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Öz
Kurumsal imaj (imge), kuruluşun çeşitli kitlelerin zihninde canlandırdığı resim olarak tanımlanabilmektedir. Kurumsal ima-
jın, iç ve dış hedef kitle üzerinde güven yaratma ve bunu sürdürme görevi olduğundan gerçekçi ve inandırıcı olması ge-
rekmektedir.
Örgütsel bağlılık ise çalışanların kuruma karşı aidiyet hissetmeleri anlamına gelmekte ve örgütün devamlılığı için gereksi-
nim duyulan insan kaynağından yararlanabilme konusunda kuruma üstünlük/avantaj sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar, 
örgütsel bağlılığı yüksek çalışanlarda motivasyon ve verimliliğin daha yüksek olduğunu; devamsızlık, geç gelme ve işten 
ayrılma gibi olumsuz davranışların ise daha az ortaya çıktığını göstermektedir.
Olumlu kurumsal imaj, nitelikli personel için cazip bir seçenek oluşturarak kurumun kaliteli hizmet sunmasına, nitelikli 
personelin yüksek bağlılık ve motivasyonla çalışması ise olumlu kurumsal imaj gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu karşılıklı 
etkileşim süreci, kurumun hem iç hem dış paydaşlar tarafından tercih edilme oranlarını arttırmaktadır. Üretilen hizmet kap-
samının insan sağlığı olması nedeniyle, sağlık kurumlarında imaj yönetimi diğer kurumlara göre çok daha zor ve önemli 
olmaktadır. Günümüz koşullarında rekabet gücünü arttırabilmek için sağlık kurumu yöneticilerinin, olumlu kurumsal imaj 
oluşturmak ve çalışanların bağlılıklarını arttırmak için etkili stratejileri geliştirmeleri oldukça önemlidir. Bu derlemede ku-
rumsal imaj algısının örgütsel bağlılık ile ilişkisini sağlık sektöründe inceleyen çalışmalar değerlendirilmektedir.

Anahtar kelimeler: Kurumsal imaj, örgütsel bağlılık, sağlık kurumları, hemşirelik

Abstract
Corporate image can be defined as the picture that the organization visualizes in the minds of various audiences. The 
corporate image must be realistic and convincing since it is the duty of the organization to create and maintain trust of the 
internal and external target audience.
Organizational commitment means that employees feel the sense of belonging to the organization and provide an advantage 
for the organization to benefit from the human resources needed for the continuity of the organization. Researches 
conducted have showed that employees with high organizational commitment had higher motivation and productivity; 
however, negative behaviors such as absenteeism, being late to work, and quitting the job were less common.
Positive corporate image contributes to provision of high quality service to the organization by ensuring an attractive 
alternative for qualified personnel, while qualified personnel working with high commitment and motivation to contribute 
to the development of positive corporate image. This process of interaction increases the rates of preference for the 
organization by both internal and external stakeholders. Since the scope of services is human health, image management 
in health institutions is much more difficult and important than other institutions. In order to increase the competitiveness 
in today’s conditions; it is very important that health institution managers work to create a positive corporate image and to 
increase employees’ commitment. In this study, studies examining the relationship between perception of corporate image 
and organizational commitment in the health sector are evaluated.
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Extended Abstract

