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ÖZ 
 

Kurumların “pazar değeri” ile “defter değeri” arasındaki farkın sadece somut ve elle 

tutulan değerlerden oluşmadığının kanıtlandığı yıllardan bu yana, elle tutulamayan 

ve gözle görülemeyen soyut değerler giderek önem kazandı. “Kurumsal İtibar” 

kavramının araştırılması, üzerine teoriler yazılması ve pratikte de yönetilmesi 

yukarıda sözünü ettiğimiz farkın ortaya çıkmasıyla mümkün olmuştur. Bir kurumla 

ilgili tüm kişi ve kurumların, o kurumdan beklentilerinin ve o kurumu 

algılamalarının ölçülmesi sonucunda kurumsal itibarın yönetilecek bir değer olduğu 

ve özellikle üst düzey yöneticilerin bu işi üstlenmeleri gerektiği anlaşılmıştır. 

 

Aynı dönemlerde konuşulmaya ve anlam değiştirmeye başlayan bir diğer kavram ise 

“İç İletişim”di. İç iletişimin sadece çalışanların motivasyonunu artıran bir 

‘uygulama’ olmadığı, aksine kurumların iş hedeflerine ulaşmasında önemli bir 

stratejik planlama gerektirdiği tartışılıyordu. Bu kavram üzerine teoriler üretilmeye 

ve en iyi uygulamalar incelenmeye çalışıldı. Kurumsal itibarı etkileyen ve kurumsal 

itibardan etkilenen kişiler arasında çalışanlar önemli bir yer tutmaya başladı. Bu 

bağlamda, çalışmamız ‘iç iletişim ile kurumsal itibar arasında doğrudan ve doğal bir 

etkileşim olup olmadığının kanıtlanması’ üzerine kuruludur.  

 

Bu amaç doğrultusunda, iç iletişimin gelişimi, değişen anlamı, iç iletişimin kurumun 

iş hedefleri ve iş sonuçları ile ilgisi, kurumsal itibara etkisi üzerine literatür çalışması 

yapılmıştır. Diğer taraftan kurumsal itibarın anlamı, kurumsal itibarı oluşturan 

faktörler, kurumsal itibarı etkileyen ve kurumsal itibardan etkilenen kişiler ile ilgili 

incelemeler dikkate alınmıştır. Ayrıca, çalışan ve kurumsal itibar ile ilgili dünyada 

yapılmış araştırma sonuçları irdelenmiş ve iç iletişim ile kurumsal itibar arasındaki 

etkileşim gözden geçirilmiştir.  

 

Sorunsalımızı çözmek ve hipotezlerimizi kanıtlamak üzere Capital dergisinin 

Türkiye’de kurumsal itibarla ilgili olarak üç senedir düzenli olarak yaptığı “En 

Beğenilen Şirketler” araştırmasından yola çıktık. Araştırmamızda “En Beğenilen 

Şirketler” içinde kıyaslama yapabilmek amacıyla sıralamadaki ilk 10 ve son 10 şirket 
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ele alınmıştır. Bu firmalara anket yönetimi uygulanarak itibarı yüksek ve nispeten 

düşük şirketlerin iletişimden sorumlu üst düzey yöneticilerinin iç iletişime bakış açısı 

öğrenilmiştir. Kurumsal itibar ile iç iletişim arasındaki etkileşim ise, kıyaslama 

yöntemi ile ele alınmıştır. 

 

Araştırmanın sonunda, iç iletişimin kurumsal itibarla etkileşim içinde olduğu, 

çalışanın kurumsal itibarı, kurumsal itibarın da çalışanı etkilediği kanıtlanmıştır. 

Ayrıca, kurumsal itibarı nispeten düşük olan kurumlara oranla kurumsal itibarı 

yüksek olan kurumlarda iç iletişimin stratejik olarak ele alındığı, planlandığı ve 

ölçümlendiği tespit edilmiştir.  
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ABSTRACT 
 

Intangible assets which do not have material existence have been gaining value ever 

since the days when it was proved that the difference between the “market value” 

and the “book value” of companies does not consist solely of only tangible values. 

Researching the concept of “corporate reputation”, establishing theories about it and 

putting it into practice could be only possible when the above mentioned difference 

came into the picture. After having measured individuals’ and institutions’ 

perceptions of and expectations from an corporation, it was found out that corporate 

reputation was a value which can be measured and that it was the duty of especially 

the senior management. 

 

Another concept that came to be more discussed and that witnessed a change in its 

meaning was “internal communication.”  The main point of the debate was that 

internal communication was not just another “application” to increase employees’ 

motivation, but, on the contrary, it required a significant amount of strategic planning 

in order to enable corporations to achieve their business goals. Theories came to be 

built on this concept and best practices were examined in detail. In time, employees’ 

position became more significant among individuals who influence the corporate 

reputation and who are also affected by the same concept. In this context, our study 

focuses on proving the existence of a direct and natural interaction between internal 

communication and corporate reputation.  

 

To this end, a literature research was carried out on the development and changing 

meaning of internal communication, its relation with corporate business goals and 

results as well as its impact on corporate reputation. On the other hand, studies about 

the meaning of the corporate reputation, the factors forming this concept, individuals 

who influence the corporate reputation and who are also affected by the corporate 

reputation were taken into consideration. Additionally, results of surveys about 

employees and corporate reputation were carefully examined and the interaction 

between internal communication and corporate reputation was reviewed. 
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As an attempt to solve our problematic and prove our hypotheses, we set off from the 

“Most Admired Companies” survey about corporate reputation, which is published in 

Turkey regularly for the last 3 years by the magazine “Capital”. In order to be able to 

make a comparison among the most admired companies, we chose the first and the 

last 10 companies in the ranking. We prepared questionnaires with the purpose of 

finding out what senior managers from companies with both high and relatively low 

corporate reputation think about internal communication. Meanwhile the interaction 

between corporate reputation and internal communication was investigated using the 

comparison method.  

 

The study was concluded with the proof that there is an interaction between internal 

communication and corporate reputation and also that employees and corporate 

reputation interact with each other. Furthermore, corporations with higher reputation 

handle, plan and measure internal communication in a strategic way. 
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ÖNSÖZ 
 

Bu çalışmanın amacı ve başlangıç noktası, özellikle son 10 yılda önemli bir yönetim 

kavramı haline gelen “kurumsal itibar” ile yine 10 yılda anlam değiştiren “iç 

iletişim” arasındaki bağlantının tespitine dayanmaktadır. Kurumsal itibarın giderek 

önem kazanması ve kurum çalışanlarının kurumun elçisi, kurumun markasının 

taşıyıcısı olarak görülmeye başlanması, her iki kavramın teoriden öte pratikte de 

birbiriyle ilişkisinin incelenmesini gerektirmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 

özellikle bu konudaki yönetimsel yaklaşım biçimini de sorgulamak istedik. 

 

Bu nedenle çalışmamızda, iç iletişimin değişen anlamı ile iç iletişimin sadece 

çalışanın bilgilendirilmesi ve motivasyonunun artırılmasının ötesinde ele alınması 

gerekliliğini de ortaya koyabilmeyi hedefledik. İç iletişimin çalışanların verimliliği, 

kuruma bağlılığı ve dolayısıyla kurumun ulaşmak istediği iş sonuçlarına etkisi 

arasındaki bağlantının yakından ilişkili olduğunu kanıtlamak istedik.  

 

Kurumsal itibarı oluşturan faktörler ve bir kurumun itibarından etkilenen veya 

kurumun itibarını etkileyen kişi ve kurumlar arasında çalışanların yeri araştırılmıştır. 

Gerek iç iletişimin önemi, gerekse kurumsal itibarın önemi incelenirken, “çalışan ve 

kurumsal itibar” ilişkisini ortaya koyan araştırmalar göz önünde bulundurulmuş ve 

Türkiye’de kurumsal itibarı yüksek ve nispeten düşük kurumların iç iletişime 

yönetsel yaklaşımlarını bulgulamaya dönük bir araştırma ile de kıyaslamalar 

yapılmıştır. 

