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Özet 

Bu araştırmanın amacı örgütsel imaj, örgütsel imaj yönetimi kavramlarını 

yüksek öğretim örgütleri açısından değerlendirmektir. Kuramsal taramaya dayalı 

olarak yapılan çalışmada, önce alan yazına dayalı örgütsel imaj ve örgütsel imaj 

yönetimi kavramları açıklanmış, daha sonra alan yazında yapılan çalışmalardan 

hareketle örgütsel imajın öncül ve çıktıları belirlenmiştir. Ortaya çıkan sonuç 

çerçevesinde araştırmacı tarafından yüksek öğretim örgütlerinde örgütsel imajın 

etkin yönetimi için önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: örgütsel imaj, örgütsel imaj yönetimi, yüksek öğretim 

 

IMAGE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: 

ANTECEDENTS AND OUTCOMES OF CORPORATE IMAGE 

 

Abstract 

 The purpose of this study is to analyze the terms corporate image and 

corporate image management in terms of higher education institutions. Being a 

literature survey, this research firstly explains the terms corporate image and 

corporate image management and then identifies the antecedents and outcomes of 

corporate image. Finally, some suggestions are made by the researcher with 

respect to the management of corporate image in higher education institutions 

according to the results. 
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Giriş 

Toplumsal açık sistem olarak örgütler, çevreleriyle olan etkileşim 

sürecinde bazı görüntüler bırakırlar. Zihinlerde oluşan ve imaj olarak tanımlanan 

bu görüntü, örgütlerin amaçlarını gerçekleştirme sürecinde önemli katkılar 

sağlamaktadır (Ertekin, 1978).  

Örgütsel imajla ilgili alanyazında oldukça fazla tanım bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları şunlardır: 

İmaj, kişilerin bir obje, kişi ya da örgüt hakkındaki düşünceleridir (Oktay, 

2000) ya da  bir nesne ya da varlık hakkında oluşması zamana bağlı ve bireylerin 

zihnindeki ögelerin etkileşimi sonucu oluşan olumlu veya olumsuz düşüncelerdir 

(Dichter, 1985).  

Örgüt imajı, bir örgüt hakkında halkın kafasında oluşan izlenimlerin tümü 

ya da bireylerin zihninde oluşan, örgüt portresi (Nguyen ve LeBlanc, 2001), 

örgütün özet bir resmidir ( Wilson, 2001).  

Örgütsel imajı, Dutton ve Dukerich (1991) örgüt mensuplarının, diğer 

insanların örgütü nasıl gördüklerine yönelik inançları şeklinde tanımlarken; Ind 

(akt: Wilson, 2001), örgütten ve çevreden alınan mesajların birikimi sonucu hedef 

kitlenin örgüt hakkında oluşturduğu resim olarak tanımlamıştır.  

Moffitt (1994) ise örgüsel imajı; belli bir tarihsel süreçte kişisel, çevresel, 

kültürel ve örgütsel etkenlere bağlı olarak oluşan bir kavram olarak tanımlamıştır. 

Bir başka tanımda ise örgütsel imaj, örgütler hakkında çeşitli kitlelerin 

zihinlerinde oluşan anlık resim olarak tanımlanmıştır (Gray ve Balmer, 1998). 

Tanımların elde edilen bilgi ve bulgular  ışığında örgütsel imajı “bireylerin 

bir örgütle etkileşim sürecinde kişisel, çevresel etkenlere bağlı olarak edindikleri 

verilere ve bilgilere dayalı olarak zihinlerinde oluşturdukları izlenim, düşünce, 

görünüm, resim” olarak tanımlayabiliriz.  

Üniversitelerin imajı ile ilgili çalışmalara yurt dışında çokça rastlanırken 

(Theus, 1993; Parameswaran ve Glowacka, 1995; Ivy, 2001; Kazoleas, Kim ve 

Moffitt, 2001; Nguyen ve LeBlanc, 2001; Palacio, Meneses ve Perez, 2002; 

Arpan, Raney ve Zivnuska, 2003; Melewer ve Akel, 2005; Paden ve Stell, 2006; 

Chandler vd., 2007); ülkemizde oldukça sınırlı araştırma (Saracel vd., 2001; Cerit, 
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2006) bulunmaktadır. Araştırma bu konuya vurgu yapması açısından önem 

taşımaktadır. 