Healthcare includes practices that directly affect human health. The quality of the service provided is very important 
in terms of providing competitive advantage to the institution. It is very important to minimize employee errors and 
omissions in order to improve service quality and gain competitive advantage. The greatest role for healthcare 
institutions in ensuring quality and competitive advantage in service falls on qualified employees. In order to achieve 
this superiority, institution managers should attach importance to practices aimed at increasing their loyalty in order 
to attract qualified healthcare professionals and increase their stay in the institution. In this context, organizational 
commitment levels of employees should be measured systematically, their results should be evaluated and necessary 
policies should be implemented to increase their commitment levels.
The competitiveness of the institutions is affected by the image of the institution in terms of both internal and external 
stakeholders. Institutions can eliminate negative thoughts about the organization thanks to image management. 
Corporate image management is a systematic and versatile process that includes plans and policies aimed at 
displaying a positive image among internal and external stakeholders. Organizations have a positive, negative or 
neutral image with or without conscious effort. Owned corporate image develops depending on the relationship 
of target audiences with the institution. At this point, instead of adopting the image that develops outside of their 
own will, the institutions should consciously carry out the works that will ensure that they have a positive image. 
Investigating the thoughts and perceptions about the institution in the minds of different target groups, managing 
these perceptions in line with the expectations and demands of the target audiences, are important studies that 
must be carried out to have a respected corporate image.
It is reported that the corporate image has an important place in the qualified personnel preferring the institution and 
working efficiently for many years by feeling loyalty to the institution. While the positive corporate image contributes 
to the service quality of the institution by attracting qualified personnel to the institution, the fact that qualified 
personnel provide services with high motivation and commitment also contributes to the positive image of the 
institution. Thanks to this mutual interaction, the rate of being preferred by the internal and external stakeholders of the 
institution increases. Since the scope of service is human health, image management in health institutions is much 
more difficult than other institutions, but it is extremely important. This review aims to shed light on the importance 
of the subject about the corporate image perception and organizational commitment relationship to healthcare 
administrators in evaluating the results of research in the health sector. When the studies examining the relationship 
between the concept of corporate image and the concept of organizational commitment are examined, it is seen that 
the majority of the studies in the health sector are carried out with the people who receive service from the health 
sector. There is a very limited number of studies conducted with employees who are internal stakeholders.
In order to increase competitiveness in today’s conditions; It is reported that managers develop effective strategies to 
create a positive corporate image and increase the loyalty of their employees. It is known that nurses make up the 
majority of manpower in health institutions. For this reason, it will be beneficial for managers at all levels of management 
to improve their organizational commitment levels by developing their corporate image perceptions positively.

Giriş
Küreselleşme ile rekabet koşullarının zorlaşması, sağlık kurumu yöneticilerinin kurumsal düzeyde önlemler al-
masını zorunlu hale getirmektedir. Sağlık kurumlarında rekabet konusunun önemli hale gelmesinde etkili pek çok 
faktörün yanında sağlık politikalarındaki değişimler, rekabet konusunun yalnızca özel sağlık kuruluşları için değil, 
aynı zamanda kamu kuruluşları için de önemini arttırmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde rekabet gücünü artıran hizmet kalitesinin etkilendiği faktörlerden biri de nitelikli personel 
istihdamının sağlanmasıdır. Sağlık kurumu yöneticilerinin, kuruma rekabet üstünlüğü kazandırabilmek amacıyla 
sağlık insan gücünü daha etkin yönetmesi gerekmektedir. Kurum yöneticileri tarafından, nitelikli personelin kuru-
ma çekilmesi, kurum bünyesinde tutulabilmesi ve kuruma bağlılık hissederek verimli şekilde çalışmasının sağla-
nabilmesi açısından çalışanın kurumsal imaj algısının önemli olduğu bildirilmektedir. Bu derlemenin amacı, sağlık 
sektöründe konuyla ilgili araştırma sonuçlarını değerlendirerek kurum yöneticilerine, rekabet üstünlüğü sağlama 
noktasında konunun önemiyle ilgili bilgi sağlamaktır.