 

Çalışmalarımda, bilgi birikimini ve ilgisini benimle paylaşan, yol ve yön gösteren 

değerli danışmanım Doç. Dr. Mete Çamdereli’ye, beni lisansüstü çalışma yapmaya 

teşvik eden Bersay İletişim Danışmanlığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Saydam’a, manevi ve bilgi desteği ile her zaman yanımda olan sevgili arkadaşlarım 

Ülkü Karaosmanoğlu, Elvan Oktar, Elif Sözer, Gülbin Gayretlier, Nihal Atatepe, 

Umut Açıkalın, Nalan Fatma Sakman ve Salim Kadıbeşegil’e gönülden teşekkür 

ederim. 
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GİRİŞ 
 

Rekabetin kıyasıya arttığı, teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilginin çok daha hızlı 

dolaştığı, sorun çözmenin yerini yenilikçiliğe ve yaratıcılığa bıraktığı, ürünlerin ve 

hizmetlerin birbirine benzemesi ile birlikte maddi değerlerden öte duygusal 

faktörlerin ortaya çıktığı günümüz pazar koşullarında, üretim, finans ve iş 

süreçlerinin yanında iletişim süreçlerinin de stratejik olarak yönetilmesi kaçınılmaz 

hale geldi. Aynı zamanda kıyasıya rekabetle birlikte hissedar, yatırımcı, müşteri, 

tüketici, tedarikçi, çalışan ve kamuoyu gibi kurumu etkileyen ya da kurumun 

yaptıklarından etkilenen sosyal paydaşların1 her an tercihlerini değiştirebileceğini 

bilmek, kurumları sadece “Ben malımı üretirim, bunu da iyi tanıtırım, böylece de 

satarım” mantığını tartışmaya ve “Daha iyi ne üretebilirim? Farklı ne hizmet 

sunabilirim? İlgili kitleleri nasıl şaşırtabilir, onlara beklentilerinin ötesinde ne 

sunabilirim?” gibi soruların yanıtlarını aramaya yöneltti. 

 

Bir şirketin, bilançosunda yer alan değerlerin yanı sıra başka değerleri de yönetmesi 

gereği ortaya çıktı: Elle tutulamayan soyut değerler. Bu da kurumun “Defter değeri” 

ile “Pazar değeri” arasındaki farkı sürekli ölçmesini gerektirmeye başladı. Sosyal 

paydaşların iyi bir kurumdan beklentileri ve bir kurum ile ilgili algılamaları önem 

kazandı. Bu beklenti ve algılamalar ise kurumun “defter değeri”nden öte kurumun 

“elle tutulamayan değerleri” ile ilgilidir. Sosyal paydaşların kurumu nasıl 

algıladıklarına ilişkin sorular, “kurumsal itibar” denilen soyut ancak günümüzde 

araştırmalarla ölçülebilir hale gelen kavramı ortaya çıkarttı. Kurumlar artık sosyal 

paydaşların beklentilerini ölçmek, kendi vizyonlarını net bir şekilde ortaya koymak 

ve bunlar arasındaki bağlantıyı kurarak “geleceği yönetmek” ihtiyacı ile karşı karşıya 

kaldılar. 

 

“İtibarı ise parasal bir değerle karşılaştırmak mümkün ancak pek kolay değil” 

tespitinde bulunan Reputation Institute Müdürü Charles J. Fombrun’un “kurumsal 

itibar”a yaklaşımı somuttur: İtibar bir kurumun herkesten nasıl destek topladığını 
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etkiler ve geri dönüşünde, onların kuruma katkıda bulunmak için rızalarını etkiler. 

Halka açık şirketlerde tek basit ölçüm; şirketin “kayıtlı değeri”, pazar değeri ve 

bunların paylarının arasındaki farka bakmaktır. Bu, pazarın kuruma verdiği “elle 

tutulamayan varlıklarını” (intangible assets) ortaya koyar ve ortalama bir hesapla 

şirket değerinin %55’ini oluşturur. Elle tutulamayan değerler, iki varlıktan (assets) 

oluşur: Entellektüel Sermaye ve İtibardan Kaynaklanan Sermaye. İkincisi gitgide 

finansal değer kaynağı olarak daha önemli hale gelmeye başlamaktadır2. 

 

“İtibardan Kaynaklanan Sermaye”nin önem kazandığını, özellikle Enron 

Skandalı’ndan sonra dünyada iletişimin ve itibarın üst düzeyde ele alınmaya 

başlanmasının anlaşılır nedenleri olduğunu söylemek mümkün. Bir kurumun kriz ve 

skandallarla karşı karşıya kaldığında bu durumun üstesinden gelebilmesi için 

öncelikle o güne kadar itibarını yüksek tutmak için yaptığı iletişim yatırımını gözden 

geçirmesi gerekiyor. Kriz öncesinde itibarını yönetebilmek için yaptığı iletişim 

yatırımı yüksekse, sıkıntılı durumdan kurtulabilmesi mümkün. 

 

Diğer taraftan iş dünyasındaki hızlı değişimle birlikte “İç iletişim” kavramının da 

anlamı değişiyor. Çalışanların ve çalışan yakınlarının kurumun en önemli sosyal 

paydaşı olduğunun altı çizilmeye başlandı. Kurumsal itibarı etkileyen ve kurumsal 

itibardan etkilenen kişi/kurumlar arasında çalışanların önemli bir yeri var ve bu önem 

zamanla daha da çok öne çıkıyor. Kurumun elçisi, çalışanın kuruma bağlılığı, 

çalışanın kuruma adanmışlığı, çalışanın kurumuyla gurur duyması gibi tanımlamalara 

ve çalışan tatmininin müşteri tatmini ile, itibarın da çalışan ile birlikte anılmaya 

başlandığına literatürde sıkça tanık oluyoruz: 

 

“Bir kurumun itibarı, o kurumun içinde neler olduğunun, aynasıdır.  Eğer çalışanlar 
kendilerini kurumlarıyla özdeşleştirirlerse; daha iyi çalışırlar, ürünlerine daha çok 
özen gösterirler ve bu da kurumsal kültürü güçlendirir. Eğer fırsatları olursa, dış 

                                                                                                                                                                     
1 “Sosyal Paydaş”, Sabah Business Dergisi, sayı 6, Ağustos 2003, s.36. 

2 Charles J. Fombrun, “İtibar Aynadır”, Sabah Business, sayı 1, Mart 2003, s.14. 
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dünyaya kurumun bir elçisi gibi davranırlar. Bu yüzden çalışanların desteğini almak, 
güçlü bir itibarı devam ettirmek için çok önemlidir”3. 

 

Hem kurumsal itibar, hem de iç iletişim kavramlarıyla aynı zamanlarda gündeme 

getirilmeye başlanan ölçümleme ve geliştirme yaklaşımlarının yönlendirmesiyle 

çalışmamızı bu iki kavram arasındaki etkileşim üzerine kurduk. 

 

İç iletişimin kurumsal itibar ile etkileşimini kanıtlamak için öncelikle 1980’lerde 

ortaya çıkan “Bütünleşik Pazarlama İletişimi”nin gelişimini inceleyeceğiz. Bu 

gelişim içinde iletişime bakış açısının değişimi ele alınacak ve buradan  iç iletişimin 

değişimi ve anlamı üzerinde durulacaktır. Ayrıca, iç iletişimin hedefleri, kurumun iş 

hedefleri ile bağlantısı, iç iletişimin içinde bulundurduğu unsurlar, stratejik iç iletişim 

incelenecektir. Literatürde kanıtlanmış iç iletişim modelleri ve bu modellerin ortak 

paydaları ise iç iletişimin günümüzdeki anlamını daha ayrıntılı görmemize yardımcı 

olacaktır. 

 

Devam eden bölümde, kurumsal itibarın tanımı, kurumsal itibar ve sosyal 

paydaşların beklentileri, kurumsal itibarın kurumun iş sonuçları ile bağlantısı ve 

kurumsal itibarın bileşenleri incelenecektir. Ayrıca, ele alınacak kurumsal itibar ve 

çalışan bağlantısı ile kurumsal itibar ve çalışan araştırmaları çalışmamızın amacına 

hizmet edecektir. 