Örgütsel imaj algısı bir çok değişkenden etkilenerek oluştuğu gibi bir çok 

değişkeni de etkilemektedir. Örgütsel imaj algısının oluşmasında ve imaj algısının 

düzeyinin belirlenmesinde etkili olan değişkenler örgütsel imajın öncülleri 

(girdileri) olarak ele alınırken; örgütsel imaj algısının etkilediği değişkenler ise 

örgütsel imajın çıktıları olarak alınmıştır. Örgütsel imajın öncüllerini ve çıktılarını 

bilmek ise örgütsel imajı yönetmek açısından önem taşımaktadır. Araştırmada 

öncelikle örgütsel imajın çıktılarına dayalı olarak üniversite yöneticilerinde 

örgütsel imaj duyarlılığı yaratmak ve önemini vurgulamak için örgütsel imajın 

çıktılarından bahsedilecek; daha sonra örgütsel imajın girdilerine dayalı olarak 

nasıl oluştuğundan bahsedilip; en sonunda ise üniversite yöneticilerine öneri 

niteliğinde örgütsel imaj yönetimi konusunda bilgiler verilecektir. 

 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı örgütsel imajın öncüllerini ve çıktılarını ortaya koyarak 

yüksek öğretim örgütlerinin örgütsel imajını artırmak için etkili imaj yönetimine 

yönelik önerilerde bulunmaktır. 

 

Yöntem 

“Örgütsel imaj nedir? Örgütsel imajın öncülleri ve çıktıları nelerdir? 

Örgütsel imaj algısını artırmak için imaj nasıl yönetilmelidir?” sorularına  yazın 

taramasına dayalı olarak cevap verileceğinden araştırma betimsel tarama 

modelinde bir araştırmadır.  

 

Bulgular ve Yorum 

 

Örgütsel İmajın Örgüt Açısından Önemi ve Çıktıları 

Örgütsel imaj, bir çok örgüt çıktısını doğrudan ve dolaylı olarak 

etkilemektedir (Vigoda, 2004). İmaj, ister iç ister dış imaj olarak ele alınsın, 

örgütler açısından önemli sonuçları olan bir kavramdır. Her şeyden önce, örgütün 
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nasıl bir imaja sahip olduğunu bilmesi, faaliyetlerine yönelik bir dönüt gibi 

değerlendirilebilir. Bu dönütler sayesinde örgüt, nasıl algılandığını bilir ve kör bir 

şekilde ilerlemez (Gray ve Balmer, 1998). Örgüt imajı üzerine yapılan 

araştırmalar, örgütün imajının bireylerin örgüte ilişkin yorumlarını, güdülenmesini 

etkilediği görülmüştür. Bu yorum ve güdülenmelerin uzun vadede örgütsel 

davranış örüntülerini etkilemektedir (Dutton ve Dukerich, 1991).  

Örgütsel imajı iyi biçimlendirilmiş örgütler kamuoyunda, saygın, 

güvenilir, birlikte iş yapılabilir, gelecek vaat eden, hisse senetlerinde istikrarı olan 

vb. düşüncelerle kendilerinden söz ettirirler. Ayrıca bu örgütler, toplumsal 

krizlerin yaşandığı veya ekonomik açmazların içinde bocalandığı dönemlerde bu 

geçiş dönemlerini en az zararla atlatırlar.  İyi bir imaj, örgütleri birbirinden 

farklılaştırıcı özelliğe sahiptir bu nedenle  kolay biçimde taklit edilemez (Taşkın 

ve Sönmez, tb.). Böylece örgütler orijinalleşecektir. 

O’Neill ve Gaither (2007) ve Dukerich, Golden ve Shortell (2002) 

çalışmalarında olumlu bir dış imaj algısına sahip işgörenlerin daha fazla örgütsel 

özdeşleşme içinde olduğunu, örgütsel özdeşleşme ile işbirliği davranışı arasında 

ise anlamlı ve olumlu ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca örgütsel imaj 

algısı yüksek çalışanlarda iş devri ve işten ayrılma niyetlerinin daha az olduğu 

bulunmuştur. 

İmaj algısının bu denli önem taşıması, hem örgütün kendi çalışanlarının 

performansları hem de örgüt dışı paydaşların tutum ve davranışlarını etkileme 

gücü olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmalarda örgütlerin müşteriler 

üzerinde bıraktığı ilk izlenimlerin  imaj algısını önemli şekilde etkilediği ve işe 

başvuru niyetlerinde belirleyici etken olduğu bulunmuştur (Collins ve Stevens, 

2001).   

 Olumlu imaj algısı, öğrencilerin sadakat davranışını ve memnuniyet 

düzeyini de olumlu yönde etkilemektedir (Nguyen ve LeBlanc, 2001; Palacio, 

Meneses ve Perez, 2002).   

