oluşturmaya yönelik çalışmalarda önemli bir yere sahip olmaya
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başlamıştır. Bu uygulama ile kurumun yeni çalışanlara ihtiyacı azalmakta ve kurumdaki

mevcut çalışanlar, saptanan iş açıklarına göre yerleştirilerek, boş pozisyonların kurum

içinden doldurulması mümkün olmaktadır (Baysal, 1993:83).

Kurumları çalışanlarının eğitimine yönlendiren başlıca nedenler kısaca şunlardır

(Yüksel, 2004:200):

Yeni çalışanları işe alıştırmak: İşe yeni başlayanlar her ne kadar bazı becerilere

sahip olsalar da, yeni bir iş, yeni bazı becerilerin öğrenilmesini gerektirir.

Başarıyı artırmak: Özellikle, üretim maliyetleri, kalite ve verimlilik konularındaki

sayısal veriler değerlendirilerek mevcut başarının eğitim yoluyla artırılmasına

çalışılabilir.

Aynı başarı düzeyini sürekli kılmak: Belirli bir mevkideki çalışan yeni

teknolojilerin gerektirdiği bilgi ve becerileri öğrenmezse zamanla yetersizleşme sorunu

ortaya çıkar. Çalışanların seçimi, değerlendirilmesi, danışmanlığı iyi uygulandığında ve

esnek bir personel politikası izlendiğinde yetersizleşme azalacaktır.

İnsan kaynağını yeni işlere hazırlamak: Bir bölümdeki açık iş için diğer

bölümlerdeki elemanlardan yararlanmak istendiğinde, genellikle bir ek eğitim gerekli

olmaktadır.

Planlı bir eğitim programına katılımın sonucunda gerek kurumlar, gerekse

çalışanlar birtakım kazançlar elde ederler. Kuruma sağladığı kazançlar söz konusu

olduğunda, kurum tarafından üretilen mal ve hizmetlerin sayı ve kalitesi artar. Bunun

yanı sıra kurumlar eğitimin sonunda daha nitelikli işgücüne sahip olur, kurumda kazalar

azalır ve enerjiden tasarruf sağlanır. Bireye sağladığı başlıca yararlar ise şunlardır:

Bireylerin bilgi ve becerilerinin artırması, daha yüksek standartta mal ve hizmet

üretilmesi, çalışanların morallerini artırması, meslekte daha kolay ilerleme olanağı

tanıması, gelirde artış sağlanması ve işten doyumu artırmasıdır. Bunun dışında,

sistematik ve düzenli aralıklarla yapılan personel geliştirme etkinlikleri, kurumda

çalışanlar arasında olumlu ilişkileri artırır ve geliştirir. Nitelikli çalışanlara sahip olan



77

kurumlarda, sorun çözme süreci kısalır ve zaman kaybı önlenir (Elma ve Demir,

2000:87).

Günümüz koşularında, artan rekabet ve küreselleşmenin etkisiyle başarılı olan

tüm kurumlar başarılarını nitelikli ve eğitimli çalışanlarına borçludur. Çünkü

kurumların hedeflerine ulaşmalarında temel kriterlerden olan nitelikli çıktı, çalışanlar

tarafından sağlanmaktadır. Kurumlar için çalışanların eğitilmesinin önemi şu şekilde

sıralanabilir (Tortop vd. 2007:184):

İş verimliliği artışı: Belirli bir işi yapmakta olan çalışanın eğitim yoluyla beceri

ve yeteneklerinin artırılması sonucunda, yapılmakta olan işin ve hizmetin nitelik ve

nicelik yönünden geliştirilmesi mümkün olmaktadır. Yalnızca iş verimliliğini sağlamak

için değil, teknik özellikleri artan işlerin asgari düzeyde yapılabilmesi için bile sistemli

bir programın uygulanması zorunlu olmaktadır.

Moral yükselmesi: Çalışanların belirli işleri yapabilmek için gerekli becerilere

sahip olmaları, onlarda güvenlik ve kişisel tatmin duygularını artırmaktadır. Çalışanlar,

eğitim gördüğü konuların öğretilerini işine uygulayabilmektedir.

Nezaretin azalması: İyi eğitim görmüş bir çalışan yapmakta olduğu işi daha az

nezaretle yapabilir. Bu durumda gerek çalışan, gerekse nezaret eden daha rahat bir

çalışma ortamına kavuşur. Daha az nezaret ve daha bağımsız bir çalışma, yapılan işle

ilgili eğitimin yeterli olması ile mümkündür.

İş kazalarının azalması: Eğitim yoluyla iş kazalarının azaltılması mümkündür. İş

araç ve gereçlerindeki aksaklıklarından kaynaklanan iş kazaları sayısının oranı, eğitim

yetersizliğinden kaynaklanan iş kazaları sayısına oranla daha azdır.

Kurumda süreklilik ve uyum sağlanması: Bir kurumun kilit personelini

kaybetmesi anında bile, faaliyetleri aksaklık olmaksızın yürütebilmesi, ayrılan

personelin çalışmakta olduğu görevlere getirilebilecek eğitilmiş personele sahip

olmasıyla mümkündür.
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Kurumlarda eğitim ihtiyacı hızla artmakta, buna karşın çoğu kez sunulan eğitim

fırsatları yetersiz kalmaktadır. Eğitimin kurum için anlamı ve yararları bazı başlıklar şu

şekilde özetlenebilir (Barutçugil, 2004:298):

İletişim Eğitim Hizmetlerinin Öğrenme zamanını kısaltır. İşe yeni girenlere ve

eski çalışanlara yeni işleri, deneme yanılma yoluyla öğrenmeye göre çok daha kısa

zamanda ve daha düşük bir maliyetle öğretir. Hataları, başarısızlığı ve bunlardan

kaynaklanan maliyetleri azaltır. Yeni işe başlayanların uyum sağlamasını ve verimli

olmasını kolaylaştırır. Çalışanın işini bilerek ve doğru işe odaklanarak yapmasını sağlar.

Becerileri geliştirerek zaman ve verim kayıplarını azaltır. Çalışanın moralini ve

motivasyonunu artırır, kendine olan güvenini geliştirir, kendini işine adamasını sağlar.

Çalışanın olumlu zihinsel tutum geliştirmesini destekler, sorun çözme ve yaratıcı

düşünme yetkinliklerini geliştirir. İletişimi geliştirir, güven duygusunu destekler, ekip

çalışmasını kolaylaştırır. İletişimsizlikten ya da başarısızlıklardan kaynaklanan

gerginlikleri azaltır, kurumsal stres düzeyini düşürür. Çalışanların elde tutulmasını

kolaylaştırır, işgücü devrini azaltır ve böylece yönetimin kolaylaşmasını sağlar. Daha

iyi hizmet ya da daha kaliteli ürün ortaya konulmasını sağlayarak müşteri

memnuniyetini ve bağlılığını artırır. Çalışanların yetkinliklerinin gelişmesi ile kurumun

önemli bir rekabetçi üstünlük elde etmesini sağlar.

Günümüz işletmelerinde küreselleşmenin sonucu olarak artık kilit kavramlar

haline gelen rekabet, esneklik ve yüksek kalite standartları, öğrenen işletme kavramını

da beraberinde getirmektedir. Teknolojik değişimler karşısında işletmeler, ya üstün

becerilere sahip yeni elemanlar istihdam etmek yada mevcut elemanları yeniden

eğitmek yoluna gitmektedirler (Güzelcik, 1999:131). Çünkü kalitenin arttırılması,

güvenli çalışmanın sağlanması, verimliğin artması ve en kısa sürede üretim yapmak için

çalışanların eğitilmesi gereklidir.

Eğitim, bireye bilgi deneyim, beceri kazandırma sürecidir (Önder, 1992:20).

Küreselleşme ile beraber bir çok kurum personelinin eğitimine büyük yatırımlar

yaparken, yetişmiş personelini rakip kurumlara kaptırmamak için istihdam güvencesi

sağlama konusunda da büyük çabalar harcamaktadırlar. Çünkü stratejilerin paylaşılması
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ve benimsenmesi, uygulanması çalışanların eğitilmesi ile yakından ilişkilidir (Özyurt,

1997:24).

2.7.4. Çalışanlar ve Fiziki Durum

Fiziki çevreyi çok farklı unsurlar bir araya gelerek oluştururlar. Bunlardan birisi;

örgütün ürünleri, yıllık raporları, belgeler, demirbaşlar ve kullanılan her türden araç

gereç gibi maddi nesnelerdir. Fiziki çevrede ayrıca büro alanlarının nasıl kullanıldığı,

mobilyalar, giyim kuralları, büroların mimarisi gibi öğelerde oluşturur. Fiziki çevreyi

oluşturan diğer önemli bir unsur da teknolojidir. Kullanılan bilgi teknolojileri,

bilgisayarlar ve bilgisayar yazılımları teknolojinin bir parçasıdır (Bedestenci, Bakan ve

Büyükbeşe, 2004:63-64).

Fiziki çevre düzenlemelerine ilişkin çok farklı etkenlerin katkısıyla oluşturulan

yapılar, yapıların biçimleri, renkleri, kullanılan malzemelerin boyut ve modelleri, aynı

örgütün farklı coğrafi alanlardaki birimlerinde aynı özellikleri taşıyacak şekilde

kullanılabilmektedir. Türkiye’ de 1000’ den fazla şubesi bulunan BİM mağazalarının bu

şekilde fiziki çevre düzenlemesi fiziki çevre ile ilgili olarak verilebilecek bir örnektir.

Türkiye geneline yayılan tüm BİM mağazalarının personel giysileri, ürün yerleşimi v.b.

konularda neredeyse tamamen bir birleriyle aynıdır.

Kurumun genel görüntüsü ve yarattığı izlenim kurumsal imajı etkileyerek

kurumsal kimlik ve kurumsal imaj arasındaki etkileşimi kanıtlayan en önemli

faktörlerden birisini oluşturmaktadır (Peltekoğlu, 1998:281). Fiziksel görüntü, kurumun

isminden logosuna, iş yerinde kullanılan mektup kağıdına kadar, görsel kimlik

oluşturmaya yarayan bütün her şeyi oluşturmaktadır (Güzelcik,  1999:186). Fiziksel

görüntüyü oluşturan bu unsurlar, kurum hakkında hedef kitlede oluşacak ilk izlenimleri

etkilemektedir. Kurumun türüne göre bu özelliklerden bir veya birkaçı ağırlıklı olarak

kişileri olumlu veya olumsuz şekilde etkilemektedir (Biber, 2001:115).

Kurumsal imajı etkileyen bir unsur olan kurumsal görünümün (fiziksel

görüntünün) ana hedefi, kurumun hedef gruplarını görsel açıdan cezbederek olumlu bir

imaj oluşturup, kurumu pazardaki rakiplerinden ayırmaktır (Okay, 2000:285). Bu
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nedenle, kurumun fiziki yapısıyla ilgili olan logo, yazı karakteri, bina mimarisi, çevre

düzenlemesi ve temizliği, renkler, stantlar, dekoru, ilanlar, basılı materyal, çalışanın

kıyafeti gibi özellikler oluştururken son derece dikkatli davranılmalı, hedef kitlenin

beğenisi göz önüne alınmalıdır.

2.7.5. Çalışan Personel ve İletişim

İletişim, en geniş anlamda; bilgi, düşünce, yorum ve duyguların bir kişiden

diğerine ya da karşılıklı aktarılması sürecidir. Aynı zamanda, iletişim yöneticilerin

örgütsel ortamda kullandığı temel bir araçtır. Örgütsel iletişim sürecinin örgütteki ast ve

üst konumundaki çalışan personel arasında bilgi, veri, algı ve düşüncelerin iletilmesi

işlevi bulunmaktadır. Örgütlerde etkin bir yönetimin sağlanması iyi bir iletişim

süreciyle olasıdır. Çünkü yönetim, örgüt bireylerinin çabaları aracılığıyla örgütsel

amaçlara ulaşılması faaliyetidir. Bu nedenle, iletişim bir örgütün başarı ya da

başarısızlığında en temel belirleyici süreçlerden biri olarak kabul edilmektedir. Nitekim

örgütsel iletişim, örgütün işleyiş ve amaçlarını gerçekleştirmek için, örgütün bölümleri

ile çevresi arasında sürekli bilgi ve düşünce akışı gösteren bir süreç olarak

değerlendirilmektedir (Yüksel, 2005:292).

Personeller, çalışma ortamında güven içinde olmak ister. Bu istek; kendilerinden

neyin yapılmasının beklendiğini ve bunu neden yapmaları gerektiğini, diğer bölümlerde

ve kurum dışında kendi işleriyle ilgili olarak nelerin olup bittiğini bilmeleriyle

karşılanır. Kurum çalışanları; diğer insanları, kendi kurumlarını ve dış dünyayı

tanıyabilme, olayları ve düşünceleri anlayıp algılayabilmek için, iletişime ihtiyaç

duyarlar. Kişi ve örgütlerin dış dünya ile anlamlı bir bütünlük içinde bulunabilmesi için,

iyi işleyen ve açık iletişim kanallarının oluşturulması gerekir. Örgütlerde etkili yönetim,

sağlıklı bir iletişim sürecine dayanır. İletişim kurumsal faaliyetlerde başarının temelinde

yer alır (Tutar, 2009:292).

İletişimin yokluğu, eksikliği ya da yetersizliği örgütsel ortamda belirsizliğe neden

olmaktadır. Belirsizlik ise stres, iş tatminsizliği, örgüte karşı güvensizlik, düşük

seviyede örgütsel bağlılık, verimlilikte düşüş, devamsızlık ve işten ayrılma

eğilimlerinde artışa yol açmaktadır. İletişimin sağlanması ise belirsizlikle başa

çıkabilme olanağını vermektedir. İletişim eksikliği ve yetersizliği olumsuz tutumsal ve
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davranışsal sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Çalışan ve yönetici arasındaki iletişim

kanalının açık olması ve iletişimin taraflarca istenilen bir düzeyde gerçekleşmesi

çalışanların iş tatmini ile aynı yönlü bir ilişki göstermektedir (Yüksel ve Yıldız,

2002:296).

Örgütsel iletişim, yöneticinin gönderdiği mesajın anlamını, personele anlatmasını,

benimsetmesini, onu eyleme geçmesini de kapsar. Örgütsel iletişim, örgütsel amaçları

gerçekleştirmek için yapılan işlem ve eylemlerden geribildirim yoluyla tepkileri,

yanıtları taşımak zorundadır. Böylece örgütsel iletişim, hem yöneticinin personeli

etkilemesini, hem de personelin yöneticiye yanıtını içeren çift yönlü bir iletişim süreci

olarak gerçekleşir (Gürgen, 1997:33-34). Yani iletişim, çalışanların kendi aralarında ve

yöneticileri ile iyi ilişkiler kurmasında büyük rol oynamaktadır (Koçel, 2001:417).

Her alanda olduğu gibi sağlık kuruluşlarında da iletişim çok önemlidir. Özellikle

hedef kitle olarak hizmet alan kişilerle personelin iletişimi olumlu olmak zorundadır.

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için artan taleplerin en önemli nedenlerinin başında

personelinin tutum ve davranışlarındaki olumluluk payı olmaktadır. Yine tam tersi

olarak sağlığa karşı oluşan duyarsızlıklarda personelinin olumsuz tutum ve davranışının

etkisi büyüktür. Sağlık hizmetlerini sunan sağlık personelinin hastalara karşı

davranışları da sağlık hizmetlerine yönelen talep durumunu etkileyici bir etken olarak

kabul edilmektedir (Çelik, 2008:29). Hizmet alan, personelle nasıl bir iletişim içersinde

olursa, kişinin algısındaki kurumsal imaj da o yönde şekillenecektir. Gerek personelin

kendi içersindeki iletişiminin, gerek yönetimin personel ile iletişiminin, gerekse

personelin hizmet alan kişilerle iletişiminin her açıdan bakıldığında kurumun imajının

oluşmasında ve şekillenmesindeki etkisi kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Personelin

iletişiminden, dolayısıyla kurumun iletişiminden memnun kalan kişilerin ihtiyaç

olduğunda kurumu tekrar tercih etme eğiliminde bulunmaları, olumlu kurumsal imajın

kuruma kattığı değerlerin en başında gelmektedir.

2.5.6. Çalışan Personel ve Tecrübe

Kıdem, belirli bir işte çalışılan zamandır. Kıdem iş tecrübesi olarak da

adlandırılır. İş tecrübesi ile işgücü verimliliği arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur.
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Araştırmalar iş tecrübesi ile işgücü dönüşüm oranı arasında negatif, iş tatmini arasında

ise pozitif bir ilişki olduğunu da göstermiştir (Robins, 2001:35). Bir personel belli bir

davranışı öğrenmiş fakat uygulamıyor olabilir. Bu durumda davranışın ortaya

çıkarılması için çalışan personelin motive edilmesi gerekir (Baysal ve Tekarslan,

2004:69).

İmaja katkı sağlama bakımından en verimli dönemin ve verimlilikte zirveye

ulaşmak için gereken ortalama deneyim yılının sektörler bazında değişim gösterdiği

görülmektedir. Bunun nedeni tümüyle sektörlerin koşulları ve yapısından

kaynaklanmaktadır. Örneğin bazı işler yaratıcılık, fiziksel performans ve yorulmamış

beyinlere daha çok ihtiyaç duymaktadır. Fiziksel performansın ve yaratıcılığın önemli

olduğu bu işlerde ise gençler daha verimliyken, bilgi birikimi ve deneyimin gerektiği

alanlarda ise uzmanlığa ulaşmış kişiler daha verimli olmaktadır (Yavuz, 2008:

capital.com.tr). Tecrübenin yaş artışı ile bağlantılı olması sebebiyle işgücü verimliliği

üzerinde tecrübenin de etkili olabileceği düşünülebilmektedir (Karahan, 2009:280).