Kurumsal İmaj
Kurumsal imaj, kurumla etkileşim sonucunda hedef kitlelerin zihninde oluşmuş, o kurum veya bileşenleriyle ilgili 
duygu, düşünce ve bilgilerin yol açtığı tutum, davranış ve inançların bütünü olarak tanımlanmaktadır (Bal, 2012; Çe-
tin ve Tekiner 2015). Kurumsal imaj, kurumun logosunu gördüklerinde ya da ismini duyduklarında kurumun hedef kit-
lesinin zihninde ortaya çıkan anlık resim şeklinde de ele alınmaktadır (Çınaroğlu ve Şahin, 2012; Çınaroğlu, 2015). 
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Kurumların paydaşlarından her birinin (çalışanlar, toplum, müşteriler vb.) zihninde oluşan birden fazla kurumsal 
imajı bulunabilmektedir (Bayın ve Önder, 2014). Kurumlar çoğunlukla, hedef kitlenin zihninde olumlu bir imaja sahip 
oldukları önyargısıyla yanılgıya düşmekte olup hedef kitlelerin kurum hakkındaki imaj algısı ile kurumun sahip olmak 
istediği imaj algısı arasında farklılıklar olabilmektedir (Çetinkaya, 2015). İşletmelerin, kendi iradeleri dışında gelişen 
imajı benimsemek yerine, kurumla ilgili oluşan algı ile ilgili araştırmalar yaparak kendi imajlarını beklenti ve talepler 
doğrultusunda yönetmesi, saygın bir kurumsal imaja sahip olmak için çaba göstermesi gerekmektedir (Bal, 2012). 
Kurumsal imaj yönetimi, organizasyona yönelik olumsuz düşünceleri ve tutumları ortadan kaldırmak ve organizasyo-
nun iç ve dış paydaşları arasında olumlu bir imaj sergilemeyi amaçlayan plan ve politikaları içeren sistematik ve çok 
yönlü bir süreci içermektedir. (Polat, 2011). Rekabet gücünü arttırması bağlamında kurumsal imaj kavramı, iç ve dış 
paydaşlar açısından büyük önem taşımaktadır (Kolade, Oluseye ve Omotayo, 2014; Şişli ve Köse, 2013). Kurumsal 
imaj, kurumun rekabet üstünlüğü sağlamasında etkili olmakla birlikte, olumlu kurumsal imaj algısı çalışanların yük-
sek moral ile görev yaparak hizmet kalitesini arttırmasına katkı sağlayabilmektedir (Çetin ve Tekiner, 2015). 

Hizmet üreten kurumların imaj oluşturmaları daha zor olmaktadır (Bal, 2012). Sağlık hizmeti sunan kurumların imaj 
oluşturma çalışmaları zor olmakla birlikte son derece önemlidir. Sağlık kurumlarında kurumsal imaj kavramı, hastane 
paydaşlarının sağlık kuruluşu hakkındaki izlenimleri, düşünceleri ve inanışlarının tamamı olarak tanımlanmaktadır 
(Çınaroğlu, 2015; Önder ve Bayın, 2014). İmajın, sağlık kurumlarında kaynak dağıtımının gelecekte nasıl yapılacağına 
yön vermek ve kurumun önceliklerinin belirlenmesine ışık tutmak gibi birçok önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Sağlık 
kurumlarının imaj yönetimi, hastaların sağlık kurumu seçiminde etkili olduğu gibi (Çınaroğlu, 2015) kurumların tedarik-
çiler ve alanında uzman çalışanlar tarafından tercih edilmelerinde de etkili olmaktadır (Bayın ve Önder, 2014).

Bu çalışmada, kurumsal imaj algısı ile ilgili sağlık çalışanları örnekleminde yürütülen çalışmalar oldukça sınırlı 
olduğundan, ulaşılabilen yayınlanmamış tezler değerlendirmeye alınmıştır. Kurumsal imaj algısı kuruma göre değiş-
kenlik gösterdiğinden, yapılan çalışma sonuçları da farklılıklar göstermektedir. Bazı kurumlarda sağlık çalışanlarının 
kurumsal imaj algısı “iyi” olarak değerlendirilirken (Güngör, 2017), bazı kurumlarda ise orta düzeyde olumlu olduğu 
belirtilmektedir (Taşcı, 2014). Yapılan araştırmalar incelendiğinde sağlık sektöründe kurumsal imaj algısının; per-
sonel giysileri, personel davranışları ve tutarlılık, kurumsal iletişim, tüketiciye kolaylık, maliyetler, hizmet çeşitliliği, 
bölümler arası erişim (Bal, 2012), teknolojik gelişmelerle uyumlu donanımlara sahip olma, alanında uzman sağlık 
profesyonellerinin kurumda istihdam edilmesi, sunulan bakımın kalitesi (Bayın ve Önder, 2014; Çınaroğlu ve Şahin, 
2012) gibi etmenlerle ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Kurumun dış imaj oluşumunda rol oynayan bu etmenlerin bü-
yük çoğunluğunun kurum çalışanları ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (Taşcı, 2014). Kurumun dış imajının, olumlu iç 
imaj ile desteklenmediği sürece kalıcı olmayacağı, kalıcılığın ise kurum çalışanlarının olumlu kurumsal imaj algısına 
sahip olmasıyla olanaklı olacağı üzerinde durulmaktadır. Çalışanlara yönelik bir vizyon oluşturmak, çalışanlarla etkili 
iletişim kurmak, onlara saygı göstermek ve birey olarak değer vermek, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri çalışma 
ortamı sağlamak, ödüllendirmek, kişisel gelişimlerine ve ilerlemelerine olanak sağlamak gibi etmenlerin olumlu 
kurumsal imaj algısı gelişimini desteklediği, böylelikle alanında uzman sağlık çalışanları tarafından kurumun tercih 
edilme oranlarının da arttırdığı belirtilmektedir (Taşcı, 2014).