Çevresel imajı yüksek olan bir örgüt toplumun güvenini de o denli 

kazanmaktadır. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda örgüt imajı ile iş doyumu 

arasında olumlu ilişki bulunmuştur (Gadot, 2003).  Benzer şekilde örgütsel imaj 
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algısı ile örgütsel bağlılık ve performans arasında pozitif anlamlı ilişki, işten 

ayrılma niyeti, iş devri arasında ise negatif anlamlı ilişki bulunmuştur (Vigoda, 

2004).  

Olumlu örgütsel imaj, örgüte ve çıktılarına talep ve güven yaratma, örgüte 

kaliteli işgücü çekme ve personeli motive etme gibi bazı üstünlükler 

sağlamaktadır (Peltekoglu, 1998). 

Yüksek öğretim  sektörü de diğer sektörler gibi küreselleşmiştir. 

Üniversiteler girdilerini ülke içinden sağladığı gibi ülke dışındanda sağlamaktadır. 

Örgütsel imaj bu rekabet ortamında önemli bir kaynaktır ve olumlu örgütsel imaj, 

müşterileri örgüte çekmektedir (Flavian, Guinaliu ve Torres, 2005). Bu rekabet 

ortamı içinde üniversiteler gerek ekonomik pazardan paylarını artırmak, gerekse 

nitelikli akademik personeli ve öğrenciyi kendisine çekmek için örgütsel 

imajlarını artırmanın yollarını aramaktadırlar (Porter ve Claycomb, 1997; 

Melewar ve Akel, 2005).  

Örgütsel imaj; öğrencilerin üniversite ve bölüm seçiminde önemli bir karar 

ölçütüdür. Gerek lisans öğretiminde gerekse lisansüstü eğitim için okul seçiminde 

öğrenciler, tercihlerini o üniversitenin, fakültenin hatta bölümün imajına göre 

yapmaktadırlar (Nguyen ve LeBlanc, 2001). Üniversiteler imaj cazibesini 

kullanarak başarılı öğrencileri kendisine çekecektir (Theus, 1993).  

Parameswaran ve Glowacka (1995) artan rekabet ortamında, üniversiteyi 

avantajlı durumu geçirmek için üniversitelerin imaj artırma çabasında olduklarını, 

Palacio, Meneses ve Perez (2002) ise üniversitelerin kalitelerini ve imajlarını 

artırmak için ciddi kaynaklar harcadıklarını bulmuşlardır.  Üniversite imajı ile 

ilgili yapılan bazı çalışmalarda (Ivy, 2001; Saracel vd., 2001) üniversitelerin 

tercih edilmesinde üniversitenin örgütsel imajının önemli bir etken olduğu 

bulunmuştur.  

Görüldüğü gibi örgütsel imaj olumlu ya da imaj algısının yüksek düzeyde 

olması örgütlerin amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle toplumsal 

etkisi oldukça geniş olan üniversitelerin cazibe merkezi olup, kaliteli çıktılar 

verebilmesi için olumlu ve yüksek düzeyde örgütsel  imaja sahip olması 

gerekmektedir. 
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Örgütsel İmajın Öncülleri ve Oluşumu 

İmaja ilişkin düşünceler algısal ve kişiye özgü olduğundan her zaman için 

gerçek olanla uyuşmayabilir. Bu durumda herkesin bir imajı olabilir, ancak bu 

imajın olumlu olması için de imaj artırıcı çeşitli etkinliklerde  bulunulması 

gerekmektedir (Oktay, 2000). 

Örgütsel imaj, kişisel ve örgütsel çevreden etkilendiği için, imaj algısının 

oluşmasında birçok etken bulunmaktadır (Kazoleas, Kim ve Moffitt, 2001).  Bu 

nedenle örgütsel imajın oluşumu oldukça karmaşık bir süreç olarak kabul 

edilmektedir (Gray ve Balmer, 1998; Kazoleas, Kim ve Moffit, 2001). Örgütsel 

imajın imaj oluşumunda iletişim kaynakları, terminoloji, marka oluşturma, logo 

ve amblemler, medya ve müşterilerle ilişkiler, bina mimarisi gibi etmenler etkili 

olmaktadır. Bununla birlikte, yöneticilerin ve örgüt üyelerinin müşterilerle 

ilişkileri, özellikle yöneticilerin yaptıkları ve söyledikleri örgüt imajını doğrudan 

etkilemektedir  (Hatch ve Schultz, 1997). İsim, logo, reklam ve halkla ilişkiler 

gibi etkili iletişim sistemi ile güçlü bir imaj yaratılabilir ( Gray ve Balmer, 1998). 