Hem kurumsal hem de kişisel bir sonuç niteliği taşıyan imaja ulaşma konusunda

sadece işletmenin teknik sistemi değil, aynı zamanda sosyal sistemi de dikkate

alınmalıdır. Bu açıdan önemli olan faktörlerin başında, çalışanların verimlilik davranışı

gelmektedir. Kuşkusuz çalışan personelin duygu ve arzularını anlamak ve yönetmek,

yüksek iş gücü verimliliğini destekleyecektir. Çalışanın verimli davranış sergilemesi

için de şevkli olması önem taşımaktadır (Demirbilek, 2010:75).

Günümüz dünyasının artan rekabet koşullarında, kuruluşlar çalıştıkları personelin

deneyim ve tecrübelerinden istifade etmek zorundadırlar. Çalışan personelin tecrübesi

bir kuruluş için vazgeçilmez bir unsurdur. Her kuruluş, hedef kitlenin zihninde olumlu

algılanmayı hedeflemektedir. Hedef kitlenin en çok iletişim içinde olduğu personeller,

ne kadar alt seviyede çalışırsa çalışsın,  kurumun temsilcisi konumunda algılanmaktadır.

Yani, personel hizmet alan kişinin olumlu veya olumsuz yönde algılamasında,

dolayısıyla, kurumun olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilmesinde son derece

etkilidir.
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Çalışan personelin özellikle sağlık kuruluşlarında dinamik olmasının yanında

tecrübeli olması, hizmet alan kişilerin güvenini kazanma noktasında son derece

önemlidir. Çalışan personel, tecrübe ve deneyimiyle kuruma sadık müşteriler

kazandırabileceği gibi acemiliği ve tecrübesizliği ile de kurumun müşterilerini

kaybetmesine de neden olabilmektedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞAN PERSONELİN KURUMSAL İMAJ OLUŞUMUNA ETKİSİNİN

KARAMAN ÖZEL SELÇUKLU HASTANESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışmanın bu bölümünde Karaman Özel Selçuklu Hastanesi genel bilgileri ve

personel bilgileri yer almaktadır. Karaman Özel Selçuklu Hastanesi’ nde çalışan

personelin kurumsal imaj oluşumuna etkisi araştırılıp analiz edilmiştir.

3.1. Karaman Özel Selçuklu Hastanesi Hakkında
Konya’da 1998 yılından beri hizmet veren Özel Selçuklu Hastanesi, 17 Eylül

2010 tarihinde Karaman şubesini hizmete açmıştır. Karaman’ da Eylül 2010’dan

itibaren 4 bin 500 metrekare kapalı alanda, 11 farklı dalda hizmet veren Karaman Özel

Selçuklu Hastanesi doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, hizmetli, sekreter v.b. birçok

birimde olmak üzere toplamda 149 personel ile ayda ortalama 11.000 kişiye hizmet

vermektedir.

ÖZEL KARAMAN SELÇUKLU HASTANESİ VE TIP MERKEZİ
K A D R O L A R KİŞİ

Uzman doktor 17

Acil hekim 4

Diş hekimi 1

İşletme müdürü 1

Başhemşire 1

İşletme müdürü yrd. 1

Anestezi teknikeri+ortapedi ortez teknikeri 3

Acil tıp teknisyeni 5

Ebe 5

Hemşire+sağlık memuru 18

Laboratuvar teknikeri 6

Radyoloji teknikeri 4

Muhasebe 4

Finans 1

Faturalandırma 4

Hasta hakları 1

Bilgi işlem 2
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Depo 1

Vezne 12

Hostes 3

Poliklinik sekreteri+idari sekreter+santral 21

Güvenlik 3

Şoför 3

Yemekhane 4

Elektrikçi 2

Hizmetli personel 22

GENEL TOPLAM 149

3.2. Araştırmanın Metodolojisi
Araştırmanın problemi, amacı, önemi, yöntemi, sınırlılıkları, evren ve örneklemi

ile veri analizi bölümleri aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

3.2.1. Araştırmanın Problemi
Bu çalışmada personelin kurumsal imaj oluşumuna etkisi nedir? sorusunun cevabı

aranmaktadır. Bu sorudan hareketle özel bir sağlık kuruluşundaki personelin kurum

imajına etkisini ölçmeye yönelik çalışma yapılmıştır. Çalışmanın bilimsel bir zemine

oturması için ise, sağlık kuruluşundaki tüm personelin hizmet alanlar tarafından

değerlendirilmesinin kurum imajına etkilileri ölçülmeye çalışılmıştır.

3.2.2. Araştırmanın Amacı
Araştırmada, kurumların imajlarını oluştururken tüm etkenlerin yanı sıra özellikle

kurumun müşteri ile en önemli iletişim kaynağı olan personelinin kuruma imaj

konusunda nasıl bir etkisinin olduğu ortaya konulması amaçlanmaktadır. Karaman

ilinde, sağlık sektöründe hizmet vermekte olan Özel Selçuklu Hastanesi personeli,

hastalar nezdinde değerlendirilip, kuruma olumlu veya olumsuz ne gibi dönüşümlerinin

olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

3.2.3. Araştırmanın Önemi
Günümüzde küreselleşmeyle birlikte ürün ve hizmet çeşidi fazlalaşmakta, rekabet

koşulları ağırlaşmakta, müşteri beklenti ve ihtiyaçları değişiklik göstermektedir. Bu

nedenle kurumlar tercih edilmek, sadık müşterilere sahip olmak, işletmenin satış ve

karlılığını artırabilmek için kurum imajına büyük önem vermektedir.
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Tüketiciler herhangi bir mal ve hizmeti, yalnız markasına ve kalitesine bakarak

değil aynı zamanda onu üreten kurumun imajını da göz önünde bulundurarak

tercihlerini gerçekleştirebilmektedir. Kurum imajının oluşturulmasında veya

korunmasında tüketicilerin güven ve desteğini kazanmak çok önemlidir. Olumlu ve

güçlü bir kurum imajı sayesinde, kurumlar hedeflerine daha kolay ulaşıp, mevcut

pazarda rakiplerinden daha rahat ayırt edilebilmektedir. Aynı zamanda olumlu kurum

imajını oluşturmanın birçok yönü vardır. Bunların en önemlilerinden bir tanesi

müşterilerle birebir iletişime giren kurum personelinin başarısının etkisi gelmektedir.

Kurum, ne kadar mükemmel ürün çıkarırsa çıkarsın, kurumsal imajla alakalı diğer tüm

faaliyetleri profesyonel manada yerine getirirse getirsin, eğer personel müşteriyi

memnun etmiyorsa ve olumlu iletişim kurmuyorsa yapılan diğer tüm işlemler hiçbir

anlam ifade etmemektedir. Ülkemizde kurumsal imaj oluşumunda çalışan personelin

etkisi alanında yapılan çalışmaların çok sınırlı olması; özellikle doğrudan insan odaklı

faaliyetlerde bulunan sağlık kuruluşlarında bu çalışmanın neredeyse hiç yapılmamış

olması, çalışmayı önemli kılmaktadır.

3.2.4. Araştırmanın Yöntemi
“Çalışan Personelin Kurumsal İmaj Oluşumuna Etkisi” başlıklı tez çalışmasında,

literatür taraması ve alan araştırması yöntemi kullanılmıştır. Alan araştırması için

Karaman ilinde özel bir hastanede anket çalışması yapılmış, 300 hasta ile yüz yüze

görüşülmüştür. Sağlık sektöründe personelin, müşterinin algısında son derece etkili

olduğunu düşünerek özel bir kurum seçilmiştir. Karaman’da sağlık alanında en belirgin

özel kuruluş Selçuklu Hastanesi olduğundan, anketler bu kurumda uygulama sahası

bulmuştur. Veri toplama işlemi 2011 yılı Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilmiştir.

Anket soruları hazırlanırken ilgili literatürden yararlanılmış, anket formu

hazırlandıktan sonra, 10 denek üzerinde pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama

tamamlandıktan sonra alınan geribildirimler sayesinde anket formunda bazı

değişiklikler yapılmış ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir.

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ankete katılan hastaların

hastaneye son altı ayda kaç kere geldikleri, tercih sebepleri ve hastalar gözünde

kurumun en belirgin imajı belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde kurumsal imaj
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oluşumunda kurumsal davranış, kurumsal görünüm ve kurumsal iletişim faktörlerinin

personel üzerindeki yansımalarına hastaların hangi düzeyde katıldıklarının ölçülmesi

hedeflenmiştir. Üçüncü bölümde ise ankete katılan hastaların demografik özelliklerini

belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır (Ek 1).

Anket formundaki sorular kapalı uçlu olarak sorulmuş; bunun yanında 5’li likert

tipi sorulara da yer verilmiştir. 5’li likert tipi ölçekli sorularda ölçeğin seçenekleri;

kesinlikle katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), kararsızım (3), katılıyorum (4), tamamen

katılıyorum (5) olarak verilmiştir.

3.2.5. Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma, Karaman ilinde sağlık sektöründe özel bir hastane ile sınırlıdır.

Kurumsal imajı etkilen unsurların çeşitli olması nedeni ile ve de çalışmanın konu başlığı

“Çalışan Personelin Kurumsal İmaj Oluşumuna Etkisi”  olduğundan, özel hastanenin

sadece personeli ile sınırlandırılmış olup bu kitlenin kurumsal imaja etkisi ölçülecektir.

Araştırmaya konu olan hastanede 18 yaş üstü rastgele seçilmiş 300 hasta ile yüz

yüze görüşülmüş olup, cinsiyet kotası uygulanmamıştır.

3.2.6. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Çalışmanın evrenini Karaman ilinde hizmet veren Özel Selçuklu Hastanesinden

hizmet alan hasta ve yakınları oluşturmaktadır. Örneklem grubu içinse hastaneye gelen

hasta ve yakınları arasından rastgele seçilmiş 18 yaş üstü 300 kişi seçilmiştir.

3.2.7. Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analiz edilmesinde SPSS 16 programı

kullanılmıştır. Bu kapsamda veriler frekans dağılım tabloları alınarak çözümlenmiş,

değişkenler çapraz tablolar oluşturularak incelenmiş ve değişkenleri oluşturan yargı

cümlelerinin katılım düzeyleri açısından farklılıkları görmek amacıyla da aritmetik

ortalama ve standart sapmaları gibi betimleyici istatistik değerleri alınmıştır.
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3.3. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirilmesi
Karaman ilinde Özel Selçuklu Hastanesi’ nde yapılan araştırmada, personelin

kurumsal imaj oluşumuna etkisine yönelik yapılan anket çalışmasından elde edilen

sonuçlar tablolar halinde düzenlenmiş ve yorumlanmıştır.

3.3.1. Frekans Dağılımları
Bu bölümde ankette yer alan 36 sorunun frekans dağılımları incelenip

yorumlanmaktadır.

3.3.1.1. Demografik Özellikleri

Araştırmaya katılan kişilerin cinsiyet, yaş, eğitim ve gelir durumları gibi

demografik özellikleri detaylı bir şekilde incelenmektedir.

Tablo 1: Cinsiyet Dağılımı
Frekans %

Erkek 167 55,7

Bayan 133 44,3

Toplam 300 100,0

Araştırmaya katılan hastaların %55.7’si erkek olup, %44.3’ü de bayandır. Bu

oran, katılımcıların az bir farkla çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu göstermektedir.

Tablo 2: Yaş Dağılımı

Frekans %

18-25 arası 34 11,3

26-35 arası 89 29,7

36-45 arası 72 24,0

46-60 arası 67 22,3

61 ve üzeri 38 12,7

Toplam 300 100,0

Araştırma katılan hataların yaş aralıklarına baktığımızda %29.7’si 26-35

yaş arası, %24’ü 36-45 yaş arası, %22.3’ü 46-60 yaş arası, %12.7’si de 61 yaş ve üzeri

ve %11.3’ü ise 18-25 yaş arası olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırmaya katılanların belli

bir yaş aralığında çoğunluğu olmayıp, 26-60 yaş arasının toplam oranı %76’dır.
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Tablo 3: Eğitim durumu

Frekans %

Okur yazar değil 4 1,3

İlköğretim 152 50,7

Lise 86 28,7

Üniversite 51 17,0

Y.lisans ve üzeri 7 2,3

Toplam 300 100,0

Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına baktığımızda, %50.7 gibi

katılanların yarı oranında ilköğretim mezunu olduğu, %28.7’sinin lise mezunu olduğu,

%17’sinin üniversite mezunu olduğu, %2.3’ünün de y. lisans ve üzeri mezunu olduğu

ve %1,3’ünün ise okur-yazar olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu oranlar incelendiğinde

katılımcıların %79.4 gibi büyük çoğunlunu ilköğretim ve lise mezunu oldukları

görülmektedir.

Tablo 4: Aile gelir durumu

Frekans %

1000 TL'den az 120 40,0

1001-2000 TL arası 124 41,3

2001-3000 TL arası 31 10,3

3001-4000TL arası 15 5,0

4001 TL ve  üzeri 10 3,3

Toplam 300 100,0

Katılımcıların aile olarak gelir durumları incelendiğinde; %41.3 oranında 1001

TL ile 2000 TL arasında, %40 oranında 1000 TL’den az, %10.3 oranında 2001 TL ile

3000 TL arasında, %5 oranında da 3001 TL ile 4000 TL arasında ve %3.3’ü ise 4001

TL ve üzeri gelirinin oldukları ortaya çıkmaktadır. Araştırmaya katılan hastaların

çoğunluğunu %81.3 oranı ile 2000 TL’den az aile geliri oluşturduğu görülmektedir.
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3.3.1.2. Katılımcıların Son 6 Ayda Geliş Sıklığı
Tablo 5: Özel Selçuklu Hastanesine Son altı ay İçersinde Gelme Sayısı

Araştırmaya katılanların %44’ ü son altı ay içerisinde hastaneye üç ve daha fazla

geldiklerini, %37’ si ilk kez geldiklerini, %19’ u ise iki kez geldiklerini ifade

etmektedirler. Bu veriler (Tablo 5), araştırmaya katılanların %63’ ünün son altı ay

içersinde iki kez ve daha fazla sayıda hastaneye tekrar geldiklerini gösterirken, hizmet

alanların kurumdan memnun olduklarının göstergesi olarak da kabul edilebilmektedir.

3.3.1.3. Tercih Etme Nedenlerinin Toplam Frekans Dağılımı

Özel Selçuklu Hastanesi’nin tercih edilme sebebinin öğrenilmesi amacıyla

yöneltilen soru için katılımcılara on adet tercih seçeneği sunulmakta, bu seçenekler

içerisinde ilk üç nedeni sıralamaları istenmektedir. Araştırmaya katılanların ilk üç

seçenek içerisinde yer verdikleri en çok tercih sebebi toplamda %18.6 ile “Karaman’da

alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı olması” seçeneği, en çok seçilen ikinci tercih

sebebi ise toplamda %17.4 oranı ile “Doktorların Karaman’daki en tecrübeli ve

güvenilir isimler olması” seçeneğidir. Hizmet alan katılımcıların toplamda üçüncü

sırada en çok tercih nedeni olarak belirttikleri seçenek, %16.6 ile “Hizmet kalitesinden

memnuniyet” olduğu görülmektedir. Diğer tercih sebepleri ise şu şekilde

sıralanmaktadır: “Personelin güler yüzlü ve ilgili olması” seçeneği %16.2, “Tavsiye

üzerine” seçeneği %9.4, “Konya’da şubesinin olması (Tecrübeli bir hastane olması)”

seçeneği %8, “Ulaşımın kolay olması” seçeneği de %7.7’dir. En az tercih edilen

seçeneklerin ise, %3.3 ile “Hastane binasının geniş, ferah ve düzenli olması” seçeneği,

%2.4 ile “Hastanede bir tanıdığımın olması” ve %0.3 oran ile de “Tanıtım ve reklam

faaliyetlerinden etkilenme” seçeneklerinin olması dikkat çekmektedir.

Katılımcıların on seçenek içersinde en çok tercih ettikleri seçenek olarak

Karaman’da alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı olması” seçeneğinin olması, hizmet

Frekans %

İlk defa 111 37,0

İkinci kez 57 19,0

Üç ve üzeri 132 44,0

Toplam 300 100,0
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alanların özel hastane noktasında söz konusu kurumun dışında başka alternatiflerinin

olmadığını ortaya koymakta ve katılımcıların bu eksikliği bir tercih sebebi olarak

belirginleştirdiği görülmektedir. Bu durum ise, bizlere ileri zamanlarda Karaman’da

alternatif sağlık hizmetleri sunulduğu takdirde, hizmet alan kişilerin tercihlerinde

değişme olabileceğini göstermektedir.