 

Son bölüm, Türkiye’de itibarı yüksek ve itibarı onlara oranla düşük kurumların 

yöneticileri ile yapılmış olan anket çalışmasının değerlendirilmesine ayrılacaktır. Bu 

anket, iç iletişimin kurumsal itibar ile etkileşimi bağlamında itibarı yüksek ve itibarı 

nispeten düşük kurumları kıyaslama imkânı verecektir. Sonuç olarak, tüm çalışmada 

elde edilen veriler ve kanıtlar çerçevesinde iç iletişimin kurumsal itibar ile etkileşimi 

üzerine ortaya çıkan bulgular değerlendirilecek ve öneriler paylaşılacaktır. 

 

                                                           
3 Charles J. Fombrun, a.g.e. 
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BÖLÜM 1 

 

1. BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNDEN KURUM İÇİ 

İLETİŞİME 
 

80’lerden günümüze Pazarlama kavramı ve yaklaşımı evrim geçirmiştir. 1980’lerde 

ortaya çıkan Bütünleşik Pazarlama kavramı, içinde Bütünleşik Pazarlama İletişimi 

kavramını da barındırmıştır. Günümüzde ise, artık Bütünleşik İletişim kavramından 

bahsedilmekte ve İletişim’e farklı bir bakış açısı getirilmektedir1. 

 

Sovyet Bloku’nun yıkılmasının ardından dünyadaki gelişmelerle birlikte, tüm 

dünyada ekonomik, politik, sosyolojik değişimler yaşanmaya başlamıştır.  

 

1950’lerden 1970’lere kadarki dönemde, kitlesel pazarlama kültürü ve homojen kitle 

medyası sayesinde herkes aynı mesajları duyuyordu. Tüm pazarlama ve iletişim 

planlamaları kitlesel pazarlara yönelik gerçekleştiriliyordu. 

 

1980’li yıllarda ise, teknoloji insanların taleplerini değiştiren önemli bir faktör olarak 

ortaya çıktı. Teknoloji sayesinde, bilgi daha hızlı yayılıyor, kişiye özel ve özgün 

ürünlere, dağıtım ve iletişim kanallarına ihtiyaç duyuluyordu. Kitlesel pazarlamanın 

evrimiyle, yüzlerce ve hatta binlerce ayrı bireysel pazarın gelişmesi kaçınılmaz hale 

gelmişti. 

 

Artık “hedef kitleler” vardı. “Ne üretirsen, o ürünü satarsın” mantığı geçmişte 

kalmıştı. Böylelikle, yaşam stili, etnik kökenler, gelir, coğrafya, eğitim ve bireyleri 

birbirinden ayıran diğer özelliklerle hedef kitlelerin tek tek tanımlanması gereği 

ortaya çıktı.  

                                                           
1 Medill School of Journalism, Department of Integrated Marketing Communications, Journal of 
Integrated Communications, (Çevrimiçi) http//www.medill.northwestern.edu/imc/bookshelf/, Mayıs 
2001. 
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Bu noktada, ‘’Sözel iletişimden görsel iletişime’’ bir hareket başladı2. Bilgisayarların 

insan hayatına hızla girmeye başlamasıyla nesiller arasındaki farkın da alışkanlıkların 

da göz önüne alınması gereği oluştu. 

 

Yeni nesil görsel algılamaya hemen alışabiliyordu; ancak eski nesil adım adım yol 

almak zorundaydı. Görsel algılamayı kolaylaştırılacak semboller gibi malzemeler 

yaratılmaya başlandı. Bütünleşik Pazarlama İletişimi’ndeki en önemli faktörlerden 

biri sözel iletişimden görsel iletişime geçiş oldu ve olmaya devam ediyor. 

 

Bilgi teknolojisinin gelişmesi, yeni iletişim araçlarının ortaya çıkmasına ve 

pazarlama iletişimine bütünleşik bir yaklaşım getirilmesine katkıda bulundu. 

Mecralar çeşitlendi. Gazete, radyo ve televizyonun dışında başka görsel, işitsel 

iletişim kanalları yaratıldı. “Birebir Pazarlama” kavramı ortaya çıktı. İnternetin 

sunduğu olanaklar hızla zenginleşti. Çalışanlarla iletişim önem kazandı. 

 

Bu çeşitlenme içinde, iletişim kanallarının kullanımında seçici davranma gereği 

doğdu. Tüketici artık mesajı sadece reklamın bir parçası olarak algılamıyordu. 

Pazarlamacılar, tüketicilere mesajlarını eskiden olduğu gibi sadece reklam, satış 

promosyon, doğrudan pazarlama ya da halkla ilişkiler faaliyetleri ile 

algılatamıyorlardı. Hangi kanaldan gelirse gelsin, kanalların çoğalması yüzünden, 

tüketici mesaj, marka, kurum ile ilgili algılamasında karmaşa yaşayabiliyordu.  

 

Tüketicinin zihninde bir mesaja yer açmak, tüketiciyi o mesajla ilgili bir davranış 

değişikliğine sevk etmenin, ancak pazarlama iletişimi kanallarının entegrasyonunu 

sağlayarak ve mesaj bütünlüğü oluşturarak mümkün olabileceği anlaşıldı.  

 

Artık, tek ürün devri de geride kalmış, teknolojinin getirdiği imkânlar ve hız 

sayesinde, tüketiciye çok çeşitli ürünler sunulmaya başlanmıştı. Bir ürün, birçok 

                                                           
2 Don E. Schultz, Stanley I. Tannenbaum, Robert F. Lauterborn, Integrated Marketing 
Communications – Pulling It Together & Making It Work, NTC Business Books, 1993, p.19. 
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marka altında piyasaya çıkabiliyor, birçok kurum tarafından pazarlanabiliyor, birçok 

dağıtım kanalı tarafından sunulabiliyordu. 

 

“Dünyanın her yerinde ürün aynı olabilir, ancak iş stratejileri küresel düşünmeyi, yerel 
hareket etmeyi gerektirir: Pazarlama, paketleme, kalite kontrol ve yerel pazara girmeyi 
sağlayan dağıtım kanalları. Ürün uygun en düşük fiyattan, zamanında ve müşterinin 
istekleri doğrultusunda satılamıyorsa, rekabetçi avantaj yok olur gider”3. 
 

Tüketicide satın alma eğilimini yaratmak için “aslında hepsi aynı özelliklere sahip 

ürünler’’i nasıl pazarlamak gerekecekti? Farklılaşma nasıl sağlanacaktı? Markalar 

birbirlerinden nasıl ayrılacaktı? Rekabet karşısında önceliğe nasıl sahip olunacaktı? 

Çoğaltılabilecek tüm bu soruların cevaplarını verebilmek için öncelikle Bütünleşik 

Pazarlama İletişimi kavramının ortaya çıkış nedenlerine bakmak gerekiyor. 

 

Bütünleşik Pazarlama İletişiminin ortaya çıkmasında rol oynayan temel nedenleri 

şöyle özetlemek mümkün4: 

 

- Pazardaki güç dengelerinin değişmesi 

- Yoğun olarak yaşanan rekabet  

- Tüketici eğilimlerindeki değişim 

- Globalleşme ve ekonomik alandaki değişim 

- Teknoloji alanındaki gelişim ve değişim 

- Geleneksel reklam ortamlarının azalan etkisi 

- Reklamverenlerin değişen beklentileri 

- Geleneksel reklam ortamlarının artan maliyetleri 

- Veritabanı oluşturma kolaylığı ve ucuzlayan maliyetler 

 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi, öncelikli olarak iletişim fonksiyonuna ağırlık veren 

yeni bir konsept meselesidir: 

                                                           
3 Mark Sugden, “Think Global, Act Local”, Invest UK, Department of Trade and Industry 
(Çevrimiçi), http//www.iibb.dti.gov.uk, Haziran 2000. 