Bir örgütün donanımı, tutumu, iletişim biçimi örgütün imajını 

etkilemektedir. Örgütlerin gelecekteki imaj yapısı, örgüt yönetimi, işgörenler ve 

örgüt dışı izleyicilerinin etkileşimlerinin kombinasyonu ile şekillenmektedir 

(Amon, 2004).  Yetenekli insanları örgüte çekme, geliştirme ve elinde tutma 

becerisi olan örgütlerin imajında bir artma gözlenmiştir. Ayrıca  toplumsal ve 

çevresel sorumluluk, finansal güvenirlik, yenilikçilik, pazarlama, iletişim, 

yönetim, ürün ve hizmet kalitesi gibi değişkenler de örgütsel imajın oluşmasında 

önemli etkiye sahiptir (Lemmink,  Schuijf  ve Streukens, 2003).  

Eğitim örgütleri açısından bakıldığında, başvuru sürecindeki yaşantılar, 

reklamlar ve halkla ilişkiler, toplumsal ilişkiler, başvuru sağlama faaliyetleri, 

müşterilerin ilk imaj algısının oluşumunda oldukça etkilidir ve bu algı, bir okula 

başvuru kararında önemli bir rol oynamaktadır  (Collins ve Stevens, 2001).  

Eğitim örgütlerinin imajını belirleyen diğer etmenler ise, isim bilinirliği, 

akademik yön, spor, sosyal imkanlar, fiziksel çevre (Arpan, Raney ve Zivnuska, 

2003), kişisel ve örgütsel çevre, demografik özellikler, çevresel özellikler, katılım 
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koşulları, spor imkanları, kampüs büyüklüğü, akademik programlar, kütüphane 

olanakları (Kazoleas, Kim ve Moffitt, 2001), akademik kadro ve öğrencilerle 

kurulan ilişkiler,  etraftan duyulan hikayeler (Paden ve Stell, 2006.) olarak 

belirlenmiştir.  

 Arpan, Raney ve Zivnuska’nın (2003), üniversitelerin imaj 

değerlendirmelerinde hangi kriterlerin kullanıldığı ve imaj algılarının farklı 

değerlendirici grupları arasında nasıl değiştiğini araştırdıkları çalışmada, 

öğrencilerin imaj değerlendirmesi yaparken isim bilinirliği, akademik yön, spor, 

sosyal imkanlar, fiziksel çevre gibi birçok etkeni  göz önünde tuttuklarını ortaya 

koymuşlardır. 

 Örgütün dış imajı oluşturan unsurlar arasında müşteri memnuniyeti, ürün 

kalitesi, somut imaj, reklâm, sponsorluk, medya ilişkileri ve sosyal sorumluluk vb 

gibi değişkenler sayılmaktadır. Eğer müşteri ihtiyaçları karşılanırsa örgütle ilgili 

olumlu bir imaj oluşacak ve örgüt de rekabet avantajı kazanacaktır. Ürün kalitesi 

de yani ürünün nitelikleri, standartlara uygunluğu ve güvenilirliği gibi özellikler 

örgütün dış imajında etkilidir. Müşterinin üründen beklentileri karşılandığında 

sosyal sorumluluk bilinci de gelişir ve örgütün devamlılığı sağlanır. Sponsorluk 

ve medya ilişkileri yoluyla da dış imaj oluşturulmaktadır. Aynı zamanda 

toplumun örgütten beklentilerine önem verip, sosyal sorumlulukları yerine 

getirmekte olumlu dış imaj yaratmada etkilidir (Bolat, 2006). 

Örgüt imajı pozitif, negatif veya nötr olmak üzere farklı şekillerde ve 

derecelerde ortaya çıkabilir. Örgütün çıktısı ile  ilgili yaşanan olumsuz bir tecrübe 

ya da örgütle ilgili kötü bir reklâm daha önceki pozitif imajı değiştirebilir ve örgüt 

hakkında negatif bir imajın oluşmasına sebep olabilir (Taslak ve Akın, 2005 ). 

Örgütler hedef kitlelerine yönelik olumlu bir imaj yaratmaya çalışırlar (Gray ve 

Balmer, 1998). Örgütler genellikle kendileriyle ilgili olumlu bir imajı olduğu 

biçimindeki yanılgıya düşmektedirler oysa var olan imajın sıklıkla ölçülmesi 

gerekmektedir. Çünkü örgütsel imaj örgütün yaşayabilmesi ve devamlılığı için 

gereklidir (Peltekoğlu, 2004). 