Tablo 6: Tercih Etme Sebeplerinin Toplam Frekans Dağılımları

Hastaneye gelen insanların ikinci seçenek olarak en çok tercih ettikleri nedenin “Doktorların Karaman’daki en tecrübeli ve güvenilir

isimler olması” ifadesinin olması ise, hizmet alan kişilerin çalışan doktorların tecrübeli ve güvenilir olduklarına inandıklarını ve dolayısı ile

doktorların kuruma olumlu bir şekilde imaj kattıkları çıkarımını yaptırabilmektedir. Daha sonra tercih edilen seçenekleri “Hizmet

kalitesinden memnuniyet” ve “Personelin güler yüzlü ve ilgili olması” ifadelerinin izlemesi, hastanenin kurumsal olarak hizmet alan kişileri

memnun ettiğini, kurumsal imajın pozitif yönde şekillendiğini ve tekrar gelme isteği uyandırdığını ortaya koymaktadır. Genel olarak

bakıldığında ortaya çıkan bu sonuçlar, eğer araştırmaya katılanların ilk tercih nedeni olarak seçtikleri %18.6 oranındaki “Karaman’daki

alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı olması” ifadesinin olması gerçeğini göz ardı edilirse, “Doktorların Karaman’daki en tecrübeli ve

1, Tercih etme 2, Tercih etme 3, Tercih etme Toplam
Frekans %

Frekans % Frekans % Frekans %

Tavsiye üzerine 61 20,3 12 4 12 4 85 9.4
Hizmet kalitesinden memnuniyet 84 28 33 11 32 10,7 149 16.6
Tanıtım ve reklam faaliyetlerinden etkilenme 1 0,3 1 0,3 1 0,3 3 0.3
Konya'da şubesinin olması (Tecrübeli bir hastane olması) 17 5,7 29 9,7 26 8,7 72 8.0
Hastane binasının geniş, ferah ve düzenli olması 3 1 15 5 12 4 30 3.3
Personelin güler yüzlü ve ilgili olması 12 4 76 25,3 58 19,3 146 16.2
Doktorların Karaman'daki en tecrübeli ve güvenilir isimler olması 43 14,3 49 16,3 65 21,7 157 17.4
Ulaşım kolaylığının olması 10 3,3 28 9,3 31 10,3 69 7.7
Hastanede çalışan bir tanıdığımın olması 9 3 7 2,3 6 2 22 2.4
Karaman'da alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı olması 60 20 50 16,7 57 19 167 18.6
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 900 100
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güvenilir isimler olması”, “Hizmet kalitesinden memnuniyet” ve “Personelin güler

yüzlü ve ilgili olması” tercih seçenekleri toplamda araştırmaya katılanların yarısından

fazla bir oranda tercih sebebi olarak seçildiğini ortaya çıkarmaktadır (Tablo 6). Bu

%50.2 lik oran, yani katılımcıların yarısından fazlasının tercih nedenlerinin yukarıda

belirtilen üç ifade olması, bize personelin hastalar gözünde olumlu bir etki

oluşturduklarını ve bunun da hastaneye pozitif imaj olarak katkı sağladığını

göstermektedir.

Hastaneden hizmet alan kişilerin en son tercih ettikleri seçeneğin “Tanıtım ve

reklam faaliyetlerinden etkilenme” seçeneğinin olması, kurumun hastalarının bu yönde

hiçbir tanıtım veya reklam faaliyetlerinden etkilenmediğini, kurumun gerek kitle

iletişim araçlarında yer alması gerekse toplum içinde görülmesi yönünde büyük bir

eksikliğinin olduğunu ortaya koymaktadır.

3.3.1.4. Personelin Kurumsal Davranışına Yönelik Hastaların Katılım

Düzeyleri ve Frekans Dağılımları

Tablo 7: Randevu veren personelin yönlendirmesi, bilgilendirmesi ve duyarlılığının yeterlidir görüşüne
katılım

“Randevu veren personelin yönlendirmesi, bilgilendirmesi ve duyarlılığı

yeterlidir” sorusuna katılımcıların %54.3’ü katıldığını, %26.3’ü tamamen katıldığını,

%13.3’ü kararsız olduğunu, %5.3’ü katılmadığını ve %0.7’si de kesinlikle katılmadığını

ifade etmiştir. Verilen cevaplar incelendiğinde, araştırmaya katılan kişilerin %80.6’sı

“Randevu veren personelin yönlendirmesi, bilgilendirmesi ve duyarlılığı yeterlidir”

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 2 ,7

Katılmıyorum 16 5,3

Kararsızım 40 13,3

Katılıyorum 163 54,3

Tamamen katılıyorum 79 26,3

Toplam 300 100,0
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sorusuna katılıyorum ve tamamen katılıyorum şeklinde olumlu yargı bildirmeleri,

personelin kurumsal davranış konusunda hastaları memnun ettiğini göstermektedir.

Tablo 8: Görevli personeller hasta kayıt işlemlerini ve yönlendirme işlemlerini hızlı yapmaktadır
görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 1 ,3

Katılmıyorum 12 4,0

Kararsızım 32 10,7

Katılıyorum 158 52,7

Tamamen katılıyorum 97 32,3

Toplam 300 100,0

“Görevli personeller hasta kayıt işlemlerini ve yönlendirme işlemlerini hızlı

yapmaktadır” sorusuna hastaların %52.7’si katıldığını, %32.3’ü tamamen katıldığını,

%10’u kararsız olduğunu, %4’ü katılmadığını ve %0.3’ü ise kesinlikle katılmadığını

belirtmiştir (Tablo 8). Ortaya çıkan bu sonuç, katılımcıların %85.1 oranda büyük bir

çoğunluğunun kayıt ve yönlendirme yapan personel hakkında katılıyorum ve tamamen

katılıyorum şeklinde pozitif düşüncelerini ifade ettiklerini ve bunun da hastaların kayıt

ve yönlendirme işlemlerinin hızlılığı hakkında, dolayısıyla kurumsal davranış

konusunda memnun olduklarını ortaya koymaktadır.

Tablo 9: Doktorlar güler yüzlü, nazik ve ilgili davranmaktadır görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Katılmıyorum 7 2,3

Kararsızım 19 6,3

Katılıyorum 113 37,7

Tamamen katılıyorum 161 53,7

Toplam 300 100,0

“Doktorlar güler yüzlü, nazik ve ilgili davranmaktadır” sorusuna hizmet

alanlardan %53.7’si tamamen katıldığını, %37’si katıldığını, %6.3’ü kararsız olduğunu

ve %2.3’ü ise katılmadığını ifade etmiştir (Tablo 9). Verilen cevaplar incelendiğine,

%91.4 oranda katılımcı doktorların ilgi ve alakaları konusunda olumlu görüş

bildirdikleri, hastaların doktorların şahsında kurumsal davranıştan memnun kaldıkları

ortaya çıkmaktadır.
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Tablo 10: Doktorlar hastalarına yeterince zaman ayırmaktadır görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 2 ,7

Katılmıyorum 14 4,7

Kararsızım 32 10,7

Katılıyorum 108 36,0

Tamamen katılıyorum 144 48,0

Toplam 300 100,0

“Doktorlar hastalarına yeterince zaman ayırmaktadır” sorusuna katılımcıların

vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde, araştırmaya katılan hastaların %48’i tamamen

katıldığını, %36’sı katıldığını, %10.7’si kararsız olduğunu, %4.7’si katılmadığını,

%0.7’si ise kesinlikle katılmadığını belirtmişlerdir (Tablo 10). Hastaların toplamda

%84’ü doktorların kendilerine ayırdıkları zaman konusunda olumlu düşüncelerinin

yüksek derecede olduğunu ifade etmekte ve bunun da kurumsal davranış bağlamında

hastaların memnuniyetini arttırdığı gözlemlenmektedir.

Tablo 11: Doktorlar doğru teşhisi koyma, uygun tedaviyi uygulama gibi konularda yeterince
güvenilirdir görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Katılmıyorum 9 3,0

Kararsızım 74 24,7

Katılıyorum 120 40,0

Tamamen katılıyorum 97 32,3

Toplam 300 100,0

“Doktorlar doğru teşhisi koyma, uygun tedaviyi uygulama gibi konularda

yeterince güvenilirdir” sorusuna katılımcılardan %40’ı katıldığını, %32.3’ü tamamen

katıldığını, %24.7’si kararsız olduğunu ve %3’ü ise katılmadığını ifade etmiştir (Tablo

11). Ortaya çıkan veriler incelendiğinde, doktorların teşhis ve tedavi konusunda

hastaların %72.3’ü katılıyorum ve tamamen katılıyorum şeklinde olumlu ifade

kullanmıştır. Kurumsal davranışı etkileyen güvenilirlik kavramının burada yüksek

düzeyde olumlu olduğu ortaya çıkmaktadır.
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Tablo 12: Doktorların hastalara uyguladıkları tedaviler başarıyla sonuçlanmaktadır görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 1 ,3

Katılmıyorum 12 4,0

Kararsızım 114 38,0

Katılıyorum 105 35,0

Tamamen katılıyorum 68 22,7

Toplam 300 100,0

Hizmet alan kişilerin vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, “Doktorların

hastalara uyguladıkları tedaviler başarıyla sonuçlanmaktadır” sorusuna katılımcıların

%38’i kararsız olduğunu, %35’i katıldığını, %22.7’si tamamen katıldığını, %4’ü

katılmadığını ve %0.3’si ise kesinlikle katılmadığını belirtmiştir (Tablo 12).

Katılımcıların %38’inin bu konu hakkında kararsız olmaları uygulanan tedavinin

başarıya ulaşma noktasında tereddüt yaşadıklarını göstermektedir. Diğer taraftan

hastaların toplamda %58.7’si ise katılıyorum ve katılmıyorum şeklinde olumlu ifade

kullanması, kurumsal davranış olarak doktorların tedavilerinin başarıları hastalar

gözünde olumlu olarak algılanmaktadır.

Tablo 13: Hemşireler yeterince güler yüzlü ve ilgili davranmaktadır görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 1 ,3

Katılmıyorum 6 2,0

Kararsızım 109 36,3

Katılıyorum 105 35,0

Tamamen katılıyorum 79 26,3

Toplam 300 100,0

“Hemşireler yeterince güler yüzlü ve ilgili davranmaktadır” sorusuna

katılımcılardan %36.3’ü kararsız olduğunu, %35’i katıldığını, %26.3’ü tamamen

katıldığını, %2’si katılmadığını ve %0.3’ü ise kesinlikle katılmadığını ifade etmiştir

(Tablo 13). Verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların %36.3’ünün kararsız şekilde

düşünce belirtmelerinin nedeni, anketin genelde poliklinik çevresinde yapılması, yani

bazı hastaların hemşireler ile iletişime girmemesi ifade edilebilmektedir. Aynı zamanda
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katılımcıların toplamda %61.3’ü ise hemşirelerin kurumsal davranış çatısı altında ilgi ve

alakalarından memnun olduklarını ifade etmektedir.

Tablo 14: Hemşireler hastalara yeterince zaman ayırmaktadır görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 1 ,3

Katılmıyorum 3 1,0

Kararsızım 119 39,7

Katılıyorum 104 34,7

Tamamen katılıyorum 73 24,3

Toplam 300 100,0

“Hemşireler hastalarına yeterince zaman ayırmaktadır” sorusuna araştırmaya

katılan hastaların %39.7’si kararsız olduğunu, %34.7’si katıldığını, %24.3’ü tamamen

katıldığını, %1’i katılmadığını, %0.3’ü ise kesinlikle katılmadığını belirtmişlerdir

(Tablo 14). Verilen cevaplar incelendiğinde hastaların %39.7’sinin kararsız şekilde

düşünce belirtmelerindeki neden daha önce de belirtildiği gibi, ankete katılan hastaların

bazılarının hemşireler ile iletişime girmediği şeklinde ifade edilebilmektedir. Hastaların

toplamda %59’u hemşirelerin kendilerine ayırdıkları zaman konusunda olumlu

düşündüklerini ifade etmekte ve bunun da kurumsal davranış bağlamında hastaların

memnuniyetini arttırdığı gözlemlenmektedir.

Tablo 15: Hastanede iyi eğitim almış hemşireler çalışmaktadır görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 3 1,0

Katılmıyorum 17 5,7

Kararsızım 155 51,7

Katılıyorum 60 20,0

Tamamen katılıyorum 65 21,7

Toplam 300 100,0
“Hastanede iyi eğitim almış hemşireler çalışmaktadır” sorusuna araştırmaya

katılan hastaların %52.7’si kararsız olduğunu, %21.7’si tamamen katıldığını, %20’si

katıldığını, %5.7’si katılmadığını ve %1’i ise kesinlikle katılmadığını belirtmişlerdir

(Tablo 15). %51.7 gibi en yüksek oranda ifade edilen kararsızım seçeneği, tekrar bize
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hastaların hemşireler konusunda fazla bilgi sahibi olmadıklarını göstermektedir. Buna

rağmen hastaların %41.7’si hemşirelerin alanında iyi eğitim almış olduğu konusunda

olumlu düşünce ifade etmişlerdir. Hemşirelerin hastalar gözünde bu şekilde olumlu bir

düşünce oluşturmaları, kurumsal davranış olarak olumlu etki oluşturmaktadır.

Tablo 16: Hasta bakıcı ve temizlik personeli yardımseverdir görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Katılmıyorum 3 1,0

Kararsızım 117 39,0

Katılıyorum 109 36,3

Tamamen katılıyorum 71 23,7

Toplam 300 100,0

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, araştırmaya katılanların

%39’u hasta bakıcı ve temizlik personelin yardımsever oldukları konusunda kararsız

olduğunu, %36.3’ünün bu görüşe katıldığını, %23.7’si de tamamen katıldığını ve %1’i

ise katılmadığını belirtmiştir (Tablo 16). Hasta bakıcı ve temizlik personelinin

yardımseverliği konusunda katılımcıların toplamda %60’ı olumlu görüş bildirmiş olup,

kurumsal davranış noktasında hastaların pozitif düşünceye sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 17: Hasta bakıcı ve temizlik personeli yeterince kibardır görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Katılmıyorum 5 1,7

Kararsızım 103 34,3

Katılıyorum 117 39,0

Tamamen katılıyorum 75 25,0

Toplam 300 100,0
“Hasta bakıcı ve temizlik personeli yeterince kibardır” sorusuna katılımcılardan

%39’u katıldığını, %34.3’ü kararsız olduğunu, %25’i tamamen katıldığını ve %1.7’si

ise katılmadığını ifade etmiştir (Tablo 17). Verilen cevaplar incelendiğinde

katılımcıların toplamda %64’ü olumlu düşüncelerini belirtmiştir. Personelin

davranışları, kurumsal davranış biçiminde hastaların algılarında yer ettiği

söylenebilmektedir.
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Tablo 18: Yatan hasta, hasta bakıcı veya temizlik personeli tarafından gereken ilgi ve alakayı
görmektedir görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Katılmıyorum 2 ,7

Kararsızım 160 53,3

Katılıyorum 65 21,7

Tamamen katılıyorum 73 24,3

Toplam 300 100,0
“Yatan hasta, hasta bakıcı veya temizlik personeli tarafından gereken ilgi ve

alakayı görmektedir” sorusuna hizmet alanların %53.3’ü kararsız olduğunu, %24.3’ü

tamamen katıldığını, %21.7’si katıldığını ve %0.7’si ise kesinlikle katılmadığını

belirtmiştir (Tablo 18). Araştırmaya katılan hastaların yaklaşık yarısına yakını yatan

hasta olmadığı için, %53.3 oranda kişi hasta bakıcı veya temizlik personelinin yatan

hastaya ilgilerini bilmediklerinden karasızım seçeneğini tercih etmiştir. Bunun yanında

katılımcıların %46’sı ise hasta bakıcının veya temizlik personelinin ilgi ve alakaları

konusunda olumlu görüş bildirmişlerdir.

Tablo 19: Çalışan personel genç ve dinamiktir görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Katılmıyorum 2 ,7

Kararsızım 9 3,0

Katılıyorum 160 53,3

Tamamen katılıyorum 129 43,0

Toplam 300 100,0

“Çalışan personel genç ve dinamiktir” sorusuna katılımcılardan %53.3’ü

katıldığını, %43’ü tamamen katıldığını, %3’ü kararsız olduğunu ve %0.7’si ise

katılmadığını ifade etmiştir (Tablo 19). Araştırmaya katılanların %96.3 gibi büyük bir

çoğunluğu personelin genç ve dinamik olduğu görüşünü belirtmiş ve bu da hastalar

gözünde personelin kurumsal davranış noktasında olumlu bir yer bıraktıklarını ortaya

koymaktadır.
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Tablo 20: Çalışan personel, hasta mahremiyetine dikkat etmektedir görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Katılmıyorum 1 ,3

Kararsızım 41 13,7

Katılıyorum 133 44,3

Tamamen katılıyorum 125 41,7

Toplam 300 100,0

Araştırmaya katılan hizmet alan hastaların %44.3’ü personelin hasta

mahremiyetine dikkat ettiği yargısına katıldığını, %41.7’si tamamen katıldığını,

%13.7’si karasız olduğunu ve %0.3’ü ise katılmadığını belirtmişlerdir (Tablo 20).

Çalışanların hasta mahremiyetine dikkat etmeleri, hastaların toplamda %86’sı tarafından

olumlu algılamaları gibi bir sonuç ortaya koymuş ve bu da kurumsal davranışın hastalar

nezdinde pozitif şekillendiği gösterebilmektedir.

Tablo 21: Hastalar, hastane personeli ile ilişkilerinde kendilerini güvende hissetmektedir görüşüne
katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 2 ,7

Katılmıyorum 6 2,0

Kararsızım 26 8,7

Katılıyorum 186 62,0

Tamamen katılıyorum 80 26,7

Toplam 300 100,0
“Hastalar, hastane personeli ile ilişkilerinde kendilerini güvende hissetmektedir”

sorusuna araştırmaya katılanların %.62’si katıldığını, %26.7’si tamamen katıldığını,

%8.7’si kararsız olduğunu, %2.0’si de katılmadığını ve %0.7’si ise kesinlikle

katılmadığını ifade etmişlerdir (Tablo 21). Araştırmaya katılan hastaların %88.7’si gibi

büyük bir çoğunluğu personel ile ilişkilerinde kendini güvende hissettiğini belirtmiş. Bu

da personel davranışlarının kurumsal davranış şeklinde hastalar gözünde çok büyük bir

oranda olumlu olduğunu ortaya koymaktadır.
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Tablo 22: Tüm personel hastalara en iyi hizmet vermek çabası içerisindedir görüşüne katılım
Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 2 ,7

Katılmıyorum 10 3,3

Kararsızım 34 11,3

Katılıyorum 146 48,7

Tamamen katılıyorum 108 36,0

Toplam 300 100,0
“Tüm personel hastalara en iyi hizmet vermek çabası içerisindedir” sorusuna

araştırmaya katılanların %.48.7’si katıldığını, %36’sı tamamen katıldığını, %11.3’ü

kararsız olduğunu, %3.3’si de katılmadığını ve %0.7’si ise kesinlikle katılmadığını ifade

etmişlerdir (Tablo 22). Verilen cevaplar incelendiğinde, katılımcıların %84.7’si tüm

personelin en iyi hizmet verme çabası içerisinde olduğu görüşünü ortaya koymaktadır.