4 İzzet Bozkurt, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, MediaCat Kitapları, Ankara, 2000, s.26. 
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“Bütünleşik Pazarlama İletişimi; reklam, doğrudan pazarlama, satış promosyon, halkla 
ilişkiler gibi çeşitli iletişim disiplinlerinin stratejik rollerini içinde barındırarak katma 
değer sağlayan ve geniş planlamayı gerektiren pazarlama iletişimi planlaması 
konseptidir’’5. 

 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Bütünleşik Pazarlama’nın dört bileşenini içinde 

barındırmaktadır: 

 

1. Anlaşılır, koordineli, tutarlı ve iş hedefleri ile uyumlu olmak  

2. Tanıtımı değil, iletişimi içermek 

3. Kritik, öncelikli değerleri ve mesajları iletmeyi hedeflemek 

4. Hedef kitle/sosyal paydaşlarda anlama/tutum ve davranış değişikliği 

yaratmayı hedeflemek 

 

1. Anlaşılır, koordineli, tutarlı ve iş hedefleri ile uyumlu olmak: Dünyada giderek 

“kıt kaynak” haline gelen insanın, bütçe ve zaman kaynaklarını doğru kullanma 

hedefinden yola çıkılarak, iş hedeflerine hizmet etme ve iş sonuçlarına katkıda 

bulunmasını iletişimin birincil amacı kabul edersek, mesajların da stratejik olması 

gerekliliği ortaya çıkar. Hedefe hangi planlama ve taktik araçlarla ulaşılabileceğinin 

de tanımlanmış olması gerekmektedir. Kurumun üst yönetiminin, başkanının desteği 

ve kararlılığı ile oluşturulan stratejiler ve stratejik mesajlar yukarıdan aşağıya 

(çalışanların hepsine) ve hedef kitle/diğer sosyal paydaşlara ulaştırılır. 

 

2. Tanıtımı değil, iletişimi içermek: İletişim, stratejik olabilme özelliği gereği olarak 

iki yönlüdür: Hedef kitle/sosyal paydaşların geribildirimlerini almak, strateji ve 

taktikleri revizyondan geçirmek... Mesaj iletmek, entegre pazarlama iletişim 

yaklaşımının dışında, sadece tanıtım çalışması içinde kabul edilebilir. Ancak, insan, 

bütçe ve zaman kaynaklarını doğru kullanmak, hedef kitle/sosyal paydaşların sesini 

dinlemek ve geribildirim mekanizmasını doğru çalıştırmak durumundadır. 

                                                           
5 Clarke L. Caywood, Ph.D., The Handbook of Strategic Public Relations & Integrated 
Communications, McGraw-Hill, Evanston, 1997, p.xiv. 
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Bu nedenle Bütünleşik Pazarlama İletişimi, “tek yönlü asimetrik”6 karakteri 

nedeniyle sadece bilinmeyi amaçlayan ve ille de satın alma kararını harekete 

geçirmek gibi bir fonksiyonu olmayan ‘tanıtım’ değil, tersine en önemli görevi ‘ikna’ 

olan ‘iletişimi’ içermek durumundadır.  

 

3. Kritik ve öncelikli değerleri ve mesajları iletmeyi hedeflemek: Bütünleşik 

Pazarlama İletişimi, kurumun misyon, vizyon ve değerlerini, tüm iş yapış biçimlerini 

de etkiler; misyon, vizyon ve değerler doğrultusunda, kurumun iş hedefleri ile 

bağlantılı mesajlar oluşturulmasını zorunlu kılar; bu mesajları taşıyan iletişim 

projeleri ile hedef kitle/sosyal paydaşlarda davranış değişikliği yaratmayı hedefler. 

 

4. Hedef kitle/sosyal paydaşlarda anlama/tutum ve davranış değişikliği yaratmayı 

hedeflemek: Kurumun hedef kitle/sosyal paydaşlarını segmentlere ayırmak, onlara 

özel planlamalar geliştirmek gerekmektedir. Her kitleye ayrı çalışmalar yapılacağı 

gibi, sosyal paydaşlık yaklaşımı çerçevesinde her sosyal paydaş kitlesini etkileyen 

faktörleri araştırma ile tespit ederek ortak hareket alanlarını çıkarıp ortak mesaj ve 

ortak iletişim çalışmaları yapmak da mümkündür.  

 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi’nin başka bir tanımı da bunu desteklemektedir:  

 

“Bütünleşik Pazarlama İletişimi, müşteri, potansiyel müşteri veya sosyal paydaşların 
satın alma davranışında bulunduğu ya da ilişkiye geçtiği ya da müşteri/sosyal 
paydaşların sadakatini belirleyen faktörler olarak, tüm bilgi kaynaklarını yönetme 
sürecidir”7. 

 

                                                           
6 Grunig’s Four Models of Public Relations, (Çevrimiçi), 
http//iml.jou.ufl.edu/projects/Fall99/Westbrook/models.htm, Kasım 2000. 

7 Clarke L. Caywood, Ph.D., a.g.e., p.xx. 
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Bütünleşik Pazarlama İletişimi, müşteri ile başlamakta ve etkili iletişim programları 

doğrultusunda gereken form ve metotları belirlemektedir. Amaç, davranışı doğrudan 

ya da dolaylı olarak etkilemektir8. 

 

Bunu yapmak için de doğal olarak kişilerarası iletişim olgusundan yararlanılacak ve 

ileteceği mesajlarındaki etki bu süreçte (bkz. Şekil 1) ele alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Kişiler Arası İletişim Modeli9

 

Kaynaktan gönderilen mesajın, alıcının deneyimlerine ve beklentilerine uygun 

olması halinde alıcıda bir algılama ve davranış değişikliği oluşmasından bahsetmek 

mümkündür.  

 

Değişen  ve küreselleşen dünyada rekabet edebilmek için temel bir gereklilik olan 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi özetle; 

 

“Hem bir süreç, hem de bir konsepttir. Bundan dolayıdır ki Bütünleşik Pazarlama 
İletişimi, pazarlama iletişimine ait bütün çabaların bir ‘disiplini’, ‘orkestrasyonu’, ‘tek 
sesliliği’, ‘uyumu’, ‘bütünleşmesi’ gibi değişik kavramlar ile de tanımlanmaya 
çalışılmaktadır”10. 

 

                                                           
8 İzzet Bozkurt, a.g.e., s.15. 

9 Don E. Schultz, Stankey Tannenbaum ve Robert Lauternborn, Wilbur Schramm ve Donald Roberts, 
The Process and Effects of Mass Communication (Urbana, III.: University of Illinois Press, 1971), 
Integrated Marketing Communication, Lincolnwood: NTC Publishing, 1993, p.27. 

10 İzzet Bozkurt, a.g.e., s.15. 

 9



Bütünleşik Pazarlama İletişimi içinde, sosyal paydaşlar incelendiğinde, kurumların 

tek sesli davranmaları ve tüm sosyal paydaşlarda davranış değişikliği 

yaratabilmelerinin “çalışanlar”la mümkün olabileceği görülmektedir. İtibar, marka ve 

kârlılığın yükseltilmesi gibi iş sonuçları Bütünleşik Pazarlama İletişiminin içinde yer 

almaktadır. Bunun dışında, tüm sosyal paydaşlar ve sosyal paydaşların içindeki 

çalışanlar da Bütünleşik Pazarlama İletişiminin önemli araçlarını oluşturmaktadır. 

 

Günümüz iş dünyasında görülen hızlı değişim ve yaşanan kıyasıya rekabet, bir 

kurumun ya da ürünün rakiplerinden ayrışmasının eskisi kadar kolay olmadığını 

göstermektedir. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla, bilginin hızlı ve kolay 

erişilebilir olması, iş dünyasında birleşmeler, büyümeler, küçülmeler, şirket satın 

almalar ya da dış kaynak kullanımı içeren sistem oluşturmalar gibi yeni anlaşmaların 

var olması, geçmişteki geleneksel iletişim yöntemlerinin değişip, gelişmesine, çağı 

yakalamasına sebep oldu. Bu yüzden, farklılaşmanın çeşitli yolları aranmaya 

başlandı. 