Örgütsel imaj kavramı örgüt kişiliği, örgütsel kimlik, örgütsel ün (itibar) 

kavramları ile yakın ilişkisi olan bir kavramdır. Yapılan çalışmalarda örgüt 
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kişiliğinin örgütsel kimliği oluşturduğu; örgütsel kimliğinde örgütsel imajın 

oluşumunda önemli etkiye sahip olduğu vurgulanmıştır. Örgütsel imaj ise örgütün 

ünlenmesine ya da ününün azalmasına neden olmaktadır (Köktürk, Yalçın ve 

Çobanoğlu, 2008).  

 

Üniversitelerde İmaj Yönetimi 

Örgütsel imaj yönetimi, örgüt paydaşlarının gözünde istenen görüntüyü 

yaratmak ve bu istendik görüntüyü koruma etkinliklerine dayalı süreçtir (Hatch & 

Schultz, 1997). 

Araştırmalar, örgütlerin başarılı olması için örgütlerin arzu edilen bir imaj 

algısı oluşturmaları  gerektiğini ortaya koymaktadır. İmajı iyi yöneten örgütlerin 

başarısız olması mümkün değildir.  

Her örgütün bir algılanan imajı birde arzulanan imajı vardır. Arzulanan 

imaj örgüt yöneticilerinin ideal olarak düşündükleri ulaşmak istedikleri imajdır. 

Algılanan imaj ise örgüt etkinliklerinden etkilenen bireylerin örgüt hakkındaki 

algılarına dayalı oluşan imajdır (Roberts, 2005). Örgütsel imaj yönetim süreci üç 

adımlı bir süreci kapsamaktadır. Birinci adımda örgüt paydaşlarının örgüt 

hakkındaki örgütsel imajının bilinmesi gerekmektedir.  İkinci olarak istendik bir 

imaj algısı için çalışmalar yapılmalıdır. Bu süreç örgüt paydaşları ile iletişimi 

gerektirmektedir. Başarılı bir imaj yaratmak için örgüt paydaşlarının yorumlarını 

almak ve buna yönelik bir iletişim stratejisi belirlemek gerekmektedir. Eğer örgüt 

paydaşlarını sürekli izleyerek, uygun zamanda geri dönütler alınmaz ve başarısız 

olunursa paydaşlarda istenen imajın oluşturulması mümkün değildir. Sürecin 

üçüncü aşaması koruma ve onarma aşamasıdır. Genellikle üçüncü adım örgüt 

yöneticilerince çok ciddiye alınmamaktadır. Ancak istenen imaj algısını sürekli 

hale getirmek için bu adım önemsenmelidir. Eğer başarılı bir örgüt imaj 

yönetiminin son adım olan onarmayı  ciddiye almaz ise eskiye geri dönülecektir 

(Massey, 2003). Buradan hareketle üniversite yöneticilerinin atması gereken üç 

adım bulunmaktadır. İlk olarak üniversite yöneticileri mevcut imaj durumunu 

saptamalı ve sürekli takip etmelidir. İkinci olarak ve “nasıl bir üniversite 

istiyorum” sorusunu cevaplayarak arzulanan imajı saptamalıdır. Üçüncü olarak ise 



 9 

mevcut durumdan arzulanan duruma geçiş için uygulamalara başlanmalı ve 

sürekli ölçümler yapmalıdır. 

Örgütsel imaj, bir bireyin belli bir zaman süreci sonundaki örgüt 

hakkındaki algısıdır. Bu nedenle bir bireyin bir örgüt için imaj algısı pozitif, 

negatif ya da nötr olarak gelişebilir. Ayrıca bu algı zaman içinde yerde 

değiştirebilir (Kazaoles, Kim ve Moffitt 2001). Bu nedenle örgütsel imaj algısı 

yönetilebilir bir özellik taşımaktadır. 

İmaj yaratma bilinçli bir eylem ve uzun süre gerektiren zor bir iştir 

(Wilson, 2001). İnsanlar, bir nesne  ya da bir örgütle ilgili gerçek bir imaj algısına 

sahip olduklarında o nesne ya da örgüte karşı saha seçici olmaktadır 

(Tengelimoğlu ve Öztürk, 2004). Bu nedenle her örgüt iyi bir örgüt imajı yaratma 

çabasında olmalıdır. 