Bu çabanın ise kurumsal davranışın hastalar gözünde pozitif şekillenmesine etki ettiği

ortaya konmaktadır.

Tablo 23: Çalışan tüm personel birbiri ile uyum içerisinde çalışmaktadır görüşüne katılım
Katılım düzeyi Frekans %

Katılmıyorum 11 3,7

Kararsızım 86 28,7

Katılıyorum 138 46,0

Tamamen katılıyorum 65 21,7

Toplam 300 100,0
Hizmet alan kişilerin vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, araştırmaya

katılan hastaların %46’sı çalışanların birbiri ile uyum içerisinde olduğu yargısına

katıldığını, %28.7’si kararsız olduğunu, %21.7’si de tamamen katıldığını ve %3.7’ü ise

katılmadığını belirtmişlerdir (Tablo 23). Kurumsal davranışın içerisindeki personelin

uyumlu çalıştığı yargısına araştırmaya katılanların %67.7’si toplamda olumlu görüş

ortaya koymuştur. Birbiri iler uyumlu çalışan personelin hastaların algısında olumlu bir

kurum imajı oluşturduğu söylenebilmektedir.
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3.3.1.5. Personelin Kurumsal Görünümüne Yönelik Hastaların Katılım

Düzeyleri ve Frekansları

Tablo 24: Hastayı ilk karşılayan personelin kıyafeti ve görüntüsünün düzgünlüğüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 1 ,3

Katılmıyorum 1 ,3

Kararsızım 18 6,0

Katılıyorum 178 59,3

Tamamen katılıyorum 102 34,0

Toplam 300 100,0
“Hastayı ilk karşılayan personelin kıyafeti ve görüntüsü düzgündür” sorusuna

araştırmaya katılan hastaların %59,3’ü katıldığını, %34’ü tamamen katıldığını, %6’sı

kararsız olduğunu, %0.3’ü ise hem katılmadığını hem de kesinlikle katılmadığını

belirtmişlerdir (Tablo 24). Hastaların %93.3’ünün bu konu hakkında katılıyorum ve

tamamen katılıyorum şeklinde olumlu cevap vermeleri, hastayı karşılayan personelin

kıyafet ve görüntüsü hakkında hastaların yüksek düzeyde memnun olduklarını ve

kurumsal görünümün bu bağlamda olumlu algılandığını göstermektedir.

Tablo 25: Kıyafetlerin birimlere göre farklı olması işlemleri kolaylaştırır görüşüne katılım

Katılma düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 2 ,7

Katılmıyorum 32 10,7

Kararsızım 60 20,0

Katılıyorum 115 38,3

Tamamen katılıyorum 91 30,3

Toplam 300 100,0

Hizmet alanların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, “Kıyafetlerin

birimlere göre farklı olması işlemleri kolaylaştırır” sorusuna hastaların %38.3’ü

katıldığını, %30.3’ü tamamen katıldığını, %20’si kararsız olduğunu, %10.7’si

katılmadığını ve %0.7’si ise kesinlikle katılmadığını cevabını vermişlerdir (Tablo 25).

“Kıyafetlerin birimlere göre farklı olması işlemleri kolaylaştırır” ifadesi karşında

katılımcıların toplamda %68.6 oranda olumlu görüş bildirmeleri, kurumsal görünüm
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olarak birimlerin farklı renk ve biçimde giyinmeleri işlemler konusunda hastaların

kolaylık gördüğünü ortaya koymaktadır.

Tablo 26: Doktorlar kendi branşlarında ün sahibidir görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 2 ,7

Katılmıyorum 40 13,3

Kararsızım 75 25,0

Katılıyorum 97 32,3

Tamamen katılıyorum 86 28,7

Toplam 300 100,0
“Doktorlar kendi branşlarında ün sahibidir” sorusuna araştırmaya katılan

hastaların %32.3’ü katıldığını, %28.7’si tamamen katıldığını, %25’i kararsız olduğunu,

%13.3’ü katılmadığını, %0.7’si ise kesinlikle katılmadığını belirtmişlerdir (Tablo 26).

Doktorların kendi branşlarında ün sahibi olmaları konusuna, hastaların toplamda %61’i

olumlu görüş bildirmektedir. Bu da doktorların ünlü olarak algılanmalarını, kurumsal

görünümün hastalar nezdinde pozitif olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 27: Personelin cinsiyeti, hasta ile ilişkilerde olumlu veya olumsuz etki oluşturmaktadır görüşüne
katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 44 14,7

Katılmıyorum 115 38,3

Kararsızım 22 7,3

Katılıyorum 62 20,7

Tamamen katılıyorum 57 19,0

Toplam 300 100,0
“Personelin cinsiyeti, hasta ile ilişkilerde olumlu veya olumsuz etki

oluşturmaktadır” sorusuna araştırmaya katılanların %38.3’ü katılmadığını, %20.7’si

katıldığını, %19’u tamamen katıldığını, %14.7’si de kesinlikle katılmadığını ve %7.3’ü

ise kararsız olduğunu beyan etmişlerdir (Tablo 27). Verilen cevaplar incelendiğinde,

katılımcıların %53’ü personelin cinsiyetinin hastalar için herhangi bir etki oluşturmadığı
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ortaya konulmuş, %39.7’si tarafından personelin cinsiyetinin hastalar gözünde önemli

olduğunu belirtmişlerdir. Buradan anlaşılacağı gibi, kurumsal görünüm olarak

personelin cinsiyetinin özellikle sağlık sektöründe yani hastanelerde kişileri etkilemesi

net olarak ortaya konamamaktadır.

Tablo 28: Çalışanlar hijyene yeterince dikkat etmektedirler görüşüne katılım
Katılım düzeyi Frekans %

Katılmıyorum 1 ,3

Kararsızım 22 7,3

Katılıyorum 148 49,3

Tamamen katılıyorum 129 43,0

Toplam 300 100,0
Hizmet alan kişilerin vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde, araştırmaya katılan

hastaların %49.3’ü çalışanların hijyene dikkat ettiği yargısına katıldığını, %42’ü

tamamen katıldığını, %7.3’ü karasız olduğunu ve %0.3’ü ise katılmadığını

belirtmişlerdir (Tablo 28). Toplamda %92.3 gibi katılımcıların yüksek bir oranda

çalışanların hijyene dikkat ettiği görüşüne katıldıkları görülmektedir. Bu ise kurumsal

görünümün, hijyen şeklinde hastalar nezdinde kuruma çok olumlu katkılar sağladığını

ortaya koymaktadır.

Tablo 29: İlgili birimlerde yeterli sayıda personel çalıştırılmaktadır görüşüne katılım
Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 3 1,0

Katılmıyorum 38 12,7

Kararsızım 70 23,3

Katılıyorum 130 43,3

Tamamen katılıyorum 59 19,7

Toplam 300 100,0
“İlgili birimlerde yeterli sayıda personel çalıştırılmaktadır” sorusuna araştırmaya

katılanların %.43.3’ü katıldığını, %23.3’ü kararsız olduğunu, %19.7’si tamamen

katıldığını, %12.7’si de katılmadığını ve %1’i ise kesinlikle katılmadığını ifade

etmişlerdir (Tablo 29). Araştırmaya katılan hastaların %63’ü kurumda yeterli sayıda
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personel çalıştırıldığı görüşünü ortaya koymuştur. Hastalar gözünde personel sayısının

yeterli olduğunun algılanması kurumsal görünümün olumlu olduğu kanaatini

oluşturmaktadır.

3.3.1.6. Personelin Kurumsal İletişimine Yönelik Hastaların Katılım

Düzeyleri ve Frekans Dağılımları

Tablo 30: Kayıt ve yatış işlemlerini yapan personel gerekli tüm bilgilendirmeyi yapmaktadır görüşüne
katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Katılmıyorum 19 6,3

Kararsızım 23 7,7

Katılıyorum 174 58,0

Tamamen katılıyorum 84 28,0

Toplam 300 100,0

“Kayıt ve yatış işlemlerini yapan personel gerekli tüm bilgilendirmeyi

yapmaktadır” sorusuna katılımcılardan %58’i katıldığını, %28’i tamamen katıldığını,

%7.7’si kararsız olduğunu ve %6.3’ü ise katılmadığını ifade etmiştir (Tablo 30).

Araştırmaya katılanların %86’sı gibi büyük bir oran, kayıt ve yatış işlemleri yapan

personel hakkında olumlu görüş bildirmiş olup, bu personellerin kurumsal iletişim

bağlamında bilgilendirme düzeylerini yeterli görmektedir.

Tablo 31: Doktorlar hastalara teşhis, tedavi ve tetkiklerde anlayacağı düzeyde yeterince bilgi
vermektedir görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 2 ,7

Katılmıyorum 10 3,3

Kararsızım 45 15,0

Katılıyorum 141 47,0

Tamamen katılıyorum 102 34,0

Toplam 300 100,0
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Araştırmaya katılan hizmet alan kişilerin vermiş oldukları cevaplar

incelendiğinde, “Doktorlar hastalara teşhis, tedavi ve tetkiklerde anlayacağı düzeyde

yeterince bilgi vermektedir” sorusuna hastaların %47’si katıldığını, %34’ü tamamen

katıldığını, %15’i kararsız olduğunu, %3.3’ü katılmadığını ve %0.7’si ise kesinlikle

katılmadığını belirtmiştir (Tablo 31). Araştırmaya katılan hastaların %81’i doktorların

hastalarına anladıkları düzeyde hastalıkları konusunda bilgilendirmesini olumlu ve

yeterli görmekte, bu bilgilendirmenin de kurumsal iletişim bağlamında hastaların

memnuniyet düzeylerini arttırdığı ortaya konmaktadır.

Tablo 32: Doktorlar hastalara teşhis, tedavi ve tetkiklerde anlayacağı düzeyde yeterince bilgi
vermektedir görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 1 ,3

Katılmıyorum 8 2,7

Kararsızım 160 53,3

Katılıyorum 71 23,7

Tamamen katılıyorum 60 20,0

Toplam 300 100,0

“Hemşireler yapılanlar ve yapılacaklar hakkında hastayı yeterince bilgilendirir”

sorusuna hastaların %53.3’ü kararsız olduğunu, %23.7’si katıldığını, %20’si tamamen

katıldığını, %2.7’si katılmadığını ve %0.3’si ise kesinlikle katılmadığını belirtmiştir

(Tablo 32). Hemşireler hakkında diğer sorularda verilen cevaplar gibi burada da en

yüksek oran %53.3 ile kararsızım seçeneği olmuştur ve bunun nedenini ise hastaların

hemşireler ile fazla iletişime girmemeleri oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmaya katılan

hastaların toplamda %43.7’si hemşirelerin hastalara hastalıkları ve yapılacaklar

konusunda bilgilendirmesini olumlu ve yeterli görmekte, bu bilgilendirmenin de

kurumsal iletişim bağlamında hastaların memnuniyet düzeylerini arttırdığı

görülmektedir.
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Tablo 33: Hemşireler evde uygulanacak tedaviyi anlaşılabilir bir dille anlatmaktadır görüşüne katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 4 1,3

Katılmıyorum 11 3,7

Kararsızım 162 54,0

Katılıyorum 76 25,3

Tamamen katılıyorum 47 15,7

Toplam 300 100,0

“Hemşire evde uygulanacak tedaviyi anlaşılabilir bir dille anlatmaktadır”

sorusuna araştırmaya katılan hastaların %54’ü kararsız olduğunu, %25’i katıldığını,

%15.7’si tamamen katıldığını, %3.7’si katılmadığını ve %1.3’ü ise kesinlikle

katılmadığını belirtmişlerdir (Tablo 33). Ankete katılan hastalardan bazılarının

hemşireler hakkında bir fikrinin olmaması bu soruda da %54 gibi bir oranda kararsızım

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında katılımcıların %41’i hemşirelerin evde

uygulanacak tedaviyi uygun bir dille anlattığı konusunda olum görüş bildirdiği

görülmektedir.

Tablo 34: Personel, tahlil ve röntgen gibi sonuçları vaat edilen süre içerisinde vermektedir görüşüne
katılım

Katılım düzeyi Frekans %

Katılmıyorum 9 3,0

Kararsızım 83 27,7

Katılıyorum 119 39,7

Tamamen katılıyorum 89 29,7

Toplam 300 100,0
Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, araştırmaya katılan

hastaların %39.7’si personelin tahlil ve röntgen sonuçlarını söz verdiği zamanda verdiği

yargısına katıldığını, %29.7’si tamamen katıldığını, %27.7’si karasız olduğunu ve %3’ü

ise katılmadığını belirtmişlerdir (Tablo 34). Personelin verdiği sözleri yerine getirmesi,

kurumsal davranış açısından hastaların toplamda %69.4’ünün olumlu görüş bildirmeleri

sonucunu doğurmaktadır.
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Tablo 35: Hastalar, istek ve şikâyetlerini ilgili yöneticilere kolayca ulaştırabilmektedir görüşüne katılım
Katılım düzeyi Frekans %

Kesinlikle katılmıyorum 3 1,0

Katılmıyorum 9 3,0

Kararsızım 150 50,0

Katılıyorum 83 27,7

Tamamen katılıyorum 55 18,3

Toplam 300 100,0
“Hastalar, istek ve şikâyetlerini ilgili yöneticilere kolayca ulaştırabilmektedir”

sorusuna araştırmaya katılanların %50’si kararsız olduğunu, %27.7’si katıldığını,

%18.3’ü tamamen katıldığını, %3’ü de katılmadığını ve %1’i ise kesinlikle

katılmadığını ifade etmektedir (Tablo 35). Verilen cevaplarda %50 oranında kararsız

yargının olmasından, hastaların istek ve şikayet belirtecek durumlarının daha önce

olmadığı çıkarımını oluşturmaktadır. Bunun yanında araştırmaya katılan hastaların

%46’sı istek ve şikayetlerini ilgili yöneticiye kolayca ulaştırabilecekleri noktasında

olumlu görüş bildirmektedir. Kararsızım cevabı verenlerin dışında kalan %46’lık kısmın

olumlu görüş bildirmesi, bizlere kurumsal iletişimin hastalarca pozitif algılandığını

göstermektedir.

3.3.1.7. En Belirgin İmaj Algısının Frekans Dağılımı
Tablo 36: Karaman Özel Selçuklu Hastanesinin hastaların algısındaki en belirgin imajı

İfadeler Frekans %

Hastane olarak başarılıdır 100 33,3

Hastane olarak pahalıdır 13 4,3

Hastane olarak hızlı hizmet sunar 71 23,7

Binası ve otoparkı güzeldir 1 ,3

Çalışan personeli güler yüzlü ve başarılıdır 59 19,7

Hizmet sunumu düzenlidir 43 14,3

Randevu sistemi iyi çalışır 13 4,3

Toplam 300 100,0

Araştırmaya katılan hastalara sorulan “Karaman Özel Selçuklu Hastanesinin

sizdeki en belirgin imajı aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna katılımcıların %33.3’ü

“Hastane olarak başarılıdır”, %23.7’si “Hastane olarak hızlı hizmet sunar”, %19.7’si
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“Çalışan personelin güler yüzlü ve başarılıdır”, %14.3’ü de “Hizmet sunumu

düzenlidir” seçeneğini belirtmişlerdir (Tablo 36). Daha az tercih edilen seçenekler ise,

%4.3 ile hem “Hastane olarak pahalıdır” hem de “Randevu sistemi iyi çalışır”

seçenekleri ve %0.3 oranda “Binası ve otoparkı güzeldir” seçeneğidir.

Verilen cevaplar incelendiğinde algılanan en belirgin imaj sorusuna en yüksek

oranda tercih edilen ilk üç seçenek olarak %33.3 ile “Hastane olarak başarılıdır”, %23.7

ile “Hastane olarak hızlı hizmet sunar” ve %19.7 ile de “Çalışan personelin güler yüzlü

ve başarılıdır” seçenekleri karşımıza çıkmaktadır. Bu seçeneklerin toplam oranları ise

%76.7 gibi büyük orana tekamül etmekte. Bu büyük oran da bizlere hastaların

algılamalarında kurum imajının olumlu ve başarılı olduğunu göstermektedir.

3.3.2. Demografik Özelliklere Göre Hastanenin Tercih Edilme Nedenleri
Bu bölümde araştırma kapsamında sorulan tercih etme nedeni ile demografik

özellikler çaprazlama tablolarla incelenip yorumlanmaya çalışılacaktır.

3.3.2.1. Eğitim Durumuna Göre Hastanenin İlk Tercih Edilme Sebebi

Araştırmaya katılan kişilerin eğitim durumu ve birinci sırada tercih etme

sebepleri incelendiğinde, okur-yazar olmayan hastaların %50 oranda en yüksek tercih

sebebi hizmet kalitesinden memnuniyet olduğu dikkat çekmektedir (Tablo 37).

İlköğretim (29.6) ve lise (30.2)  mezunu olan deneklerin de en yüksek tercih sebebi yine

hizmet kalitesinden memnuniyet olduğu ortaya konmaktadır. Üniversite (%27.5) ve

daha üst düzey (y.lisans ve üzeri %57.1) eğitim gören deneklerin en yüksek birinci

tercih sebebi ise Karaman’da alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı olma seçeneğidir.