 

“Farklılaşmanın bir yolu, gerçekte sağladıklarınız dikkate değer olmasa bile, güçlü bir 
markaya sahip olmaktır. Diğer bir yol ise, müşterinize verdiğiniz hizmeti değiştirerek, 
sağladıklarınızın değerini artırmaktır”11. 

 

Farklılaşmanın yolu ne olursa olsun, yukarıda şematize ettiğimiz iletişim burada 

anahtar süreç olarak karşımıza çıkıyor. İş dünyasında, iletişim hayatî, ama genellikle 

az anlaşılır ve iyi yönetilmeyen bir yönetim fonksiyonu olarak algılanabiliyor. 

Ancak, esas olarak iletişim, fikirleri, verileri ve işlenmemiş bilgileri işlenmiş bilgi ve 

anlama dönüştürme sürecidir12. 

 

Kurum ve ürünler hakkında hedef kitleyi sadece bilgilendirme, rekabette 

farklılaşmayı yakalamak ve tercih edilmek için yeterli olmaktan çıkıyor. Geleneksel 

olarak kurum içi iletişim sistematiğinin çalışanları yönetim kararları ile ilgili 

                                                           
11 Bill Quirke, Making The Connections, Gower Publishing Limited, Hampshire, 2000, p.37. 

12 GE Capital Services, Manager’s Communication Toolkit, 2nd Edition, Stamford, 1996, p.1. 
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bilgilendirmesi davranış değişikliğine neden olmuyor. Bu noktada, iletişimin “değer 

katan” hale gelmesi önem kazanıyor. 

 

Hızlı değişim, esneklik, yenilikçilik, daha iyi kalitede kararlar, daha iyi bilgi 

paylaşımı ve daha motive olmuş çalışanlar, katılan değerin uçsuz bucaksız hale 

gelmesini sağlıyor13. Kısacası, gerçek anlamda kurum içi iletişimi gerekli kılıyor. 

 

1.1. KURUM İÇİ İLETİŞİM VE GELİŞİMİ 
 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi stratejileri ve politikaları içinde kurum içi iletişimin 

yerini anlamak için öncelikle iç iletişimin gelişimini incelemekte yarar var. 

 

İletişimin iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi ancak bir kaç on 

yıllık bir zamanı kapsıyor. Yönetimin değişik iş alanlarında iletişimi nasıl 

kullandıklarını ya da kullanmaları gerektiğini, çalışanların ise beklentilerinin ne 

olduğunu çok iyi anlamak gerekiyor. Yönetim çalışanları anlamak, iletişim 

stratejilerini onların beklentilerine ve kurumun iş hedeflerine göre yönlendirmek 

zorunda. Çünkü; 

 

“Gerek iş verimliliğini sağlayan gerekse kurumun dışarıda temsilciliğini yapan 
çalışanlar, hedef kitlenin önemli bir birimini oluştururlar"14. 

 

Rekabetçi pazarda, hele ki değişime direnç gösteren ya da değişimin yararlarının 

farkında olmayan şirketlerin ortalama 25-30 yıl hayatta kalabildikleri biliniyorsa, 

şirket ömürlerini uzatmanın özü, sınırları ve içeriği iyi belirlenmiş bir iletişim 

planının katkısıyla olabileceği gözden kaçmamalıdır15.  

 

                                                           
13 Bill Quirke, a.g.e., p.3. 

14 Dr. Mete Çamdereli, Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, Ekim 
2000, s.54. 

15 TMI, Önce İnsan Semineri Dokümanları, İstanbul, The Princess Otel, 1994  
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Artık çalışanlar, çalıştıkları şirketlerin başarı ve vizyonuna dahil olmak istiyorlar. 

Bunun gerçekleşmesi ise ancak iyi bir yönetim ve iç iletişimle mümkün. 

 

Kurum içi iletişimin bu anlamda önem kazanması oldukça uzun zaman almıştır. 

Verilen mesajların çalışanlar tarafından doğru algılanması ve çalışanların 

kurumlarını dışarıda iyi temsil etmeleri gereği ortaya çıkmıştır. 

 

1970’li yıllarda halkla ilişkiler uygulamaları içinde önemli bir yer tutmaya başlayan 

çalışanlarla iletişim, modern anlamda I. Dünya Savaşı ve özellikle II. Dünya Savaşı 

yıllarında –sanayi kuruluşlarının savaşı destekleme çabaları sırasında- işletmelerde 

sadakatle bağlı olmayan çalışanların varlığının anlaşılmasıyla önem kazanmaya 

başlamıştır. 

 

Çalışanların desteğinin önemini hissetmeye başlayan işletmeler, çeşitli iletişim 

yöntemlerinden yararlanarak, çalışanların kurumları ile özdeşleşmeleri ve 

bağlılıklarını geliştirmeleri yönünde çaba sarfetmişlerdir16. 

 

Kurum içi iletişimin gelişmesinde ve stratejik hale gelmesinde beş önemli eğilimden 

bahsetmek gerekiyor17: 

 

1. Artık çalışma hayatımızın önemli bir parçası haline gelen bilgi teknolojisi: 

1980’lerin ikinci yarısında ortaya çıkan uzaktaki ses ve görüntüleri getiren bilgi 

teknolojileri günümüzün olmazsa olmazlarından biridir artık. 

 

2. Günümüz çalışanının yeni tanımı; Bilgi işçisi: Bilgi ve deneyimin birleşmesi her 

çalışanın başarısını etkiliyor. Bir-iki saatlik eğitimler değil, yıllar süren eğitimler ve 

iş yaparken öğrenme geçerli. Artık, iş seçenekleri de buna göre çoğalmış durumda… 

                                                           
16 Ayla Okay, Aydemir Okay, Halkla İlişkiler, Kavram, Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, 
İstanbul, 2002, s.340. 

17 Synopsis Communication, The Human Factor: New Rules for the Digital Workplace, London, 
1999, p.8. 
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Çalışan sadece maaş istemiyor, her gün, her saat öğrenmek istiyor. Emeğinin 

karşılığını sadece para ile değil, bilgi ile almayı tercih ediyor. 

 

3. Çalışanların beklentilerinin değişmesi: Yeni beceriler öğrenmek artık çalışanların 

çalışan olarak kalabilmekteki sorumluluklarından biri… 1996’da yapılan Towers 

Workplace Anketi’ne göre, 500 ve üstü çalışanın bulunduğu şirketlerde ankete 

katılan çalışanların %94’ü bu cevabı vermişler. Aynı zamanda, işlerini yararlı ve 

anlamlı hale getirme fırsatını sahiplenmeleri gerektiğini, yeteneklerini göstermeleri 

gerektiğini ve başarı ve riski göze alarak ödüllendirilmeye giden yola kendilerinin 

sahip çıkmaları gerektiğini de vurgulamışlar. Ödüllendirme sisteminin ve buna temel 

olan performans sisteminin var olması gerektiğini de savunmuşlar. 

 

4. Çağımız, kalite ve müşteri hizmetleri çağı: Bu da yeni talepleri doğuruyor ve 

stresli bir iş hayatına sebep oluyor. Ancak, geri dönüş ve cevap vermelerin çabuk 

olmasını gerektiriyor. 

 

5. İşte sosyal anlaşma: Yatırımcıların hisse değerlerinin artması ancak çalışanların 

verimli ve iş hedeflerine uygun çalışmasıyla olur. Küçülme, dış kaynak kullanımı 

(outsourcing), evlilikler vs. çok sık görülen ve yaşanan olaylar. Şirketlerin insan 

kaynakları sermayesi  özellikle bu durumlarda daha çok önem kazanıyor. 

 

Bu beş eğilimden ortaya bilgi ve hizmet tabanlı bir çalışma yeri ortaya çıkıyor. Çok 

hızlı ve yakalanmazsa yok olmaya sebep olacak bir değişim var. Bu da ancak 

değişime ayak uydurmak ve önünde koşmakla olur. Şirketlerin içlerinde 

kenetlenmeden bunu başarmaları da oldukça zor görünüyor. 