Kuramsal ve uygulamalı araştırmalara dayalı olarak örgütsel imajın 

öncülleri ve çıktıları belirlenmiş ve sunulmuştur. Tablo 1. de görüldüğü gibi 

örgütsel imaj algısının düzeyi bir çok değişkenin etkisinde ortaya çıkmakta ve bir 

çok değişkeni de olumlu/olumsuz etkilemektedir.  Üniversite yöneticilerinin 

örgütsel imajın öncüllerini ve çıktılarını bilmesi imaj yönetimi açısından önem 

taşımaktadır. Örgütsel imajın çıktılarının bilinmesi örgütsel imajın öneminin 

kavranması açısından önem taşırken; öncüllerinin bilinmesi imaj algısını 

yönetmek açısından önem taşımaktadır. 

 Üniversitelerin imajı destekleyecek bir kültürünün olması, üniversitenin 

çalışanları, öğrencileri ve çevresi ile iyi iletişiminin olması,  örgütsel kimlik ve 

örgütsel kişilik algılarının yüksek olması örgütsel imaj algısında da bir artışa 

neden olmaktadır.  Öğrenci ve çalışanlarının kararlara katılımını sağlayan,  sosyal 

imkanlar sunan üniversitelerin imaj algısı daha yüksek olacaktır. Bu anlamda 

üniversiteler sürekli olarak kendilerini yenileyerek örgütsel imajlarını artırıcı 

etkinliklerde bulunabilirler. 

 Kampus büyüklüğü, binaların mimarisi, isim, marka, logo, amblem, spor ve 

kütüphane gibi fiziki alt yapı ve donanım vb gibi değişkenler imaj algısının 

oluşmasındaki somut girdiler olarak ele alınmaktadır. Üniversiteler bu 
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değişkenlerin niteliğini örgütsel imajı olumlu şekilde etkileyecek şekilde 

yöneterek örgütsel imajlarını da artırabilirler. 

 

Tablo. 1. Örgütsel İmajın Öncülleri ve Çıktıları 
Örgütsel imajın öncülleri Örgütsel imajın çıktıları 

 Örgütsel kimlik  
 Örgütsel kişilik  
 Örgüt kültürü  
 Örgüt iletişimi  
 Marka  
 Logo  
 Amblem  
 Bina mimarisi  
 Çalışan ilişkileri  
 Öğretim elemanı-öğrenci 

ilişkileri  
 İsim  
 Reklam  
 Halkla ilişkiler  
 Örgüt donanımı ve alt yapı  
 Çalışan niteliği ve kalitesi  
 Toplumsal ve çevresel 

sorumluluk  
 Yenilikçilik  
 Ürün ve hizmet kalitesi  
 Sosyal imkanlar  
 Fiziksel imkanlar  
 Spor olanakları  
 Yerleşke büyüklüğü  
 Katılım  
 Kütüphane olanakları  
 Akademik kadro ünü  
 Çevredeki anlatılanlar 
 Akademik programların ünü  

Ö
R

G
Ü

T
SE

L 
İM

A
J 

 Personel güdülenmesi (+) 
 Saygı (+) 
 Güven (+) 
 İşbirliği (+) 
 İstikrar (+) 
 Orjinallik (+) 
 Özdeşleşme (+) 
 İşdevri (-) 
 İşten ayrılma niyeti (-) 
 Performans (+) 
 Çekicilik (+) 
 Sadakat, bağlılık (+) 
 Memnuniyet (+) 
 İş doyumu (+) 
 Karar verme (+) 
 Ün (+) 
 Kalite (+) 

 

Ayrıca üniversiteler kaliteli bir akademik kadro oluşturup, akademik programları, 

ürün ve hizmetlerin niteliğini artırarak paydaşların örgütsel imaj algısını 

yükseltebilirler. Üniversitelerin imajını artıran bir diğer değişkenler ise toplumsal 

ve çevresel sorumluluk projeleridir. Üniversite yetkilileri, yapılan  tüm olumlu 
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çalışmaları hakla ilişkileri geliştirerek ve reklamla çevresine duyurarak, imajının 

artmasına katkıda bulunabilir. 

Tablo 1 de görüldüğü gibi örgütsel imaj algısının bir çok çıktısı 

bulunmaktadır. Örgütsel imaj örgütün kalitesini, ününü, saygınlığını, güvenini, 

istikrarını, çekiciliğini ve orjinalliğini olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca 

örgütsel imaj algısı örgütte çalışan işgörenlerde oluşan bazı değişkenleri de 

olumlu ve olumsuz etkilemektedir. Örneğin örgütsel imaj, işgörenlerin 

performansını, güdülenmesini, özdeşim kurmasını, işbirliğine girmesini, iş 

doyumunu, bağlılıklarını olumlu yönde etkilemekte iken; iş devri ve işten ayrılma 

niyetini algılarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

 Örgütler, imaj yaratırken fiziksel çalışmalar, sosyal sorumluluk çalışmaları, 

iletişim etkinlikleri ve kaliteye yönelik çalışmalar yaparlar. Örgüt imajı ile ilgili 

ilk izlenimler sonradan gelen izlenimlere göre daha etkilidir ve etkisini uzunca 

süre devam ettirirler. Ayrıca var olan bir imaj algısını değiştirmek oldukça zor ve 

uzun zaman gerektirmektedir (Bakan, 2005). 