Lise ve daha alt düzeyde eğitim görmüş insanların söz konusu kurumu tercih

etme nedenleri, genelde memnuniyetten kaynaklanırken; üniversite ve daha üst düzey

eğitim görmüş insanların kurumu, alternatif bulamadıklarından dolayı tercih ettikleri

gözlemlenmektedir. Bu durumda, eğitim düzeyi yükseldikçe beklentilerin yükseldiği ve

memnuniyet düzeyinin düştüğü şeklinde bir çıkarım yapılabilmektedir. Eğitim düzeyi

yüksek olan tüketiciler, kurumlardan her zaman eğitim düzeyi daha düşük olan

tüketicilere oranla daha fazla beklenti içine girmektedir. Bu beklenti karşılanmayınca da

memnuniyet düzeyi düşmekte ve kurum imajı negatif yönde algılanmaktadır.
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Tablo 37: Birinci Tercih etme sebebi ile eğitim durumunun karşılaştırılması

Eğitim durumu

Toplam
okur yazar

değil ilköğretim lise üniversite
y.lisans ve

üzeri

B
iri

nc
iT

er
ci

h 
et

m
e 

se
be

bi

Tavsiye üzerine 1 33 19 8 0 61

25,0% 21,7% 22,1% 15,7% ,0% 20,3%

Hizmet kalitesinden

memnuniyet

2 45 26 11 0 84

50,0% 29,6% 30,2% 21,6% ,0% 28,0%

Tanıtım ve reklam

faaliyetlerinden etkilenme

0 1 0 0 0 1

,0% ,7% ,0% ,0% ,0% ,3%

Konya'da şubesinin olması

(Tecrübeli bir hastane olması)

0 7 6 4 0 17

,0% 4,6% 7,0% 7,8% ,0% 5,7%

Hastane binasının geniş, ferah

ve düzenli olması

0 2 0 1 0 3

,0% 1,3% ,0% 2,0% ,0% 1,0%

Personelin güler yüzlü ve ilgili

olması

0 6 5 1 0 12

,0% 3,9% 5,8% 2,0% ,0% 4,0%

Doktorların Karaman'daki en

tecrübeli ve güvenilir isimler

olması

0 19 11 10 3 43

,0% 12,5% 12,8% 19,6% 42,9% 14,3%

Ulaşım kolaylığının olması 0 7 2 1 0 10

,0% 4,6% 2,3% 2,0% ,0% 3,3%

Hastanede çalışan bir

tanıdığımın olması

0 4 4 1 0 9

,0% 2,6% 4,7% 2,0% ,0% 3,0%

Karaman'da alternatif sağlık

hizmetlerinin sınırlı olması

1 28 13 14 4 60

25,0% 18,4% 15,1% 27,5% 57,1% 20,0%

Toplam 4 152 86 51 7 300
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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3.3.2.2. Cinsiyete Göre Hastanenin İlk Tercih Edilme Sebebi

Tablo 38: Birinci Tercih etme sebebi ile Cinsiyetin karşılaştırılması

Cinsiyet

Toplamerkek bayan

B
iri

nc
iT

er
ci

h 
et

m
e 

se
be

bi

Tavsiye üzerine
35 26 61

21,0% 19,5% 20,3%

Hizmet kalitesinden memnuniyet
43 41 84

25,7% 30,8% 28,0%

Tanıtım ve reklam faaliyetlerinden

etkilenme

1 0 1

,6% ,0% ,3%

Konya'da şubesinin olması

(Tecrübeli bir hastane olması)

8 9 17

4,8% 6,8% 5,7%

Hastane binasının geniş, ferah ve

düzenli olması

0 3 3

,0% 2,3% 1,0%

Personelin güler yüzlü ve ilgili

olması

6 6 12

3,6% 4,5% 4,0%

Doktorların Karaman'daki en

tecrübeli ve güvenilir isimler olması

26 17 43

15,6% 12,8% 14,3%

Ulaşım kolaylığının olması
4 6 10

2,4% 4,5% 3,3%

Hastanede çalışan bir tanıdığımın

olması

5 4 9

3,0% 3,0% 3,0%

Karaman'da alternatif sağlık

hizmetlerinin sınırlı olması

39 21 60

23,4% 15,8% 20,0%

Toplam
167 133 300

100,0% 100,0% 100,0%

Araştırmaya katılan kişilerin cinsiyetinin tercih seçeneklerine etkisi genel olarak

incelendiğinde, aralarında belirli ve anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir.

Yalnızca, hem erkeklerin (%25.7) hem de bayanların (%30.8) ilk sırada en çok tercih
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ettikleri seçenek “Hizmet kalitesinden memnuniyet” olduğu dikkat çekmektedir (Tablo

38).

3.3.2.3. Yaş Grubuna Göre Hastanenin İlk Tercih Edilme Sebebi
Tablo 39: Birinci Tercih etme sebebi ile Yaş Grubunun Karşılaştırılması

Yaş

Toplam18-25

arası

26-35

arası

36-45

arası

46-60

arası

61 ve

üzeri

B
iri

nc
iT

er
ci

h 
et

m
e 

se
be

bi

Tavsiye üzerine 11 5 17 18 10 61

32,4% 5,6% 23,6% 26,9% 26,3% 20,3%

Hizmet kalitesinden

memnuniyet

13 27 17 16 11 84

38,2% 30,3% 23,6% 23,9% 28,9% 28,0%

Tanıtım ve reklam

faaliyetlerinden etkilenme

0 0 1 0 0 1

,0% ,0% 1,4% ,0% ,0% ,3%

Konya'da şubesinin olması

(Tecrübeli bir hastane olması)

1 8 1 5 2 17

2,9% 9,0% 1,4% 7,5% 5,3% 5,7%

Hastane binasının geniş, ferah

ve düzenli olması

0 1 1 0 1 3

,0% 1,1% 1,4% ,0% 2,6% 1,0%

Personelin güler yüzlü ve ilgili

olması

2 0 8 1 1 12

5,9% ,0% 11,1% 1,5% 2,6% 4,0%

Doktorların Karaman'daki en

tecrübeli ve güvenilir isimler

olması

5 13 7 11 7 43

14,7% 14,6% 9,7% 16,4% 18,4% 14,3%

Ulaşım kolaylığının olması 0 5 4 1 0 10

,0% 5,6% 5,6% 1,5% ,0% 3,3%

Hastanede çalışan bir

tanıdığımın olması

0 3 3 2 1 9

,0% 3,4% 4,2% 3,0% 2,6% 3,0%

Karaman'da alternatif sağlık

hizmetlerinin sınırlı olması

2 27 13 13 5 60

5,9% 30,3% 18,1% 19,4% 13,2% 20,0%

Toplam
34 89 72 67 38 300

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Yaş gruplarının ilk sırada tercih etme nedenlerine etkisi incelendiğinde, 46-60

yaş grubu haricindeki diğer yaş gruplarının en çok tercih ettikleri birinci seçeneğin

“Hizmet kalitesinden memnuniyet” olduğu dikkat çekmektedir. 46-60 yaş grubunu en

çok tercih nedeni olarak belirttiği seçeneğin ise, “Tavsiye üzerine” olduğu

görülmektedir (Tablo 39). Araştırmaya katılan kişilerin yaşları ile tercih etme nedenleri

arasında anlamlı ve belirli bir ilişkinin olmadı saptanmıştır.
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3.3.2.4. Gelir Durumuna Göre Hastanenin İlk Tercih Edilme Sebebi
Tablo 40: Birinci Tercih etme sebebi ile Aile Gelir Durumunun Karşılaştırılması

Aile gelir durumu
Topla

m1000

TL'den az

1001-2000

TL arası

2001-3000

TL arası

3001-4000

TL arası

4001 TL

ve  üzeri

B
iri

nc
iT

er
ci

h 
et

m
e 

se
be

bi

Tavsiye üzerine 24 30 7 0 0 61

20,0% 24,2% 22,6% ,0% ,0% 20,3

%Hizmet kalitesinden

memnuniyet

38 33 7 3 3 84

31,7% 26,6% 22,6% 20,0% 30,0% 28,0

%Tanıtım ve reklam

faaliyetlerinden etkilenme

0 1 0 0 0 1

,0% ,8% ,0% ,0% ,0% ,3%

Konya'da şubesinin olması

(Tecrübeli bir hastane olması)

8 4 3 2 0 17

6,7% 3,2% 9,7% 13,3% ,0% 5,7%

Hastane binasının geniş, ferah

ve düzenli olması

1 1 0 1 0 3

,8% ,8% ,0% 6,7% ,0% 1,0%

Personelin güler yüzlü ve ilgili

olması

3 9 0 0 0 12

2,5% 7,3% ,0% ,0% ,0% 4,0%

Doktorların Karaman'daki en

tecrübeli ve güvenilir isimler

olması

19 16 5 1 2 43

15,8% 12,9% 16,1% 6,7% 20,0%
14,3

%

Ulaşım kolaylığının olması 4 6 0 0 0 10

3,3% 4,8% ,0% ,0% ,0% 3,3%

Hastanede çalışan bir

tanıdığımın olması

2 3 2 1 1 9

1,7% 2,4% 6,5% 6,7% 10,0% 3,0%

Karaman'da alternatif sağlık

hizmetlerinin sınırlı olması

21 21 7 7 4 60

17,5% 16,9% 22,6% 46,7% 40,0% 20,0

%
Toplam

120 124 31 15 10 300

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

%Hastaneden hizmet alan kişilerin gelir grupları ile birinci sırada tercih etme

nedenleri arasındaki ilişki incelendiğinde, 3000 TL’den az geliri olanların en çok tercih

ettikleri seçenek, çoğunlukla diğer demografik özelliklerdeki kişilerin belirtmiş olduğu

gibi, “Hizmet kalitesinden memnuniyet” seçeneğidir. 3001 TL ve üzeri geliri olan

kişilerin ise, en çok belirttikleri nedenin “Karaman’da alternatif sağlık hizmetlerinin

sınırlı olması” seçeneği olması dikkat çekmektedir. Böylece, gelir seviyesi yüksek olan

kişiler tercih nedeni olarak, alternatif olmadığından dolayı geldiklerini belirtirken; orta
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ve daha aşağı seviyede geliri olan kişiler ise, kurumun genel olarak hizmetinden

memnun kaldıkları için tercihlerini bu yönde kullandıklarını ifade etmektedir.

3.3.3. Hastanenin Tercih Edilmesindeki Düzey ile Kullanım Sıklıkları
Bu bölümde, araştırmaya katılan kişilerin hastaneye son altı ayda geliş sıklıkları

ile hastaneyi tercih etmelerindeki ilk üç neden çapraz tablolarla incelenmektedir.

3.3.3.1. Geliş Sıklığı ile Birinci Tercih Nedeninin Karşılaştırılması
Tablo 41: Birinci Tercih etme sebebi ile Özel Selçuklu Hastanesine son altı ayda geliş sıklığının

karşılaştırılması

Özel Selçuklu Hastanesine son 6 ayda kaç kez geldiniz?
Toplam

ilk defa ikinci kez üç ve üzeri

B
iri

nc
iT

er
ci

h 
et

m
e 

se
be

bi

Tavsiye üzerine 46 11 4 61

41,4% 19,3% 3,0% 20,3%

Hizmet kalitesinden

memnuniyet

10 24 50 84

9,0% 42,1% 37,9% 28,0%

Tanıtım ve reklam

faaliyetlerinden etkilenme

0 0 1 1

,0% ,0% ,8% ,3%

Konya'da şubesinin olması

(Tecrübeli bir hastane olması)

12 1 4 17

10,8% 1,8% 3,0% 5,7%

Hastane binasının geniş, ferah

ve düzenli olması

1 0 2 3

,9% ,0% 1,5% 1,0%

Personelin güler yüzlü ve ilgili

olması

1 4 7 12

,9% 7,0% 5,3% 4,0%

Doktorların Karaman'daki en

tecrübeli ve güvenilir isimler

olması

13 7 23 43

11,7% 12,3% 17,4% 14,3%

Ulaşım kolaylığının olması 3 3 4 10

2,7% 5,3% 3,0% 3,3%

Hastanede çalışan bir

tanıdığımın olması

4 0 5 9

3,6% ,0% 3,8% 3,0%

Karaman'da alternatif sağlık

hizmetlerinin sınırlı olması

21 7 32 60

18,9% 12,3% 24,2% 20,0%

Toplam 111 57 132 300

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Araştırmaya katılan kişilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde, hastaneye ilk

defa gelenlerin birinci sıradaki tercih nedeni olarak %41.4’ü “Tavsiye üzerine”

geldiğini, %18.9’u “Karaman’da alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı olması” ndan

dolayı geldiğini belirtirken, %11.7’si “doktorların Karaman’daki en tecrübeli ve

güvenilir isimler olmas” ından dolayı, %10.8’i ise “Konya’da şubesinin olması

nedeniyle tecrübeli bir hastane olarak gördüğü için geldiğini ifade etmiştir (Tablo 41).

%9’u da “Hizmet kalitesinden memnun olduğu” için tercih ettiğini ortaya koymaktadır.

İlk defa gelenlerden diğer birinci tercih nedenleri ise şu şekildedir; %3.6’sı “Hastanede

bir tanıdığının çalıştığı” için, %2.7’si “Ulaşım kolay olduğundan dolayı”, hem

“personelin güler yüzlü ve ilgili olasından dolayı” hem de “hastane binasının geniş ve

ferah olmasından dolayı” tercih edenlerin oranı da %0.9’dur. Katılımcıların hiçbirisi

birinci tercih olarak tanıtım ve reklam faaliyetlerinden etkilenerek geldiğini beyan

etmemiştir.

Araştırmaya katılan hastalardan ikinci kez hastaneye gelenlerin ikinci sıradaki

tercih nedenlerinden dikkat çekenler: %42.1 oranda katılımcı hizmet kalitesinden

memnun olduğundan dolayı geldiğini, %19.3’ü ise tavsiye nedeni ile tercih ettiğini ifade

etmiştir. Hem alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı olmasından dolayı hem de

doktorların Karaman’daki en tecrübeli ve güvenilir isimler olması nedeni ile geldiğini

beyan edenlerin oranı da %12.3’tür.

Üç kez ve daha fazla gelen hastaların %37.9’u hizmet kalitesinden memnun

olduğu için, %24.2’si alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı olmasından dolayı, %17.4’ü

ise doktorların Karaman’daki en güvenilir ve tecrübeli isimler olması nedeni ile ilk

sırada tercik ettiklerini belirtmişlerdir.

Tercih nedenleri hastaneye geliş sıklığına göre incelendiğinde, ilk defa gelen

hastaların %41.4’ünün tavsiye üzerine gelmesi, hastaneye daha önce gelen diğer

hastaların memnun olarak ayrıldığını ve çevresindeki kişilere olumlu şekilde tavsiyede

bulunduğunu göstermektedir. Böylece hastanenin genel imajının hastalar gözünde

olumlu olduğu kanısına varılabilmektedir.
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İkinci kez gelenlerin %42.1’i ile üç kez ve daha fazla gelenlerin %37.9’unun

hizmet kalitesinden memnun olduğu için geldiklerini belirtmeleri, daha önce aynı

hastaların hastaneye geldiklerinde sunulan hizmetten memnun kaldıklarını göstermekte

ve ihtiyaç olduğunda tekrar tercih etme yönelimine götürmektedir. Bu da kurumsal

davranışın hastalar üzerinde pozitif bir etki oluşturduğunu ve memnuniyet düzeyini

yükselttiğini göstermektedir.

3.3.3.2. Geliş Sıklığı ile İkinci Tercih Nedeninin Karşılaştırılması

Tablo 42: İkinci Tercih etme sebebi ile Özel Selçuklu Hastanesine son 6 ayda geliş sıklığının
karşılaştırılması

Özel Selçuklu Hastanesine son 6 ayda kaç kez geldiniz?

Toplamilk defa ikinci kez üç ve üzeri

İk
in

ci
Te

rc
ih

 e
tm

e 
se

be
bi

Tavsiye üzerine 8 1 3 12

7,2% 1,8% 2,3% 4,0%

Hizmet kalitesinden

memnuniyet

6 10 17 33

5,4% 17,5% 12,9% 11,0%

Tanıtım ve reklam

faaliyetlerinden etkilenme

1 0 0 1

,9% ,0% ,0% ,3%

Konya'da şubesinin olması

(Tecrübeli bir hastane olması)

11 5 13 29

9,9% 8,8% 9,8% 9,7%

Hastane binasının geniş, ferah

ve düzenli olması

5 2 8 15

4,5% 3,5% 6,1% 5,0%

Personelin güler yüzlü ve ilgili

olması

13 17 46 76

11,7% 29,8% 34,8% 25,3%

Doktorların Karaman'daki en

tecrübeli ve güvenilir isimler

olması

22 7 20 49

19,8% 12,3% 15,2% 16,3%

Ulaşım kolaylığının olması 12 4 12 28

10,8% 7,0% 9,1% 9,3%

Hastanede çalışan bir

tanıdığımın olması

3 2 2 7

2,7% 3,5% 1,5% 2,3%



117

Karaman'da alternatif sağlık

hizmetlerinin sınırlı olması

30 9 11 50

27,0% 15,8% 8,3% 16,7%

Toplam
111 57 132 300

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Hastaneden hizmet alan kişilerden ilk defa, ikinci kez ile üç kez ve daha fazla

gelen hastaların ikinci tercih nedenlerinden ilk üçüne baktığımızda, hastaneye ilk defa

gelen hastaların %27’si Karaman’da alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı olmasını,

%19.8’i doktorların Karaman’daki en tecrübeli ve güvenilir isimler olmasını ve %11.7’i

ise personelin güler yüzlü ve ilgili olması seçeneklerini belirtmişlerdir (Tablo 42). İkinci

kez gelen hastaların %29.8’i personelin güler yüzlü ve ilgili olmasını, %15.8’i

Karaman’da alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı olmasını ve %12.3’ü ise doktorların

Karaman’daki en tecrübeli ve güvenilir isimler olması nedeni ifade etmişlerdir. Üç kez

ve daha fazla hastaneye gelen hastaların ikinci sıradaki tercih nedenleri ise % 34.8 oranı

ile personelin güler yüzlü ve ilgili olması, %15.2 oranda doktorların Karaman’daki en

tecrübeli ve güvenilir isimler olması ve %12.9 oranı ile de hizmet kalitesinden

memnuniyet olduğu görülmektedir.