 

Two Towers Perrin Workplace Index’in Amerika’da 2500 erkek ve kadın çalışan 

arasında yaptığı 1995 ve 1996 anketlerine göre18; 

 

                                                           
18 IQPC, The Future of Internal Communication Summit Notları, Londra, Royal Hotel, 1999. 
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• İşlerinden memnun ve kariyerlerinin bütün sorumluluklarını kabullenirken, 

ödüllendirme ve farkedilme konusunda tereddütleri olduğunu belirtiyorlar. 

• %50’si büyük kararların ‘niçin’ alındığının kendilerine açıklanmadığını söylüyor 

• %55’i önemli değişikliklerde, ihtiyaçlarının önemsenmediğini belirtiyor. 

• %70’i işlerini etkileyecek kararlarda fikirlerinin sorulmadığını söylüyor. 

 

ODR Research’ün ‘Değişimin Sancıları’ üzerine her yıl yaptığı araştırmaya göre ise; 

• Şirketlerin bir yıl öncesine göre %48 daha fazla değişim yaşadıkları, 

• Araştırmaya cevap verenlerden %68’inin değişimin hızının çok arttığını 

belirttikleri, 

• %65’inin değişimin karmaşıklığı ve zorluğunu teyid ettikleri ortaya çıkmış. 

 

ODR Research’ün araştırmasında değişimin iç iletişim boyutunda;  

1. İç iletişimin açık, net, doğrudan yapıldığı şirketlerdeki çalışanlardan;  

• %47’si değişime kararlı ve katılımcı olduklarını, 

• %18’i bazı eksik iletişim çalışmaları olduğunu, ancak yine de katılımcı 

olduklarını, 

• %5’i değişime karşı olduklarını, 

• %31’i ise hiçbir şey anlamadıklarını ifade etmişler. 

 

2. Değişimden sonraki uygulamaların ne olabileceği hakkındaki imajla ilgili 

çalışanlar arasında yapılan araştırmada, çalışanların; 

• %54’ü içeride değişime kararlı ve katılımcı olduklarını, 

• %16’sı değişimden sonra ne olacağı hakkında net bir imajlarının olmadığı ancak 

yine de katılımcı oldukları, 

• %4’ünün değişime karşı olduğu, 

• %34’ünün anlamadığı ortaya çıkmış. 

 

3. Yönetim konusundaki araştırmada ise, çalışanların; 

• %42’si yönetimin değişimi kaynaklarla ve davranışlarıyla desteklediği ve 

değişime kararlı ve katılımcı olduklarını, 
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• %22’si yönetimin ne yaptığı hakkında pek bir bilgisi olmadığını, ancak katılımcı 

ve kararlı olduklarını, 

 

4. En üst düzey yöneticinin değişime bakış açısıyla ilgili;  

• Kesinlikle önem verdiği konusunda hemfikir olanların ve kararlıların %42 

olduğu, 

• En üst düzey yöneticinin değişimi önemli görmesi ile hemfikir olamayanların ise 

%15 olduğu ortaya çıkmış. 

 

Şirketlerin hedeflerine ulaşmaları, aldıkları stratejik kararları gerçekleştirebilmeleri 

ve iş sonuçları almaları, sadece iş süreçlerini doğru yönetmesi, ilişkilerini doğru 

kurması ve dış iletişimi doğru yönetmesiyle mümkün olmuyor. 

 

Bir şirket büyüyerek hayatta kalabilmek adına her ne yaparsa yapsın, tüm çalışanları 

ile birlikte yapabiliyor. Çalışanı mutsuz, tatminsiz, verimsiz bir şirket ne hedef 

koyarsa koysun tutturamayabiliyor ya da tuttursa bile bunun kalıcılığı ancak uzun 

vadeli olamıyor.  

 

“Çalışanlarla iletişimin bir diğer önemli boyutu işletmelerin müşteriler, ortaklar, yerel 
kuruluşlar ve diğer hedef kitlelerle güvene dayalı iletişim oluşturabilmesi için tek sesli 
iletişimin gerekliliğidir. Bu esaslara dayalı kurulan iletişim ise, daha az iş bırakma, 
daha yüksek verimlilik ve daha az hata anlamındadır”19. 

 

Daha az iş bırakma, daha yüksek verimlilik ve daha az hata yapmak ve bunun da 

ötesinde, mutlu çalışan, müşterilerini ve diğer hedef kitleleri de mutlu ediyor. Bu 

noktada çalışanların, kurumun rekabetçi avantajı olduklarından bahsedilebilir. Sanayi 

Çağı’nın Entellektüel Sermaye Çağı’na yol açması ile birlikte, kurumlar, 

çalışanlarının yeteneklerini temel alarak rekabet ediyorlar. 

 

                                                           
19 Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 
İstanbul, 2001, s.338. 
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“Yeni ekonomide, rekabet küresel, sermaye bol, fikirler çabucak gelişiyor, insanlar 
sıkça işlerini değiştiriyor. Bu ortamda, yetenek ön plana çıkıyor. Yetenek 
kazanıyor”20. 

 

Artık günümüzde şirketlerin değerlendirilmesinde, sadece fiziksel ve finansal 

sermayeyi dikkate alan yöneticiler, yatırımcılar ya da ilgili herhangi bir kişi ya da 

kurum sadece madalyonun bir yüzünü gören kişi gibidir. Asıl gücü oluşturan ve elle 

tutulamayan varlıkları (asset) temsil eden Entellektüel Sermayeyi gözardı 

etmektedir21.  
 

1990’ların sonlarında ortaya çıkan “Entellektüel Sermaye” kavramı kurumların insan 

sermayesine daha çok önem vermesi gerekliliğini güçlendirmektedir. Entellektüel 

Sermaye’yi tarif eden ve Saint Onge tarafından oluşturulan şema (bkz. Şekil 2), 

“Entellektüel Sermaye” kitabının yazarı Thomas A. Stewart’ın çalışmalarında 

faydalandığı bir kaynaktır 22.  

 
ENTELLEKTÜEL SERMAYE 

YAPISAL  
SERMAYE

İNSAN SERMAYESİ 

ORGANİZASYONEL  
SERMAYE

MÜŞTERİ  SERMAYESİ 

YENİLİKÇİLİK  
SERMAYESİ 

SÜREÇ  SERMAYESİ 

 
 

Şekil 2: Entellektüel Sermaye (Saint Onge) 

                                                           

22 Thomas A. Stewart, Intellectual Capital, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., New 
York, Ocak 1999, p.256. 

20 Nancy Ho, “Creating An Emotional Connection With Your Employees Through Marketing 
Communications: A New Tool For Managing Your Employees As Internal ‘Customers’”, Journal of 
Integrated Communication (Çevrimiçi), 2001-2002, 
http//www.medill.northwestern.edu/imc/bookshelf/, Mart 2002. 

21 Emrah Metin, “Entellektüel Sermaye” (Çevrimiçi), 
http//www.cvtr.net/makale/haber.asp?id=26206&kose=is_trend, 11 Temmuz 2003 
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Thomas A. Stewart “Entellektüel Sermaye” kitabında müşteri sermayesini kurumun 

bir mülkü olarak yapısal sermayenin içinde görmemekte ve müşteri sermayesine, 

insan sermayesi ve yapısal sermayenin yanında yer vermektedir.  

 

Diğer taraftan Entellektüel Sermaye’nin bir başka geleneksel tanımında yer alan 

pazar sermayesi (yeni ürün ve hizmetler dahil), insan sermayesi, yapısal sermaye 

(bilgi sistemleri, eşyalar, patentler vb.), ilişki sermayesine (sosyal paydaşlarla 

ilişkiler) bir yenisi daha Burson Marsteller Worldwide’ın CEO’su Christopher 

Komisarjevsky tarafından eklenmiştir: İletişim Sermayesi23. Komisarjevsky söz 

konusu beşinci sermayeyi eklemesi ile ilgili açıklamasında, bilgi ve enformasyona 

dayalı ekonominin gelişmesi ile birlikte, kurumların rekabetçi avantajlarını 

yansıtması için geleneksel sermaye anlayışının yetersiz kalabileceğini öne sürmüş ve 

İletişim Sermayesinin önemini vurgulamıştır. 