Örgütsel Bağlılık
Çalışanın kuruma verdiği önemin bir göstergesi olan örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı kuruma karşı hissettiği 
bağın gücü olarak belirtilmektedir (Ayden ve Özkan, 2014; Eren ve Demirgöz Bal, 2015).

Örgütsel bağlılık, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesinde büyük öneme sahiptir (Ayden ve Özkan, 2014; 
Tatar Baykal ve Ercan Türkmen, 2014). Örgütsel bağlılık, çalışanların kurumu benimsemesi, kendini kurumun bir 
parçası olarak görmesi ve bundan haz duyması, kurum için gönüllü özveride bulunması, kurumun dış hedef kitleye 
tanıtımında gönüllü olarak rol alması gibi birçok olumlu etkisi nedeniyle kurumlar için büyük önem taşımaktadır. 
Kurumlar, performanslarını arttırabilmek, hizmet ve ürün kalitesini yükseltebilmek, çalışanların devamsızlık, işe geç 
gelme, işten ayrılma gibi olumsuz davranışlarını azaltmak için kurumsal bağlılığı arttırmaya yönelik konular üzerine 
yoğunlaşmaktadır (Ayden ve Özkan, 2014; Eren ve Demirgöz Bal, 2015; Rahati, Sotudeh-Arani, Adib-Hajbaghery 
ve Rostami, 2015). 

Sağlık kurumu çalışanları ile yürütülen araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, örgütsel bağlılığın orta düzeyde ol-
duğu görülmektedir (Ferreira, 2007; Nabizadeh Gharghozar, Atashzadeh Shoorideh, Khazaei, ve Alavi-Majd, 2013; 
Seren İntepeler, Güneş, Bengü ve Yılmazmış, 2014; Top, 2012; Tsai ve Huang, 2008; Yang, Liu, Chen ve Pan, 2014). 

Günümüz koşullarında sağlık kurumlarının rekabet gücünü arttırabilmesinde yöneticilerin etkili stratejiler geliştirme-
leri oldukça önemli olmaktadır. Sunulan hizmetin insan sağlığını doğrudan etkileyen uygulamaları içermesi nede-
niyle, çalışanlardan kaynaklı hata veya görev ihmallerinin en düşük, hizmet kalitesinin en yüksek düzeyde tutulması 
kurumun rekabet üstünlüğü açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu üstünlüğü sağlamanın en önemli koşulu, ku-
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rumun nitelikli sağlık personelini bünyesine çekmesi ve daha uzun süre kurumda kalmasını sağlamak üzere örgütsel 
bağlılığını arttıracak önlemler almasıdır. Sağlık personelinin örgütsel bağlılık düzeyinin düşük olması, iş performan-
sını olumsuz etkileyebilmektedir. Çalışanların düşük performansı ise yönetsel süreçleri ve kurumsal performansı 
olumsuz yönde etkileyebilecek birçok olumsuz duruma neden olmaktadır. Bu nedenle yöneticilerin, çalışanların 
örgütsel bağlılık düzeylerini sistematik olarak ölçmesi, sonuçlarını değerlendirerek, örgütsel bağlılığı arttırmaya yö-
nelik gerekli politika ve araçları uygulamaya sokması gerekmektedir (Ayden ve Özkan, 2014). 

Kurumsal İmaj ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi
Olumlu kurumsal imaj, algılanan kaliteyi yükselterek müşteri doyumunu olumlu yönde etkilemekte, müşteri bağlı-
lığını arttırmaktadır (Bayın ve Önder, 2014; Çınaroğlu ve Şahin, 2012). Kurumun olumlu bir imaja sahip olmasında 
kurum çalışanlarının oldukça büyük rolü bulunmaktadır. Çalışanların yaş, cinsiyet, çalışma süresi gibi demografik 
özellikleriyle konuşma biçimi, tutum ve davranışları da kurumsal imaj oluşumunda önemli bir etkiye sahip olmaktadır 
(Genç, 2007). 