Hastaneye geliş sıklığına göre ikinci tercih sebeplerinden ilk üç neden

incelendiğinde hem ilk defa gelen hastaların, hem ikinci kez gelen hastaların hem de üç

kez ve daha fazla gelen hastaların en çok tercih nedenlerinden biri olan Karaman’da

alternatif sağlık hizmetinin olmaması seçeneği, Karaman’daki sağlık sektöründe özel

hastane alternatifinin azlığını ortaya koymaktadır. Bu da hastaların diğer memnuniyet

bildiren nedenlerden daha fazla olarak alternatifsizliği belirtmeleri, Selçuklu

Hastanesi’nin hedef kitlesindeki insanları kendilerini hastanenin sadık bir müşterisi

olarak tanımlamaları için iletişim faaliyetlerini çoğaltması gerektiği gerçeğini

göstermektedir.

Diğer tercih nedenler incelendiğinde, gerek hizmet kalitesinden memnuniyet,

gerek personelin güler yüzlü ve ilgili olması, gerekse doktorların Karaman’daki en

tecrübeli ve güvenilir isimler olması gibi tercih sebepleri, kurumun hastalar üzerinde

kurumsal davranışın olumlu izler bıraktığını ortaya koymaktadır. Eğer kurum personeli
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gerek kurumsal iletişim gerekse kurumsal davranış noktasında hastaların memnun

olmadığı hal ve hareketlerde bulunmuş olsa, bu tercih oranları ilk sıralarda olmaz hatta

hastanın kurumu tercih etmemesi gibi nedenler ortaya çıkabilirdi. Buradan anlaşıldığı

üzere, kurumsal davranışın kurumsal imaj oluşumunda son derece etkisi bulunmaktadır.

3.3.3.3. Geliş Sıklığı ile Üçüncü Tercih Nedeninin Karşılaştırılması
Tablo 43: Üçüncü Tercih etme sebebi ile Özel Selçuklu Hastanesine son 6 ayda geliş sıklığının

karşılaştırılması

Özel Selçuklu Hastanesine son 6 ayda kaç kez geldiniz?

Toplamilk defa ikinci kez üç ve üzeri

3.
 T

er
ci

h 
et

m
e 

se
be

bi

Tavsiye üzerine 7 2 3 12

6,3% 3,5% 2,3% 4,0%

Hizmet kalitesinden

memnuniyet

4 3 25 32

3,6% 5,3% 18,9% 10,7%

Tanıtım ve reklam

faaliyetlerinden etkilenme

0 0 1 1

,0% ,0% ,8% ,3%

Konya'da şubesinin olması

(Tecrübeli bir hastane olması)

17 7 2 26

15,3% 12,3% 1,5% 8,7%

Hastane binasının geniş, ferah

ve düzenli olması

3 1 8 12

2,7% 1,8% 6,1% 4,0%

Personelin güler yüzlü ve ilgili

olması

18 10 30 58

16,2% 17,5% 22,7% 19,3%

Doktorların Karaman'daki en

tecrübeli ve güvenilir isimler

olması

17 19 29 65

15,3% 33,3% 22,0% 21,7%

Ulaşım kolaylığının olması 16 7 8 31

14,4% 12,3% 6,1% 10,3%

Hastanede çalışan bir

tanıdığımın olması

2 0 4 6

1,8% ,0% 3,0% 2,0%

Karaman'da alternatif sağlık

hizmetlerinin sınırlı olması

27 8 22 57

24,3% 14,0% 16,7% 19,0%

Toplam
111 57 132 300

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Araştırmaya katılan kişilerin cevapları incelendiğinde hastaneye ilk defa

gelenlerin üçüncü tercih nedenlerinden en dikkat çeken seçenek %24.3 ile

Karaman’daki sağlık hizmetlerinin sınırlı olması seçeneği, ikinci kez gelenlerin en fazla

seçtikleri üçüncü tercih nedeni de %33.3 oranda doktorların Karaman’daki en tecrübeli

ve güvenilir isimler olmasıdır (Tablo 43). Hastaneye üç kez ve daha fazla gelen

hastaların en fazla seçtikleri üçüncü tercih sebebi ise %22.7 oran ile personelin güler

yüzlü ve ilgili olması seçeneği olarak görülmektedir.

Karaman’da alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı olması seçeneğinin tercih

edilmiş olması daha önceki tablolarda belirtildiği gibi ileri zamanlarda kurumun

potansiyel tehlikede olduğudur. Kurumun müşterilerini sadık müşteri olarak kazanmak

zorunda olduğu görülmektedir. Gerek doktorların en güvenilir ve tecrübeli isimlerin

olmasının seçilmesi gerekse personelin güler yüzlü ve ilgili olmasının seçilmesi,

hastaneye gelen hastaların sunulan hizmetten memnun olduğunu özellikle personelin

ilgi, alaka ve güvenlerinden hoşnut olduklarını ortaya koymaktadır.

Her üç tablo incelendiğinde (Tablo 41, 42 ve 43), genel olarak hastaların

kurumdan memnun olduğu ve kurumsal imajın hastalar tarafından olumlu ve başarılı

olduğu söylenebilmektedir. Kurum imajına etki eden birçok neden olduğu gibi, en

önemli nedenlerden birisi de personelin etkisidir. Sonuç olarak, araştırmaya katılan

hastaların kurum hakkındaki pozitif düşünceleri tercih nedenlerini olumlu yönde

etkilemektedir.

3.3.4. Hastanenin Birinci Sırada Tercih Edilmesi ile Kurumsal Davranış,

Kurumsal Görünüm ve Kurumsal İletişimin Karşılaştırılması

Bu bölümde araştırmaya katılan hastaların kurumsal davranış, kurumsal

görünüm ve kurumsal iletişim çerçevesinde personelle alakalı ifadelere katılım

düzeyleri ile birinci sırada tercih etme nedenleri çaprazlama olarak incelenecektir.



Tablo 44: Kurumsal Davranış Çerçevesindeki Yargı Cümlelerine Katılım ile Birinci Tercih Etme Sebebinin karşılaştırılması

Birinci Tercih Etme Sebebi

Toplam

Ta
vs

iy
e 

üz
er

in
e

H
iz

m
et

 k
al

ite
si

nd
en

m
em

nu
ni

ye
t

Ta
nı
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n 
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' d

a 
şu

be
si

ni
n 

ol
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üb
el

i b
ir 

ha
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H
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 d
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P
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D
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U
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H
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 b

ir

ta
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lm

as
ı

K
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' d
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l D
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Ç
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Y
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gı
 C
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e 
K
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ılı

m

Kesinlikle katılmıyorum 13,3% 33,3% ,0% 13,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 40,0% 100,0%

Katılmıyorum 17,6% 28,7% ,7% 5,1% ,0% 5,1% 12,5% 5,9% 2,9% 21,3% 100,0%

Kararsızım 18,7% 29,4% ,6% 5,3% ,8% 3,2% 15,3% 4,6% 3,6% 18,3% 100,0%

Katılıyorum 20,9% 27,1% ,2% 4,8% 1,1% 4,7% 15,2% 3,1% 2,1% 21,0% 100,0%

Tamamen katılıyorum 21,1% 27,9% ,3% 7,1% 1,1% 3,7% 12,8% 2,5% 3,8% 19,8% 100,0%

Toplam 20,3% 28,0% ,3% 5,7% 1,0% 4,0% 14,3% 3,3% 3,0% 20,0% 100,0%



Tablo 45: Kurumsal Görünüm Çerçevesindeki Yargı Cümlelerine Katılım ile Birinci Tercih Etme Sebebinin karşılaştırılması

Birinci Tercih Etme Sebebi

To
pl

am

Ta
vs

iy
e 

üz
er

in
e

H
iz

m
et

 k
al

ite
si

nd
en

 m
em

nu
ni

ye
t

Ta
nı

tım
 v

e 
re

kl
am

 fa
al

iy
et

le
rin

de
n

et
ki

le
nm

e

K
on

ya
' d

a 
şu

be
si

ni
n 

ol
m

as
ı

(te
cr

üb
el

i b
ir 

ha
st

an
e 

ol
m

as
ı)

H
as

ta
ne

 b
in

as
ın

ın
 g

en
iş

, f
er

ah
 v

e

dü
ze

nl
i o

lm
as

ı

P
er

so
ne

lin
 g

ül
er

 y
üz

lü
 v

e 
ilg

ili

ol
m

as
ı

D
ok

to
rla

rın
 k

ar
am

an
'd

ak
i e

n

te
cr

üb
el

i v
e 

gü
ve

ni
lir

 is
im

le
r o

lm
as

ı

U
la

şı
m

 k
ol

ay
lığ

ın
ın

 o
lm

as
ı

H
as

ta
ne

de
 ç

al
ış

an
 b

ir 
ta

nı
dı

ğı
m

ın

ol
m

as
ı

K
ar

am
an

' d
a 

al
te

rn
at

if 
sa

ğl
ık

hi
zm

et
in

in
 s

ın
ırl

ı o
lm

as
ı

K
ur

um
sa

l G
ör

ün
üm

 Ç
er

çe
ve

si
nd

ek
i

Y
ar

gı
 C

üm
le

le
rin

e 
K

at
ılı

m

Kesinlikle katılmıyorum 17,3% 23,1% ,0% 5,8% 1,9% ,0% 17,3% ,0% 3,8% 30,8% 100,0%

Katılmıyorum 21,1% 27,3% ,4% 4,8% ,9% 5,3% 13,7% 4,0% 2,2% 20,3% 100,0%

Kararsızım 25,1% 20,6% ,0% 5,6% 1,5% 4,5% 15,0% 4,9% 4,9% 18,0% 100,0%

Katılıyorum 21,9% 27,1% ,5% 5,1% ,8% 4,1% 11,8% 4,4% 3,2% 21,1% 100,0%

Tamamen katılıyorum 15,6% 33,8% ,2% 6,9% 1,0% 3,4% 17,6% 1,1% 2,1% 18,3% 100,0%

Toplam 20,3% 28,0% ,3% 5,7% 1,0% 4,0% 14,3% 3,3% 3,0% 20,0% 100,0%
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Kesinlikle katılmıyorum 20,0% 20,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 10,0% ,0% 10,0% 40,0% 100,0%

Katılmıyorum 12,1% 16,7% ,0% 4,5% ,0% 3,0% 10,6% 3,0% 4,5% 45,5% 100,0%

Kararsızım 21,5% 25,5% ,3% 5,0% 1,0% 4,0% 14,4% 5,0% 3,5% 19,7% 100,0%

Katılıyorum 22,1% 26,8% ,6% 6,2% 1,1% 3,5% 12,5% 3,3% 3,2% 20,8% 100,0%

Tamamen katılıyorum 17,2% 35,2% ,0% 6,2% 1,1% 5,0% 17,6% 1,1% 1,6% 14,9% 100,0%

Toplam 20,3% 28,0% ,3% 5,7% 1,0% 4,0% 14,3% 3,3% 3,0% 20,0% 100,0%
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Kurumsal imajla bağlantılı olan kurumsal davranış (Tablo:44), kurumsal

görünüm (Tablo:45) ve kurumsal iletişim (Tablo:46) değişkenleri ile birinci tercih etme

sebebi çapraz tablolarda incelenmiştir. Kurumsal davranış değişkeni etrafında sorulan

17 yargı ifadesinin verileri toplam olarak değerlendirilmiş ve ilk sırada tercih etme

sebebi ile çaprazlama tablolaştırılmıştır. Tablo 44 ve 45 incelendiğinde, araştırmaya

katılan kişilerden, hastane personelinin kurumsal davranışla ve kurumsal görünüm ile

ilgili yargı sorularına tamamen katılıyorum ve katılıyorum şeklinde memnuniyet

ifadelerini bildirenlerin en yüksek oranda ilk tercih sebebi hizmet kalitesinden

memnuniyet ifadesinin olması dikkat çekmektedir. Kararsız olarak kendini ifade eden

katılımcıların da aynı şekilde birinci tercih sebebinin hizmet kalitesinden memnuniyet

olduğu görülmektedir. Yargı sorularına katılmıyorum şeklinde düşüncelerini ifade eden

hastaların ilk tercih nedeni, memnun olduklarını belirten hastaların tercih nedenleri ile

aynı olan, “Hizmet kalitesinden memnuniyet” seçeneğinin olduğu görülmektedir.

Kesinlikle katılmadığını ifade eden katılımcılar ise Karaman’da alternatif sağlık

hizmetlerinin sınırlı olmasını ilk tercih olarak ifade ettikleri ortaya konmaktadır.

Kurumsal iletişim çerçevesindeki yargı cümlelerine tamamen katılıyorum,

katılıyorum ve kararsızım şeklinde düşünce belirten hizmet alan kişilerin birinci tercih

etme sebepleri, diğer değişkenlere katılım gösteren kişilerde olduğu gibi, hizmet

kalitesinden memnuniyet olduğu gözlemlenmektedir. Kurumsal iletişimle ilgili yargı

ifadelerine kesinlikle katılmadığını ve katılmadığını ifade eden hastaların ise ilk tercih

etme nedeni olarak Karaman’da alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı olması seçeneğini

belirttikleri görülmektedir.

Gerek kurumsal davranışla alakalı, gerek kurumsal görünümle alakalı, gerekse

kurumsal iletişimle alakalı tablolarda genelde memnun olduklarını ifade eden hastaların

ilk tercih olarak hizmet kalitesinden memnuniyet seçeneğini belirtmeleri, kurumdan

hizmet almış olan kişilerin daha önce kuruma geldiklerinde memnun olarak

ayrıldıklarını göstermektedir. Dolayısı ile daha önce personelin davranışından,

görünümünden ve iletişiminden memnun olarak ayrılan kişi, ihtiyaç olduğunda tekrar

aynı kurumu seçmede tereddüt etmeyeceği görülmektedir. Bu durum ise kurumsal

imajın olumlu olduğunu ve tercih etmeye etki ettiğini göstermektedir. Kurumsal
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davranış, görünüm ve iletişimle alakalı yargı sorularına memnun olmadıklarını ifade

eden hizmet alan kişilerin ilk sırada Karaman’da alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı

olması seçeneğini belirtmeleri ise daha önce söz konusu kurumdan hizmet almış olan

kişilerin, personelin davranışından, görünümünden ve iletişiminden memnun

kalmadığını ve zaruret sebebi ile hastaneye geldiğini göstermektedir. Bu durumun ise

kurumsal imajın bu gibi hastalar gözünde olumlu olmadığını ve eğer alternatif

bulunabilirse söz konusu kurumu tercih etmeme gibi bir sonuç ortaya çıkaracağı

gözlemlenmektedir.

3.3.5. Yargı İfadelerinin Kurumsal Davranış, Kurumsal Görünüm ve
Kurumsal İletişim Başlıkları Altında Aritmetik Ortalamalarının ve Standart
Sapmalarının İncelenmesi

Bu bölümde yargı sorularının genel değerlendirmesi yapıldıktan sonra kurumsal

davranış, kurumsal görünüm ve kurumsal iletişim başlığı altında ifade edilen yargıların

ayrı ayrı ortalama değerleri ve standart sapmaları ortaya konulup, katılım düzeylerine

göre sıralanmakta ve yorumlanmaktadır. Araştırma kapsamında oluşturulan ve

katılımcılara sorulan 29 maddelik katılım düzeylerini ölçmeye yönelik soruların

güvenilirlik düzeyi (Cronbach’s α= ,922) yüksek bulunmuştur.

Tablo 47: Yargı Soruları Hakkında Genel Bilgi

N Min Max Min / Max X SD

29 2,91 4,43 1,52 3,92 0,90

Genel olarak yargı soruları incelendiğinde 29 adet sorunun ortalamasının 3.92

olduğu görülmektedir. En düşük seviyedeki ortalama 2.91, en yüksek ortalama seviyesi

ise 4.43 olarak görülmektedir. En yüksek ortalama ile en düşük ortalama arasındaki fark

1.52’dir. Toplam soruların standart sapması ise 0.90 olarak ortaya konulmuştur (Tablo

47).
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3.3.5.1. Kurumsal Davranışa Yönelik İfadelere Katılım Düzeyleri

Tablo 48: Kurumsal Davranışa Yönelik Sorulara Katılım Düzeyleri

YARGI CÜMLELERİ X SD
Doktorlar güler yüzlü, nazik ve ilgili davranmaktadır. 4,43 0,72
Çalışan personel genç ve dinamiktir 4,39 0,58
Çalışan personel, hasta mahremiyetine dikkat etmektedir. 4,27 0,70
Doktorlar hastalarına yeterince zaman ayırmaktadır. 4,26 0,88
Tüm personel hastalara en iyi hizmet vermek çabası içerisindedir. 4,16 0,80
Görevli personeller hasta kayıt işlemlerini ve yönlendirme işlemlerini hızlı yapmaktadır. 4,13 0,78
Hastalar, hastane personeli ile ilişkilerinde kendilerini güvende hissetmektedir. 4,12 0,69
Doktorlar doğru teşhisi koyma, uygun tedaviyi uygulama gibi konularda yeterince
güvenilirdir. 4,02 0,83

Randevu veren personelin yönlendirmesi, bilgilendirmesi ve duyarlılığı yeterlidir. 4,00 0,82
Hasta bakıcı ve temizlik personeli yeterince kibardır. 3,87 0,80
Çalışan tüm personel birbiri ile uyum içerisinde çalışmaktadır. 3,86 0,79
Hemşireler yeterince güler yüzlü ve ilgili davranmaktadır. 3,85 0,85
Hasta bakıcı ve temizlik personeli yardımseverdir. 3,83 0,80
Hemşireler hastalara yeterince zaman ayırmaktadır. 3,82 0,82
Doktorların hastalara uyguladıkları tedaviler başarıyla sonuçlanmaktadır. 3,76 0,86
Yatan hasta, hasta bakıcı veya temizlik personeli tarafından gereken ilgi ve alakayı
görmektedir. 3,70 0,84

Hastanede iyi eğitim almış hemşireler çalışmaktadır. 3,56 0,93
TOPLAM 4,00 0,79

Kurumsal imajı oluşturan unsurlardan kurumsal davranış çerçevesinde

oluşturulan yargı ifadeleri incelendiğinde, en yüksek ortalamayı, doktorların güler

yüzlü, nazik ve ilgili olması ( X =4.43) ve çalışan personelin genç ve dinamik olması

( X =4.39) ifadelerinin oluşturduğu görülmektedir. Özellikle ülkemizdeki sağlık

kuruluşlarında hastaların doktorların yaklaşımları konusunda memnuniyetsizliklerinin

fazla olmasından, doktorların nazik ve ilgili davrandığı yargısına araştırmaya katılan

kişilerin en yüksek oranda katılmaları kurum açısından artı bir değer olarak ifade

edilebilmektedir. Ayrıca çalışan personelin genç ve dinamik olarak algılanması,

kurumun imajını olumlu yönde etkileyen avantajların hastalar tarafından memnuniyetle

karşılandığı ortaya koymaktadır. Daha sonra sırasıyla; çalışan personel, hasta

mahremiyetine dikkat etmektedir ( X =4.27), doktorlar hastalarına yeterince zaman

ayırmaktadır ( X =4.26), tüm personel hastalara en iyi hizmet verme çabası içerisindedir

( X =4.16) yargıları hizmet alanların yüksek düzeyde katıldıkları kurumsal davranışın

memnuniyet oluşturduğu unsurlar arasında yer almaktadır. Doktorların hastalara
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uyguladıkları tedaviler başarıyla sonuçlanmaktadır ( X =3.76), Yatan hasta, hasta bakıcı

veya temizlik personeli tarafından gereken ilgi ve alakayı görmektedir ( X =3.70) ve

hastanede iyi eğitim almış hemşireler çalışmaktadır ( X =3.56) yargıları ise kurumsal

davranışı ifade eden yargılar içerisinde en düşük düzeyde katılım gösterilmesi dikkat

çekmektedir.