 Oluşturulması oldukça zor ve uzun zaman alan örgütsel imaj teknolojik 

araçlar yardımı ile daha kolay yaratılabilir. Aynı zamanda örgütten beklentisi olan 

grupların beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak daha kolay ve istendik bir 

imaj oluşturulabilir (Nguyen ve LeBlanc, 2001). Bu nedenle kısa sürede iyi bir 

üniversite imajı yaratmak isteyen üniversite yöneticileri toplumun beklentileri ve 

ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak iyi  ve ulaşılabilir bir arzulanan örgütsel 

imaj tasarımı yapıp; teknolojik araçları kullanarak bunu üniversite ile etkileşimde 

bulunan taraflarla paylaşabilir. Bunun için en iyi örnek üniversitenin arzulanan 

imaj doğrultusunda iyi bir web sayfasının tasarlanmasıdır. 

 Nguyen ve LeBlanc (2001) e göre  bireyin örgüt imajı algısının 

gelişmesinde ürün ve hizmetlerin, görsel unsurların ve davranışların etkisi 

büyüktür. Buna bağlı olarak üç imaj türü oluşmaktadır. Bunlar, mesleki, görsel ve 

davranışsal imajdır. Mesleki imaj, örgütün sunduğu ürün ya da hizmetin kalitesi 

ile oluşan imajdır. Davranışsal imaj, örgüt üyelerinin davranış ve uygulamalarının 

gözlenmesi ile oluşan imaj algısıdır. Görsel imaj ise, örgüt binalarının temizlik ve 

düzenine bağlı olarak gelişen imaj algısıdır. Ayrıca örgütte çalışanların genel 
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görünümü, kıyafetleri de görsel imajı etkilemektedir. Örgütsel imaj bu üç imaj 

algısının toplamından oluşmaktadır. Kazaoles, Kim ve Moffitt’de (2001) belirttiği 

gibi bireylerin örgütsel imaj algısı sürekli değil değişkendir aynı zamanda bir 

örgüt için  tek bir genel imaj algısı yoktur. Bu nedenle bir örgütün imaj algısı 

farklı açılardan sürekli ölçülmelidir. Ölçme sonucunda hangi boyutlarda imaj 

algısının yüksek olduğu hangi boyutlarda ise imaj algısının düşük olduğu 

saptanarak analizler yapılmalıdır. Böylece bir taraftan imaj algısının yüksek 

olduğu boyutlardaki yüksek algının devamı için çalışmalar yapılmalı diğer 

taraftan da imaj algısının düşük olduğu boyutlara çalışma yapılarak bu boyutlarda 

imaj algısını yükseltmenin yolları aranmalıdır.  

 Örgüt imajı aynı zamanda örgüt üyeleri ile hedef kitle arasında gelişen 

sürekli etkileşimle gelişir (Kazaoles, Kim ve Moffitt 2001). Bu noktada 

üniversitenin çevresel imaj algısının artmasında öğrencilerin önemli etkisi vardır. 

Üniversitelerde hizmet veren akademik ve idari personelin öğrencilerle 

iletişiminin iyi olması üniversitenin olumlu imajının çevrede yayılmasında önemli 

katkılar sağlayacaktır. Çünkü öğrenciler, üniversitede yaşadıklarını ailelerine, 

akrabalarına ve yakın çevrelerine açıklayarak üniversitenin dış imajının 

oluşmasına katkı sağlayacaklardır. 

Bir örgüt hakkında sahip olunan bilgi, sahip  olunan yargılar, örgütün 

sundukları ve hizmetleri örgütsel imajın oluşmasını sağlayan etmenler olarak ele 

alınmaktadır (Tolungüç, 2000). Bu nedenle üniversite yöneticilerinin iletişim 

kanallarını olumlu imaj oluşturacak şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu 

bilgiler sayesinde hedef kitleler üniversiteye ilişkin bazı yargılara ulaşacak ve bu 

yargıları ile diğer insanları etkileyeceklerdir. Ayrıca üniversitenin çıktıları olan 

öğrencilerin kalitesi üniversite imajının oluşmasında önemli katkılar 

sağlayacaktır. Toplum nazarında üniversitenin imajını artırmanın yollarından biri 

de topluma hizmet uygulamalarıdır. Halka yönelik toplantılar, müzik sunumları 

vb gibi etkinliklerle üniversiteler, toplumun gözündeki imajını artırabilirler. 