 

Gerek geleneksel Entellektüel Sermaye tanımı içindeki insan sermayesi, gerekse 

Komisarjevsky’nin eklediği iletişim sermayesi, günümüzde kurumların çalışanına 

öncelik vermesinin önemini ifade etmektedir. Ancak, içinde elle tutulamayan söz 

konusu değerleri taşıyan Entellektüel Sermayenin ölçülmesi ise önemli bir konu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun formülü ise Thomas A. Stewart’ın kitabında 

yer almaktadır: “Entellektüel Sermaye = Pazar Değeri – Defter Değeri” 24. 

 

Entellektüel Sermaye içinde önemli bir yer tutan çalışanların ve iletişimin kurumun 

rekabet gücünü de etkileyeceği açıktır. Birçok kurum, 2000’li yıllarda çalışanların 

önemini giderek daha da köklü bir şekilde algılamaya başlamıştır. Haziran 2000’de 

Joint Economic Committee of Congress’de Microsoft Başkanı Bill Gates, sektörün 

candamarının yapısal sermaye değil, insan sermayesi olduğunu vurgular. 

                

 

                                           
23 Christopher Komisarjevsky, “Reputation Management”, ICO Summit Bildirisi, PR Week, 
Berkshire, 1999, p.9. 

24 Thomas A. Stewart, a.g.e., p.256. 
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İnsan sermayesini doğru yönetmek için öncelikle çalışanları anlamak gereği ortaya 

çıkmaktadır. Kurumlar, insanlardan oluşur. Çalışan insanların iki temel özelliğinden 

ahsetmek gerekmektedir. Biri duygusal, diğeri ise düşünsel, yani entellektüel boyut.  

eğişen iş dünyasında, kurum içi iletişimin de tanımı değişiyor. Örneğin, halkla 

ızda çalışanların 

önetim tarafından bilgilendirilmesi ve motive edilmesini içeren tanımlara 

ları ve diğer etkinliklerle yönetim tarafından bilgilendirilmesi ve motive 
edilmesine yöneliktir”26. 

Bu ta

ve ç kurumun iş hedefleri ile örtüştürülmesi ile ele 

lınmamaktadır. Tanımlamada, iletişim yerine ilişki kavramı kullanılmıştır. İlişki de 

                                                          

b

MCA Group’un araştırma şirketi MORI ile 350 yönetici ve 1000 çalışan arasında 

yaptığı “Buy-in Benchmark” araştırmasında iki tür “satın alma”dan (fikri, düşünceyi 

satın alma, içselleştirme) bahsediliyor: Duygusal satın alma, entellektüel satın alma. 

Entellektüel satın alma, çalışanların kurumun iş hedeflerinin farkında olması ve bu 

hedeflerin kendilerini nasıl etkileyeceğini anlamaları. Kurumun iş sonuçlarına 

ulaşması için çalışanların katkıda bulunmasını sağlamak, öncelikle duygusal satın 

almayla mümkündür25. 

 

1.1.1. KURUM İÇİ İLETİŞİMİN YENİ ANLAMI 
 

D

ilişkiler tanımları içinde “çalışan ilişkileri” kavramına baktığım

y

rastlıyoruz. 

 

“Çalışan İlişkileri, organizasyonun çalışanlarının iç iletişim, eğitim, ödüllendirme 
program

 

nıma göre; tek yönlü, yukarıdan aşağıya bir bilgilendirme süreci söz konusudur 

alışan beklentilerinin 

a

zaten iki yönlü olmak zorunda değildir.  

 

 
25 The Survey of staff understanding and commitment and impact on business performance, MORI 
(haz.), The Buy-In Benchmark, MCA, Bucks, 1998, p.5. 

26  Public Relations Glossary (Çevrimiçi), http//aboutpublicrelations.net/blglossary.htm, Aralık 2002. 
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Çalışan ilişkileri, iç iletişimi tamamen kapsamamakta, ancak kısmen, yukarıdan aşağı 

bir bilgilendirmeyi ifade etmektedir. Ancak, bu tanımın yanı sıra yine aynı kaynakta 

 iletişimle ilgili bir başka tanım daha yer almaktadır: 

 

İç iletişimin kullandığı araçlar ise bütünleşik iletişimin araçları (bülten, internet, 

sunum  araçlarla hem yukarıdan aşağıya, 

hem ağıdan yukarıya bilgi akışı söz konusu. Akan bilgiler ise çalışanlara işlerini 

na ulaşmak sadece çalışanların 

otivasyonu için düzenlenecek etkinliklerden daha ötesini yapmayı gerektiriyor. 

“Kurum içi çalışmalar: Halkla ilişkiler çalışmalarının büyük bir bölümü, işletme 
planlama, 

örgütsel iletişim ve motivasyon konularında yoğunlaşmaktadır. Bütünleşik pazarlama 
iletişiminin stratejik planlama sürecinde, alınan kararların uygulamaya ilişkin en 
somut sonuçları halkla ilişkilerin işletme içi işlevselliği ile gerçekleşebilmektedir. 

                                                          

iç

 

“İç İletişim, yönetim ile bölüm/çalışanlar arasındaki bilgi akışını sağlayan bir kanal 
olarak hizmet eder. İletişim teorisini baz alır.”27. 

lar, özel etkinlikler, vb.) ile aynı. Ancak, bu

aş

daha iyi yapmak için gerekli tüm bilgileri vermenin yanı sıra, yönetimin de 

çalışanların beklentilerini anlamasını ve buna göre strateji geliştirmesini içeriyor. 

Çalışanın hem kendisi ile ilgili bilgilere kolay ulaşması, hem de kurumun güncel 

bilgileri ile ilgili donatılması isteniyor. Bu doğrultuda, iç iletişimin hem çalışanın 

daha etkin iş yapmasına, hem de kurumun iş hedeflerine ulaşmasına katkıda 

bulunmasına hizmet etmesi gereği ortaya çıkıyor. 

 

İletişim tanımları içinde yer alan itibarın artırılması, marka değerinin yükseltilmesi 

ya da kârlılığın artırılması gibi iş sonuçları

m

Tanımlarda yer aldığı gibi iletişim, artık içinde hem strateji kavramını hem de 

yönetimi barındırıyor. Kurum içi iletişimi de bu açıdan ele almak gereği aşikârdır. 

 

Bütünleşik İletişim içinde, kurum içi iletişim aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

 

içindeki toplam kalite çalışmaları, insan kaynakları yönetimi, kariyer 

 

 
27 A.e. 
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Halkla ilişkiler, kurum içindeki atmosferi oluştururken, dış çevreye verilecek 
mesajların büyük bölümünün, üretim, satış ve satış sonrasındaki katkılarıyla çalışanlar 
tarafından taşındığı gerçeğinden hareket etmektedir. Bir mal ya da hizmetin en iyi 

klamı ya da tanıtımının yine o malın ya da hizmetin kendisi olduğu gerçeğinden 

Bütün

payda şılacağı üzere, 

ın kurumun ürünleri, markaları ve kurumun ana hedefleri ile ilgili bilgi 

ası, en başta her gün yüz yüze gelinen müşteri ve daha sonra da diğer 

ında, çalışanlara yönelik iç iletişim stratejilerini belirlemede 

şterinin algılamaları, beklentileri ve talepleri önemli yer tutmaktadır. 

 olmak için 
 ve taleplerini 

zorladığı ya da belirlediği gibi, rekabet stratejileri, eylemleri ve hissedarların 
beklentileri de stratejiyi şekillendirmede yetersiz kalır. Stratejiyi pazara cevap verecek 

                                                          

re
hareketle, o malı ya da hizmeti üretenlerin kalitesi ve motivasyonu, Bütünleşik 
Pazarlama İletişimi yaklaşımının temel kriterlerinden biridir”28. 
 

leşik Pazarlama İletişimi, müşteri, yatırımcı, medya, çalışan gibi birçok sosyal 

larla iletişimi gerektirir. Yukarıdaki paragraftan anlaş

çalışanların ne yaptığını bilmediği, hangi hedefe koştuğu konusunda fikri olmadığı 

bir kurumun, müşterilerine nasıl daha iyi hizmet sunacağı, nasıl daha çok satış 

yapacağı, nasıl daha çok tercih edilen markalara sahip olacağı sorularının karşılığı 

yoktur. 