Çalıştığı kurumda görüşleri önemsenmeyen, yeteneklerinden yararlanılmayan, kurumda kalmayı yalnızca para için 
sürdüren, yaptıkları işten doyumlu olmayan çalışanların müşteri doyumunu ve bağlılığını sağlamaları olanaklı olma-
maktadır. Sürekli personel değişikliği yapan kurumlarda görevli olanların kuruma olan güveni ve bağlılığı azalaca-
ğından, huzursuz ve karışık bir ortamı oluşacaktır. Böyle bir kurumda çalışmanın yarattığı huzursuzluk ve  mutsuzlu-
ğu çalışanların, müşterilerine yansıtacağı ve bu durumun ilerleyen zamanlarda müşteri doyumsuzluğuna ve müşteri 
kaybına neden olacağı belirtilmektedir. Çalışanların kurumdaki çalışma süreleri arttıkça yaptıkları işi iyi öğrenme 
ve iyi yapma düzeyleri de artmakta, ayrıca deneyimli çalışanların işin nasıl yapılacağını ve müşterinin beklentisinin 
ne olduğunu çok daha iyi ve hızlı tanımlaması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle çalışanların doyumu ve kuruma 
bağlılıkları, müşteri doyumu ve bağlılığından önce ele alınması gereken önemli bir konu olmaktadır (Çekmecelioğlu 
ve Dinçel, 2013). Ayrıca literatürde olumlu iç imaj ile desteklenmediği sürece dış imajın kalıcı olmayacağı belirtilmek-
tedir (Taşcı, 2014). Sağlık hizmetinin tüketicisi durumunda olan hastaların, kuruma bağlılıklarını arttıran en önemli 
etmenlerden biri olumlu kurumsal imaj algısına sahip olmalarıdır. Bu olumlu imaj algısının oluşması ve sürdürülebilir 
olması için de öncelikle iç imaj ile desteklenmesi, bu noktada da önce çalışanların kurumsal imaj algısı ve örgütsel 
bağlılıklarının ele alınması gerektiği belirtilmektedir.

Kurumsal imaj kavramı ile örgütsel bağlılık kavramı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar incelendiğinde; sağlık 
sektörü çalışanlarıyla çok sınırlı sayıda çalışmanın yapılmış olduğu ve çalışmaların büyük çoğunluğunun sağlık sek-
töründen hizmet alan dış paydaşlarla gerçekleştirildiği görülmektedir. Çınaroğlu ve Şahin (2012) çalışmalarında, ku-
rumsal imaj algısının çalışan doyumu ile pozitif yönlü ve güçlü ilişkisinin olduğu, çalışanların kurumsal imaj ve itibarı 
yüksek kurumlarda daha doyumlu oldukları ve öncelikle bu kurumları tercih ettikleri belirtilmiştir. Karabey ve İşcan 
(2007), çalışanların kurum imajını olumlu değerlendirme düzeylerinin artmasının örgütle özdeşleşme derecelerini 
de arttırdığını, iki kavram arasında güçlü ve olumlu bir ilişki bulunduğunu bildirmektedir. Taşcı (2014) ise çalışanların 
kuruma ilişkin imaj algıları olumlu oldukça belirsizlik ve işsiz kalma risklerini daha az göze aldıklarını, dolayısıyla da 
devam bağlılıklarının arttığını vurgulamaktadır. 

Sonuç ve Öneriler
Sağlık kurumları yöneticilerinin rekabet gücünü arttırabilmek için kuruma bağlılığı sağlama ve bağlılığı arttırmaya 
yönelik önlemler alması gerekmektedir. Kurumsal bağlılığı destekleyen kurumsal imajın yönetiminde öncelikle var 
olan durumu belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca kurumlarda tüm sağlık çalışanlarının ve özellikle 
sağlık insan gücünün büyük çoğunluğunu oluşturan hemşirelerin kurumsal imaj algılarını olumlu yönde geliştirmeye 
yönelik araştırmalar yapılarak, uygun stratejilerin belirlenmesine önem verilmelidir. Kurum imajı ile ilgili olumsuz iç 
paydaş algılarının nedenlerinin araştırılması ve bu nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin alınması gerek-
mektedir. 
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