Örgütlerin imajlarını yayma araçlarından biri de kitle iletişim araçlarıdır 

(Gadot, 2003). Örgütler, olumlu özelliklerini, kaliteli ürünlerini, ilginç 

çalışmalarını kitle iletişim araçları ile hedef kitlelerine ulaştırarak örgütsel 
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imajlarını artırabilirler (Schuler, 2004). Bu nedenle üniversite yöneticileri kitle 

iletişim araçlarını kullanmanın yollarını aramalıdırlar. Kitle iletişim araçlarında 

üniversite ile ilgili tanıtıcı yazıların çıkması, üniversitede yapılan orijinal 

araştırma sonuçlarının paylaşılması ya da üniversitede uygulanan ilginç bir 

uygulamanın paylaşılması gibi imaj artırıcı çalışmalar, üniversitenin çevresel 

imajını artıracaktır. 

Kitle iletişim araçlarında üniversitelerle ilgili sürekli olumlu imaj ögeleri 

bulunmaz. Olumsuz ögelerde üniversitelerin çevresel imajını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu nedenle üniversite yöneticileri sürekli kitle iletişim araçlarını 

takip etmeli, olumsuz imaj ögelerinin üniversitelerine fazla zarar vermemesi için 

arayışlara girmelidirler. Örneğin yalan, yanlış haberler ya da bilgilerin 

düzeltilmesi sağlanabilir, yeni ek bilgiler verilebilir ya da daha orijinal haberlerle 

önceki haber ve bilgiler maskelenebilir. 

 

Sonuç 

Araştırma üniversite yönetimi açısından örgütsel imajın ne kadar önemli 

olduğunu vurgulaması açısından önemlidir. Ayrıca bu çalışma konu ile ilgilenen 

araştırmacı ve uygulayıcılara örgütsel imajın oluşumu ve yönetimi açısından 

ipuçları vermektedir.  

Örgütsel imaj, örgütün iç ve dış paydaşlarının örgütle ilgili algılamalarından 

oluşmaktadır. İyi bir örgütsel imaj örgütler için yaşamsal öneme sahiptir. Örgütsel 

imaj algısı uzun bir süreçte oluştuğundan inşası uzun sürmekte ve ulaşılan imajın 

artırılarak sürmesi ise örgütler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, 

örgütlerin soyut bir değer olan imajı etkili bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir. 

Örgütsel imaj, daha çok algılamalardan oluştuğu için, sosyal paydaşların 

algılamalarını etkileyen değişkenlere yön verilerek; örgütsel imajın örgütsel 

hedefler doğrultusunda yönetilmesi sağlanmalıdır. İmaj yönetimi; örgüt çalışanları 

ile müşteriler, yatırımcılar, hissedarlar v.s. gibi grupların örgüte ilişkin düşünce, 

bilgi ve duygusal tepkilerinin kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi faaliyetlerini 

kapsamaktadır.  
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Üniversitenin imajını artırmak için şunlar önerilebilir: 

 Üniversitenin fiziki alt yapısı iyileştirebilir. 

 Ürün ve hizmet kalitesini artırmanın yolları aranmalıdır. 

 Somut imaj ögeleri (logo, amblem, forma vb.) etkin kullanılmalıdır. 

 Reklam, halkla ilişkiler ve tanıtım etkinlikleri yapılabilir. 

 Sponsorluklar artırılabilir. 

 Üniversite medya ilişkileri iyileştirilmelidir. 

 Üniversiteler sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla rol almalıdır. 

 Kütüphane olanakları, spor tesisleri,  sosyal olanaklar iyileştirilebilir. 

 Akademik personelin niteliğinin artırılması sağlanabilir. 

 Akademik programların ününün artırılması sağlanabilir. 

 Ünlü akademisyenler üniversiteye alınarak üniversitenin çekiciliği 

artırılabilir. 

 Değişen koşullar bağlamında üniversite gerek alt yapı gerek akademik 

kadro gerekse programlarını yenileyebilir. 

 Ayrıca üniversitenin örgütsel imajı sürekli ölçülüp değerlendirilerek uygun 

olan imaj boyutlarının korunması, istendik olmayan örgütsel imaj 

özelliklerinin ise onarılması gerekmektedir. 
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