Kurumsal davranış değişkenini oluşturan 17 yargı ifadesinin güvenilirlik düzeyi

(Cronbach’s α= ,890) yüksek bulunmuştur. Ayrıca bu yargı ifadelerinin standart

sapmasının 0.58 ile 0.93 arasında değişiklik göstermesi, kurumsal davranış değişkenine

katılım gösteren deneklerin homojen bir yapı oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Kurumsal davranışın, kurumsal imaja etkisinin olduğu her kurum tarafından

bilinmektedir. Bu yüzden tüm kurumlar, müşterilerini davranışsal noktada memnun

etme çabası için ellerinden geleni yapmakta ve bu çabayı yerine getirebilen kurumların

imajları rakiplerinden daha olumlu ve pozitif olarak algılanmaktadır. Çalışan personelin

davranışı her boyutta çok önemlidir. Yapılan çalışmada, örneklem olarak seçilen sağlık

kuruluşunda en önemli personel olarak görülen doktorların davranışsal boyutunun

düzeyleri ortaya konulmaktadır. Doktorların kibar ve ilgili olma yargısına hastaların en

yüksek seviyede katılım göstermeleri, hastaların söz konusu kurumun personel

davranışlarından memnun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum ise, kurumun

doktorların davranış olarak bir eksiğinin olmadığını ve hastalar tarafından olumlu bir

kurum imajının algılandığını göstermektedir.

Önemli olan diğer bir konu ise personel eğitiminin kurumsal davranış olarak

algılanma düzeyidir. Tablo 48’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan hizmet alanların

en düşük seviyede katılım gösterdikleri yargı ifadesi, “hastanede iyi eğitim almış

hemşireler çalışmaktadır” cümlesidir. Bir sağlık kuruluşunda hastalar tarafından

hemşire olarak personelin iyi eğitim almadığı algısı son derece tehlikeli ve olumsuz bir

durumdur. Bu durum, hemşirelerin davranış boyutunda eğitimsel bazda bir eksiklik

olduğunu ve kurumsal davranışı zedelediğini ortaya koymaktadır. Bu olumsuz durumun

kuruluş tarafından gerekli iletişim faaliyetleri ile bir an önce düzeltilmesi gerektiği

görülmektedir.



127

3.3.5.2. Kurumsal Görünüme Yönelik İfadelere Katılım Düzeyleri

Tablo 49: Kurumsal Görünüme Yönelik Sorulara Katılım Düzeyleri

YARGI CÜMLELERİ X SD
Hastayı ilk karşılayan personelin kıyafeti ve görüntüsü düzgündür. 4,26 0,61
Çalışanlar hijyene yeterince dikkat etmektedirler. 4,35 0,63
Kıyafetlerin birimlere göre farklı olması işlemleri kolaylaştırır. 3,87 0,99
Doktorlar kendi branşlarında ün sahibidir. 3,75 1,03
İlgili birimlerde yeterli sayıda personel çalıştırılmaktadır. 3,68 0,96
Personelin cinsiyeti, hasta ile ilişkilerde olumlu veya olumsuz etki oluşturmaktadır. 2,91 1,39
TOPLAM 3,80 0,94

Kurumsal görünüm çerçevesinde yer alan yargı ifadeleri incelendiğinde, en

yüksek ortalamayı, hastayı ilk karşılayan personelin kıyafeti ve görüntüsü düzgündür

( X =4.26), çalışanlar hijyene yeterince dikkat etmektedir ( X =4.35) yargıları

oluşturmaktadır. Daha sonra sırasıyla; kıyafetlerin birimlere göre farklı olması işlemleri

kolaylaştırır ( X =3.87), doktorlar kendi branşlarında ün sahibidir ( X =3.75) ve ilgili

birimlerde yeterli sayıda personel çalıştırılmaktadır ( X =3.68) ifadeleri yer almaktadır.

Personelin cinsiyeti, hasta ile ilişkilerde olumlu veya olumsuz etki oluşturmaktadır

( X =2.91) ifadesi ise kurumsal görünüm çerçevesinde en düşük oranda katılım

gösterilen cümle olarak dikkat çekmektedir.

Kurumsal imaja kurumun her türlü görünümünün etki ettiğine teorik kısımda

değinilmiş, bunların içinde araştırmaya konu olan kısım ise personel görüntüsüdür.

İletişimde ilk intibaın çok önemli olduğu günümüzde, hastayı ilk karşılayan

personelinin görüntüsünün güzel olması algısına yüksek derecede katılım gösterilmesi,

pozitif imaj algısının oluşmasında çok önemli bir etken olarak görülmektedir.

Kurumlarda çalışan personelin cinsiyetinin, özellikle sağlık kuruluşlarında kişiye göre

değişen bir etken oluşturduğu gözlemlenmiştir. Cinsiyet ile alakalı yargı ifadesine

katılım ortalamasının 2.91 olması, araştırmaya katılan hastaların çok farklı cevaplar

vermesinden kaynaklanmaktadır. Bu ifadeye katılım düzeylerinin standart sapması

incelendiğinde 1.39 gibi bir ayrım olduğu, özellikle bu soru ve diğer sorulara cevap

veren grubun homojen bir yapıda olmadığı dikkat çekmektedir.
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3.3.5.3. Kurumsal İletişime Yönelik İfadelere Katılım Düzeyleri

Tablo 50: Birinci Tercih etme sebebi ile Aile Gelir Durumunun Karşılaştırılması

YARGI CÜMLELERİ X SD
Doktorlar hastalara teşhis, tedavi ve tetkiklerde anlayacağı düzeyde yeterince bilgi
vermektedir. 4,10 0,82

Kayıt ve yatış işlemlerini yapan personel gerekli tüm bilgilendirmeyi yapmaktadır. 4,08 0,78

Personel, tahlil ve röntgen gibi sonuçları vaat edilen süre içerisinde vermektedir. 3,96 0,83

Hemşireler yapılanlar ve yapılacaklar hakkında hastayı yeterince bilgilendirir. 3,60 0,85

Hastalar, istek ve şikâyetlerini ilgili yöneticilere kolayca ulaştırabilmektedir. 3,59 0,85

Hemşire evde uygulanacak tedaviyi anlaşılabilir bir dille anlatmaktadır. 3,50 0,85
TOPLAM 3,81 0,83

Kurumsal imaj oluşumuna etki eden kurumsal iletişim algısına yönelik yargı

ifadeleri arasında en yüksek ortalama; doktorlar hastalara teşhis, tedavi ve tetkiklerde

anlayacağı düzeyde yeterince bilgi vermektedir ( X =4.10) ifadesi iken; bunu kayıt ve

yatış işlemlerini yapan personel gerekli tüm bilgilendirmeyi yapmaktadır ( X =4.08)

ifadesi izlemektedir. Bu ifadeleri sırasıyla; personel, tahlil ve röntgen gibi sonuçları vaat

edilen süre içerisinde vermektedir ( X =3.96), hemşireler yapılanlar ve yapılacaklar

hakkında hastayı yeterince bilgilendirmektedir ( X =3.60) ve hastalar, istek ve

şikayetlerini ilgili yöneticilere kolayca ulaştırabilmektedir ( X =3.59) cümleleri takip

etmektedir. Ankete katılan deneklerin kurumsal iletişim çerçevesinde en düşük düzeyde

katılımları, hemşireler evde uygulanacak tedaviyi anlaşılabilir bir dille anlatmaktadır

( X =3.50) ifadesine olduğu görülmektedir.

Kurumsal iletişim değişkenini oluşturmada yer alan altı ifadenin standart

sapmalarının 0.78 ve 0.85 oranları arasında değişkenlik göstermeleri, bu ifadelere

katılım gösteren grubun, kurumsal davranış çerçevesinde oluşturulan yargı ifadelerine

katılan grupta olduğu gibi homojen bir yapıya sahip olduklarını ortaya konmaktadır.

Ayrıca, bu altı maddeye katılım düzeylerinin güvenilirlik düzeyinin (Cronbach’s α=

,796) kabul edilebilir sınırın üstünde olduğu görülmektedir.

Sağlık kuruluşlarında, doktorların hastaları ile olumlu iletişim kurması çok

önemlidir. Özellikle hastaların kendi sağlığı konusunda, doktorundan anladığı bir dille
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bilgi alması doktorun şahsi iletişimi içerisinde kurumsal iletişim algısını etkilemektedir.

Araştırmaya katılan hastaların kurumsal iletişim yönünde, doktorların kendilerini

bilgilendirdiklerini en yüksek ortalama ile ifade etmeleri, kurumun hastalar ile

iletişiminin olumlu olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 51: Değişkenlerin Katılım Düzeylerinin Karşılaştırılması

Değişkenler N Minimum Maksimum X SD

Kurumsal Davranış değişkeni 300 3.56 4.43 4.00 0.79

Kurumsal İletişim Değişkeni 300 3.50 4.10 3.81 0.83

Kurumsal Görünüm Değişkeni 300 2.91 4.26 3.80 0.94

Kurumsal imaj ile bağlantılı olan kurumsal davranış değişkeninin ortalamasının

en yüksek olması, araştırmaya katılan hastaların gerek doktor olsun, gerekse hemşire

olsun genel olarak personelden memnun olduğunu ve kurumun imajının pozitif

olduğunu ortaya koymaktadır. Bir sonraki ortalama sırası,  kurumsal iletişim değişkeni

olup, kurumsal görünüm değişkeni ile arasında çok az derecede fark olduğu

gözlemlenmiştir. Genel olarak her üç değişkenin katılım ortalamalarının birbirine çok

yakın olması ve bu katılımların memnuniyet düzeyinin yüksek olması, kurumun

kurumsal imajı ile bağlantılı olan kurumsal davranış, kurumsal iletişim ve kurumsal

görünümünün hastalarca olumlu olarak algılandığını ortaya koymaktadır.



130

SONUÇ

Ülkemizde, son yıllarda birçok sektörde olduğu gibi, sağlık sektöründe de yoğun

bir rekabet yaşanmaktadır. Özellikle çok sayıda özel hastanenin açılması ve üniversite

hastanelerinin yatak ve poliklinik sayılarını arttırmaları, bu alanda yaşanan rekabeti

daha da arttırmıştır. Artık, insanların sağlık alanında çok sayıda alternatifi

bulunmaktadır ve hastalar istediği hastaneye gidip tedavi olma imkanına sahiptirler. Bu

rekabette, pazarda iyi bir yer edinmek ve yüksek oranda karlılık sağlamak, hastanelerin

en önemli amaçlarındandır.

Kurumsal imaj çalışmaları, bu amaçlar doğrultusunda en önemli araçlardandır.

Müşterilerin kurumsal imaj algılamalarının belirlenmesi ve kurumsal imajın bu bilgiler

doğrultusunda planlanması, çalışmanın başarı şansını arttırmaktadır.

Kurumlar hakkında insanların kafalarında oluşan düşünsel resimler anlamına

gelen kurumsal imaj; dolaylı ya da dolaysız algılar ve deneyimler sonucunda

oluşmaktadır. Kişilerin kurumlar hakkında duydukları, gördükleri ya da doğrudan

kurumla ilişki kurduklarında edindikleri kanının görüntüsü kurum imajı olarak

adlandırılmaktadır. Bu ise; kurumların diğerlerinden ayırt edilebilmeleri ve üstün

yönleriyle onlardan sıyrılabilmelerine imkan yaratmaktadır. Günümüzde kurumlar,

gittikçe büyüyen rekabet ortamında, başka kurumların ürettikleri benzer ürün ve

hizmetlerle rekabet etmektedir. Üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin

pazarlanmasında, kurumun algılanan olumlu imajı, tüketici tercihlerini etkileyen en

önemli faktörlerdendir.

Bu çalışmada, günümüzün serbest piyasa koşulları içerisinde faaliyet gösteren

hastanelerde de kurumsal imaj son derece önemli hale geldiği için, personelin kurumsal

imaj etkisi üzerine odaklanılmıştır. Araştırmanın; kurumsal imaj ile etkileşimde

bulunduğu alanlardan olan kurumsal davranış, kurumsal görünüm ve kurumsal iletişim

kavramları ile ilgili elde edilen bulguların, hastane yöneticilerine kurumsal imaj

çalışmalarında ışık tutacağı düşünülmektedir.
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Araştırma kapsamında ilk olarak deneklere hastaneye geliş sıklığı sorulmuş ve

katılımcıların %63’ünün son 6 ay içerisinde ikinci kez ve daha fazla söz konusu kuruma

geldikleri saptanmıştır. Araştırma sorularından diğerleri incelemeye tabi tutulmadığında

bile deneklerin aynı kurumu iki kez ve üzeri sayıda tercih etmeleri, genel olarak

hastaların kurumdan memnun olduklarını ve kurumsal imajın pozitif yönde olduğunu

göstermektedir. Geliş sıklığının demografik özelliklere göre anlamlı bir değişiklik

göstermediği ve herhangi bir ilişkisinin olmadığı gözlemlenmiştir.

Hastaların hastaneye geliş sıklığı ile kurumu birinci sırada tercih etme sebebi,

ikinci sırada tercih etme sebebi ve üçüncü sırada tercih etme sebebi ayrı ayrı tablolarda

incelenmiş, kuruma ilk defa gelen hastaların çoğunluğunun öncelikli tercih nedeninin,

tavsiye nedeni ile kuruma gelmiş olduğu görülmüştür. Personel tarafından kendisine ilgi

ve alaka gösterilen hastaların, yaşamış oldukları memnuniyetlerini sadece kendi

düşünceleriyle sınırlı tutmadıkları, çevrelerine de olumlu etki oluşturdukları

görülmektedir. Bu etki hastaneye ilk defa gelen hastaların tercih ettikleri en yüksek

oranın tavsiye üzerine gerçekleşmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Hastaneye iki kez ve

üzeri gelenlerin geliş nedenleri incelendiğinde de, en yüksek tercih etme nedeninin

hizmet kalitesinden memnuniyet olduğu görülmektedir. Daha önce hastaneye gelmiş

olan aynı kişilerin tekrar hastaneye geldiklerinde birinci tercih nedeni olarak hizmet

kalitesini belirtmeleri, personelin sunmuş olduğu hizmetten mutlu olduklarını ve ihtiyaç

olduğunda tekrar tercih etme eğilimine götüreceği gözlemlenmektedir.

Araştırmaya katılan hastalara kuruluşu neden tercih ettikleri sorulup, kendilerine

sunulan on seçenek içersinden üç tanesini sıralamaları istenmektedir. Gerek birinci

tercih sebebi, gerek ikinci tercih sebebi, gerekse üçüncü tercih sebebi olarak

katılımcıların büyük çoğunluğunun ilk üç sıralamada en çok tercih ettiği neden

Karaman’da alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı olması seçeneğidir. Bu durum, bizlere

ileriki zamanlarda Karaman’da alternatif sağlık hizmetlerinin çoğalması durumunda,

hastaların tercihlerinde değişme olabileceğini göstermektedir.

Hastane tercihleri içersinde en çok seçilen diğer nedenler de genelde

personelden kaynaklanan memnuniyet ifadeleridir. Araştırmaya katılan hastaların
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alternatif sağlık kuruluşunun eksikliğini belirtmesinden sonra yarısından fazlasının bu

memnuniyeti belirten ifadeleri tercih etmeleri personelin hastalar nezdinde olumlu bir

etki oluşturduklarını ve bunun da hastaneye pozitifi imaj olarak geri döndüğünü

göstermektedir.

Tercih nedenleri içerisinde, en son tercih nedeni olarak seçilen tanıtım ve reklam

faaliyetlerinden etkilenme ifadesinin bulunması, kurumun hastalarının bu yönde hiçbir

tanıtım veya reklam faaliyetlerinden etkilenmediğini ve kurumun gerek kitle iletişim

araçlarında yer alması gerekse toplum içinde tanıtım faaliyetleri yönünde büyük bir

eksikliğinin olduğunu ortaya koymaktadır.

Araştırmaya katılan hastaların kurumu ilk sırada tercih etme nedeni ile

demografik özellikleri çapraz tablolarla incelenmiş, demografik özelliklerden sadece

eğitim durumu ile anlamlı bir ilişkisinin olduğu, diğer demografik özelliklerle anlamlı

ve belirli bir ilişkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Eğitim durumunun ilk tercih etme

nedenlerine etkileri incelendiğinde, lise ve daha alt düzeyde eğitim görmüş insanların

söz konusu kurumu tercih etme nedenleri, genelde memnuniyetten kaynaklanırken;

üniversite ve daha üst düzey eğitim görmüş insanlar alternatifsizlikten dolayı tercih

ettikleri ifade ettikleri görülmektedir. Bu durumda, eğitim düzeyi yükseldikçe

beklentilerin yükseldiği ve memnuniyet düzeyinin düştüğü şeklinde bir çıkarım

yapılabilmektedir.

Araştırmaya katılan hastalara sorulan, “hastaların algıladıkları en belirgin imaj

hangisidir” sorusuna katılımcıların cevap verilen en yüksek oranların ilk üç ifade

şeklinin “hastane olarak başarılıdır”, “hastane olarak hızlı hizmet sunar” ve “çalışan

personel güler yüzlü ve başarılıdır” ifadeleri olduğu dikkat çekmektedir. Bu ifadelerin

toplam oranı ise %76.7 gibi büyük bir orana tekabül etmekte bu da bizlere hastaların

algılamalarında kurum imajının olumlu ve başarılı olduğunu göstermektedir. Ayrıca

sorulan bu soru ile gerek demografik özellikler, gerekse geliş sıklığı sorusu çapraz

tablolarla incelenmiş, demografik özelliklerle ve geliş sıklığı ile anlamlı, belirli bir ilişki

bulunamamıştır. Fakat katılımcılardan bütün yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir gruplarına

dahil olanların ortak olarak algıladıkları kurumun en belirgin imajı “hastane olarak
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başarılı olması ve hastane olarak hızlı hizmet sunması” algısının oluştuğu dikkat

çekmektedir.

İnceleme yapılırken katılımcılardan, kurumsal imajın bağlantılı olduğu

kavramlardan kurumsal davranış çerçevesinde 17, kurumsal görünüm çerçevesinde 6 ve

kurumsal iletişim çerçevesinde de 6 soru olmak üzere toplamda 29 ifade hakkında

katılım düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Kurumsal imaj açısından son derece önemli

olan personel davranışları, katılımcılar tarafından genelde olumlu görülmüş olup analiz

edilen aritmetik ortalama tablosunda bu davranışlar en yüksek katılım değeri olarak

tespit edilmiştir (Tablo 50). En yüksek katılım oranının personelin davranış boyutuyla

alakalı olmasının tercih etkenleri incelendiğinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu

saptanmıştır. Araştırma safhasında personel davranışları sadece ilgi ve alaka ile sınırlı

tutulmamış; personelin güvenilirliği, değer vermesi, pratikliği, başarısı, eğitimi, saygısı

gibi değerler de araştırmaya katılanların nasıl algıladığı ölçülmeye çalışılmıştır.

Kurumsal davranış çerçevesinde oluşturulan personel davranışıyla alakalı yargı

cümleleri kendi içerisinde değerlendirildiğinde,  en yüksek katılım ortalaması “doktorlar

güler yüzlü ve naziktir” ifadesine ait olduğu görülmektedir. En düşük katılım

ortalamasının ise “hastanede iyi eğitim almış hemşireler çalışmaktadır” cümlesine ait

olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle ülkemizdeki sağlık kuruluşlarında hastaların

doktorların yaklaşımları konusunda memnuniyetsizliklerinin fazla olmasından,

doktorların nazik ve ilgili davrandığı yargısına araştırmaya katılan hastaların en yüksek

oranda katılmaları kurum açısından artı bir değer olarak ifade edilebilmektedir. Bunun

yanında, hastanede çalışan hemşirelerin yeteri kadar eğitimli olmadığı yargısı da

kurumsal imajın olumsuz ve eksik algılanmana neden olabilmektedir. Sağlık

kuruluşlarının vazgeçilmezlerinden olan hemşirelerin, yeteri kadar eğitimli olmadığı

yargısı kabul edilebilir bir durum değildir.

Kurumsal iletişim boyutunda incelemeye dahil olan hastaların en yüksek oranda

katılım gösterdikleri, özellikle personel olarak, “doktorların yapılan ve yapılacaklar

hakkında hastayı anlayacağı bir dille bilgilendirmektedir” ifadesinin olması, kurumsal

iletişimin bu yönüyle başarıyla gerçekleştiğinin göstergesidir. Hayatın her alanında
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bilgilendirmenin çok önemli olduğu, özellikle de sağlık sektöründe yadsınamaz bir

etkiye sahip olduğu herkesçe bilinmektedir. Söz konusu olan kuruluşun bu önemli

görevi yerine getirdiği ve hastaların memnuniyet düzeyinin bundan dolayı yüksek

olduğu görülmektedir. Fakat araştırmaya katılan hastalar, bilgilendirme düzeyinde

hemşirelerin yeterli olduğu yargısına en alt düzeyde katılım göstermişlerdir. Bu durum

ise hemşirelerin, kurumsal davranış boyutundaki gibi kurumsal iletişim boyutunda da

eksik olduğunu ve kurumsal imaja negatif yönde bir etkisinin olduğunu göstermektedir.

Kurumsal görünüm boyutuyla oluşturulan yargı ifadelerine bakıldığında, en

yüksek katılım ortalamasını “hastayı ilk karşılayan personelin kıyafeti ve görüntüsü

düzgündür” ifadesinin oluşturduğu; en düşük katılım ortalamasında da “personelin

cinsiyeti, hasta ile ilişkilerde olumlu veya olumsuz etki oluşturmaktadır” ifadesinin yer

aldığı gözlemlenmiştir. İletişimde ilk intibaın çok önemli olduğu günümüzde, hastayı

ilk karşılayan personelinin görüntüsünün güzel olması algısına yüksek derecede katılım

gösterilmesi, pozitif imaj algısının oluşmasında çok önemli bir etken olarak

görülmektedir. Kurumlarda çalışan personelin cinsiyetinin, özellikle sağlık

kuruluşlarında kişiye göre değişen bir etken oluşturduğu gözlemlenmiştir.

Kurumsal imajın bağlantılı olduğu kavramlardan kurumsal davranış, kurumsal

görünüm ve kurumsal iletişim çerçevesinde oluşturulan yargı ifadelerinin kendi

aralarında genel ortalamaları değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan hastaların

kurumsal davranışı oluşturan ifadelere daha fazla katılım gösterdiği görülmektedir. Bu

durum ise; daha dar incelendiğinde hemşirelerin ortalamasının düşük olmasının yanında

genel olarak bakıldığında katılımcıların personelden memnun kaldığını ve kurumun

imajının pozitif olduğunu ortaya koymaktadır.

Gerek kurumsal davranışla alakalı, gerek kurumsal görünümle alakalı, gerekse

kurumsal iletişimle alakalı veriler birinci tercih etme sebepleri ile çaprazlama

incelendiğinde,  katılım düzeyini yüksek olarak belirten hastaların en çok tercih ettikleri

ifade “hizmet kalitesinden memnuniyet” olarak görülmektedir. Daha önce de belirtildiği

gibi, kurumdan hizmet almış olan katılımcıların daha önce kuruma geldiklerinde

memnun şekilde ayrıldıkları ve kurumsal imaja olumlu baktıkları söylenebilmektedir.
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Fakat kurumsal davranış, görünüm ve iletişimle alakalı verilerde memnun olmadıklarını

ifade eden katılımcıların ilk sırada “Karaman’da alternatif sağlık hizmetlerinin sınırlı

olması” seçeneğini belirtmeleri ise dikkat çekmektedir. Bu durum ise daha önce

kurumdan hizmet almış olan hastaların, personelin davranışından, görünümünden ve

iletişiminden memnun kalmadığını ve zaruret sebebi ile hastaneye geldiğini

göstermektedir. Dolayısıyla kurumsal imajın bu gibi hastalar gözünde olumlu olmadığı

ve eğer alternatif bulunabilirse hastaların söz konusu kurumu tercih etmeme gibi bir

sonuç ortaya çıkacağı gözlemlenmektedir.

Araştırma problemi ve hipotezleri ışığında değerlendirilen çıkarımlardan hareketle

kurumun imajı ve geleceği adına önerilerde bulunabilmek mümkündür. Öncelikle

kuruluşun tercih edilmeyi kolaylaştırmak için kurumsal imajı olumluya dönüştürecek

faaliyetlerde bulunması gerekmektedir. Araştırmada odak nokta çalışan personel

olduğundan kurumsal imaj algısını oluşturmak için girişimlere personelden başlanılması

gerekmektedir. Bu girişimlerin ise; hedef kitle konumundaki hastaların rahatsız olduğu,

şikâyet ve isteklerini dile getirdiği ve bu taleplerine çözümler bulduğu çalışmaların

yapılmasıyla ortaya konulabileceği görülmektedir.

Araştırmaya konu olan sağlık kuruluşunun bulunduğu ilde alternatif sağlık

hizmetinin sınırlı olmasından kaynaklanan bir tercih etkeninin oluştuğu verilerle elde

edilmiştir. Bu sonuç bizi Karaman ilinde sağlık kuruluşlarında artışların olmaya ve

alternatif kuruluşların kurulmaya başlamasıyla Karaman Özel Selçuklu Hastanesi’nin

tercih edilme sıklığında azalmaların olabileceği çıkarımına götürmektedir. Bu nedenle

kuruluşun gerçekleşebilecek bu olası durumu göz önünde bulundurarak hedef kitlede

kurum sadakatini oluşturacak faaliyetleri yapması gerekmektedir. Hasta oldukları

taktirde kişilerin ilk aklına gelen sağlık kuruluşunun Özel Selçuklu Hastanesi olması

algısının oluşabilmesi için böyle bir girişimin mecburi olduğu görülmektedir.

Sağlık sektörlerinin tercih edilmesi kurumsal imajla orantılı olduğu için kurum

içinde doktordan hemşireye, danışma görevlisinden hastabakıcıya kadar tüm personelin

kendi alanında eğitimli ve özverili olması gerekmektedir. Ayrıca personel tarafından

kurumsal görünüm, kurumsal davranış ve kurumsal iletişim unsurlarının olumlu
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anlamda gerçekleşmesi ve hastalar tarafından olumlu algılanması için ilgi, alaka ve

güler yüzlü olmanın kesinlikle şart olduğu bilinmelidir. Kaldı ki hasta pozisyonunda

hastaneye gelen kişilerin aksi bir durumla karşılaşması zaten iyi olmayan psikolojik

durumlarını daha da olumsuz etkileyecek ve kişilerin hassasiyetleri kuruma karşı

oluşacak olumsuz bir yargıyla noktalanabilecektir.

Araştırmaya katılanların kurumu tercih etme sebeplerine bakıldığında reklam ve

tanıtım faaliyetlerinden etkilenerek kuruma gelenlerin oranının çok düşük olduğu ve

diğer tercih nedenlerinin en sonunda yer aldığı görülmektedir. Bu durum bize benzer

sağlık kuruluşlarının çoğaldığı ve reklam faaliyetlerinin ön plana çıktığı bir rekabet

ortamında hedef kitlenin kolaylıkla alternatiflere yönelebilme ihtimalini göstermektedir.

Bu nedenle kuruluşların özellikle belli aralıklarla ve değişik mecralarda reklam ve

tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermesi gerekmektedir.

Araştırma değerlerine göre katılımcıların eğitim seviyesi yükseldikçe beklentileri

artmakta ve alternatiflere yönelme durumu ortaya çıkmaktadır. Kuruluşun bu durumu

baz alarak beklentileri yüksek olan kişilere yönelik çalışmalar yapması gerekmektedir.
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İyi günler; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Çalışan Personelin Kurumsal İmaj Oluşumuna
Etkisi" adlı bir çalışma yapıyoruz. Vereceğiniz cevaplar bilimsel çalışma amaçlı kullanılıp, hiçbir kişi ve kuruluş
ile paylaşılmayacaktır. Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederiz.

EK (1)
1)Özel Selçuklu Hastanesine son 6 ay içerisinde kaç defa geldiniz?

1)İlk defa 2)İkinci kez 3)Üç ve üzeri

2)Özel Selçuklu Hastanesini tercih etme sebebiniz nedir? Üç tanesini tercih düzeyinize göre numara vererek
işaretleyiniz. (1, 2, 3, şeklinde)

(  )Tavsiye üzerine
(  )Hizmet kalitesinden memnuniyet
(  )Tanıtım ve reklam faaliyetlerinden etkilenme
( )Konya' da şubesinin olması (tecrübeli bir hastane olması)
(  )Hastane binasının geniş, ferah ve düzenli olması
(  )Personelin güler yüzlü ve ilgili olması
(  )Doktorların karaman'daki en tecrübeli ve güvenilir isimler olması
(  )Ulaşım kolaylığının olması
(  )Hastanede çalışan bir tanıdığımın olması
(  )Karaman' da alternatif sağlık hizmetinin sınırlı olması

Özel Selçuklu Hastanesi ve hastane personeli hakkında aşağıda yer alan yargılara
katılma düzeyinize karşılık gelen kutucuğu işaretleyiniz.
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3) Randevu veren personelin yönlendirmesi, bilgilendirmesi ve duyarlılığı yeterlidir. 5 4 3 2 1
4) Hastayı ilk karşılayan personelin kıyafeti ve görüntüsü düzgündür. 5 4 3 2 1
5) Kıyafetlerin birimlere göre farklı olması işlemleri kolaylaştırır. 5 4 3 2 1
6) Kayıt ve yatış işlemlerini yapan personel gerekli tüm bilgilendirmeyi yapmaktadır. 5 4 3 2 1
7) Görevli personeller hasta kayıt işlemlerini ve yönlendirme işlemlerini hızlı yapmaktadır. 5 4 3 2 1
8) Doktorlar güler yüzlü, nazik ve ilgili davranmaktadır. 5 4 3 2 1
9) Doktorlar hastalarına yeterince zaman ayırmaktadır. 5 4 3 2 1
10) Doktorlar hastalara teşhis, tedavi ve tetkiklerde anlayacağı düzeyde yeterince bilgi
vermektedir. 5 4 3 2 1
11) Doktorlar doğru teşhisi koyma, uygun tedaviyi uygulama gibi konularda yeterince
güvenilirdir. 5 4 3 2 1
12) Doktorlar kendi branşlarında ün sahibidir. 5 4 3 2 1
13) Doktorların hastalara uyguladıkları tedaviler başarıyla sonuçlanmaktadır. 5 4 3 2 1
14) Hemşireler yeterince güler yüzlü ve ilgili davranmaktadır. 5 4 3 2 1
15) Hemşireler hastalara yeterince zaman ayırmaktadır. 5 4 3 2 1
16) Hastanede iyi eğitim almış hemşireler çalışmaktadır. 5 4 3 2 1
17) Hemşireler yapılanlar ve yapılacaklar hakkında hastayı yeterince bilgilendirir. 5 4 3 2 1
18) Hemşire evde uygulanacak tedaviyi anlaşılabilir bir dille anlatmaktadır. 5 4 3 2 1
19) Hasta bakıcı ve temizlik personeli yardımseverdir. 5 4 3 2 1
20) Hasta bakıcı ve temizlik personeli yeterince kibardır. 5 4 3 2 1
21) Yatan hasta, hasta bakıcı veya temizlik personeli tarafından gereken ilgi ve alakayı
görmektedir. 5 4 3 2 1
22) Çalışan personel genç ve dinamiktir. 5 4 3 2 1
23) Çalışan personel, hasta mahremiyetine dikkat etmektedir. 5 4 3 2 1
24) Personelin cinsiyeti, hasta ile ilişkilerde olumlu veya olumsuz etki oluşturmaktadır. 5 4 3 2 1



Arkaya Geçiniz
Özel Selçuklu Hastanesi ve hastane personeli hakkında aşağıda yer alan yargıları
katılma düzeyinize karşılık gelen kutucuğu işaretleyiniz.
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25) Hastalar, hastane personeli ile ilişkilerinde kendilerini güvende hissetmektedir. 5 4 3 2 1
26) Çalışanlar hijyene yeterince dikkat etmektedirler. 5 4 3 2 1
27) Tüm personel hastalara en iyi hizmet vermek çabası içerisindedir. 5 4 3 2 1
28) Personel, tahlil ve röntgen gibi sonuçları vaat edilen süre içerisinde vermektedir. 5 4 3 2 1
29) İlgili birimlerde yeterli sayıda personel çalıştırılmaktadır. 5 4 3 2 1
30) Çalışan tüm personel birbiri ile uyum içerisinde çalışmaktadır. 5 4 3 2 1
31) Hastalar, istek ve şikâyetlerini ilgili yöneticilere kolayca ulaştırabilmektedir. 5 4 3 2 1

32) Karaman Özel Selçuklu Hastanesinin sizdeki en belirgin imajı aşağıdakilerden hangisidir?
1) Hastane olarak başarılıdır.
2) Hastane olarak pahalıdır.
3) Hastane olarak hızlı hizmet sunar
4) Binası ve otoparkı güzeldir.
5) Ulaşımı zordur.
6) Çalışan personeli güler yüzlü ve başarılıdır.
7) Hizmet sunumu düzenlidir.
8) Randevu sistemi iyi çalışır.

33) Cinsiyetiniz
1) Erkek 2) Kadın

34)Yaşınız
1)18-25 2)26-35 3)36-45 4)46-60 5)61 ve Üzeri

35)Eğitim durumunuz
1)Okur yazar değil 2)İlköğretim 3)Lise 4)Üniversite 5)Y.Lisans ve

üzeri

36)Ailenizin gelir durumu
1)1000 TL'den az 2)1001-2000 TL arası 3)2001-3000 TL arası 4)3001-4000TL

arası
5)4001 TL

ve
üzeri
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