 

Çalışanlar

sahibi olm

sosyal paydaşların o kurum hakkında daha olumlu bir algılamaya sahip olmalarına 

sebep olacaktır.  

 

Günümüz iş dünyas

mü

 

“Pazar ve pazarın dayanılmaz zorlaması, zor zamanlarda başarılı
kurumların değişimini rasyonel kılmaktadır. Pazar müşteri ihtiyaçlarını

hale gelmek üzere şekillendirmek rasyoneldir. Pazar ve çalışma ortamı arasındaki 
bağlantı, çalışanların değişen rollerini anlama ve bu rolün gereklerini yerine getirecek 
katılımı sağlamalarına sebep olacaktır”29. 
 

 
28 İzzet Bozkurt, a.g.e., s.120. 

29 Roger D'Aprix, “Communication in an Age of Radical Change, Communicating for Change: 
Connecting the Workplace with the Marketplace” (Çevrimiçi), 
http//www.mmc.com/views/96sum.daprix.shtml, Nisan 2002. 
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Stratejinin uygulamasını çalışanların davranışlarından bağımsız düşünmek günümüz 

rekabet ortamında artık yetersizdir. Çalışanlarla pazar arasında bağlantı kuramayan 

bir kurum rekabette zorlanacaktır. Bu değişimde çalışanların katılımı şarttır. 

 

Bir başka deyişle, geleneksel iş yapış biçimleri yerini bilgi ve hıza dayalı yeni iş 

yapış biçimlerine bırakıyor. Downey Youell Associates’den David Youell ve Paula 

Downey’in “yeni iş paradigması” diye tanımladıkları iş dünyasının yön 

değiştirmesinde, başta iletişimcilerin düşünce kalıplarını değiştirmeleri gerektiği 

ortaya çıkıyor. 

 

“Yeni iş paradigmasında, iletişimciler yeni bir role sahip olacaklar: kurumun 
değerlerini ve gerçek amacını keşfetmesine yardım etmek, girişimciliği ve süreçlerin 
öz değerlere uygun hale getirilmesini teşvik etmek. Bu hem bir fırsat, hem de bir 
mücadele”30. 

 

İletişimcilerin kendilerini yeni iş dünyasına adapte etmeleri için öncelikle iş 

dünyasını anlamaları gerekiyor. Günümüzün değişen iş ortamında iletişimciler, 

kurumlarının entellektüel sermayesini artıracak şekilde bilgiyi yönetmek ve yaymak 

için geliştirilen teknik ve yöntemler bütününün tüm zorluklarıyla yüz yüze gelmek 

durumundadırlar. 

 

Bu güçlüklerle başa çıkabilmek için, iletişimciler ve üst yönetim, proaktif bir iş planı 

yapmak ve tutarlı, iş hedeflerine uyumlu, iyi tanımlanmış iletişim stratejileri 

geliştirmek durumunda31. 

 

Ayrıca, iç iletişim artık içerik değiştiriyor. Tek yönlü bilgi veren iletişim 

yönteminden, iki yönlü ve çalışanda davranış değişikliği hedefleyen yönteme geçiş 

söz konusu. Ancak ne var ki; 

 

                                                           
30 David Youell and Paula Downey, “Communication in a New World Order”, Journal of Strategic 
Communication Management, Melcrum Publishing Limited, Londra, Şubat/Mart 2000, p. 28 

31 “İletişim ve Strateji”, Sabah Business Dergisi, sayı 2, Nisan 2003,  pp.28-29. 
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“İletişim, içe odaklanmış, çalışan yönelimli, daha çok iki yönlü.  Ancak, odaklanma 
farklı olsa bile –daha hızlı cevap alabilmek veya daha etkili olabilmek, ilişki inşa 
etmek ya da bilgiyi paylaşmak- nihai hedef değişmiyor: Daha çok satış”32. 

 

İşte bu noktada, iç iletişimin iş hedefleri ile bağlantısını incelemek gerekmektedir. 

 

1.1.2

m 

kabet ortamında farklılaşmak, rekabet üstü bir konuma geçebilmek, farklı iş 

a. İletişim iş 

tratejilerinin hizmetinde olmalı –iş stratejilerinin kolu bacağı halinde çalışmalı-, bu 

şimin yukarıda belirtildiği gibi bir “taşıma 

i sıklıkla vurgulanmaktadır34: 

- Esas olarak, bilginin hareketinden ziyade anlamı ve anlamayı sağlamak için var 

                                                          

. KURUM İÇİ İLETİŞİM VE İŞ HEDEFLERİ 
 

Kurumların nihai hedefi  daha çok satış yapmaktır; kâr etmektir. Ancak, her kuru

re

hedeflerine farklı iç iletişim stratejileri geliştirmek durumund

s

da iletişimin popüler anlamda sadece “taşıma” mekanizması olmaktan çıkıp başka bir 

süreç haline gelmesi demektir33. 
 

İç iletişim iş stratejilerinin kolu bacağı olacaksa, iletişimciler bu stratejileri, bunlara 

bağlı iş hedeflerini bilmek, kavramak ve buna göre iç iletişim stratejisi geliştirmek ve 

uygulamak durumundadırlar. İç ileti

mekanizması” olmaması gerektiğ
 

İç iletişimin hedeflerini belirtirken, onun; 

- Tam olarak medya, mesajlar, gönderici ve alıcılar, çatışmalar ve engellerle 

ilgili olmadığını, 

olduğunu, 

- Bunun ötesinde, kurumun çalışanlarında davranış değişikliği yaratmayı 

hedeflediğini, 

 
32 David Youell and Paula Downey , a.g.e., p.30 

33 A.e. 

34 Rodney Gray, Director, “Developing an Internal Communication Strategy to Drive Your 
Organization Past the Competition”, Employee Communications & Survey, Sydney – Australia 
(Çevrimiçi), http//www.employee-communication.com.au, 2000. 
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- Kurumun hedeflerine ulaşmasında destek sağlanması için yapılan bir yatırım 

olduğunu bilmek gerekir. 

 

Öyleyse, kurum içi iletişimde stratejik olarak ulaşılması gereken sonuç, kurumun iş 

he f k, 

çal nı azaltmak, pazar payını artırmak, satışları artırmak, 

erimliliği artırmak gibi hedefler sayılabilir35. 

nusu kurumların çalışanları ortak bir 

oktada buluşturmak için planladıkları iç iletişim çalışmalarında aşağıda yer alan iş 

litikaları 

izmetleri/kurumsal imaj 

 önetici ile yapılan bir araştırmada ise, üst yönetimin özellikle üzerinde 

nuçlar elde edilmiştir37: 

                                                        

de lerine hizmet etmektir. Kurumun iş hedefleri arasında hisse değerini artırma

ışanın işten ayrılma oranı

v

 

Bu hedefler çoğaltılabilir. Avrupa’nın ilk ve lider ‘iç pazarlama’ (internal marketing) 

ve iletişim danışmanlığı şirketi MCA, Times’ın ilk 100’ü olarak tespit ettiği 

kurumlara hizmet vermektedir. MCA, söz ko

n

konularını (hedefleri) temel aldıklarını belirtiyor: 

- Birleşme ve satın almalar 

- Yeni vizyonlar 

- Yeniden yapılanma çalışmaları 

- Rekabet 

- Sürdürülebilir gelişme 

- Yeni personel po

- Değerler 

- Müşteri h

- Değişim36 

 

99 üst düzey y

durduğu dört ilke ile ilgili aşağıdaki so

 

   
35 The Institute for Public Relations Commission on PR Measurement and Evaluation, Guidelines for 
Measurable Public Relation Objectives, (Çevrimiçi), http//www.instititeforpr.com, 1999. 

 Using Communication to Connect People & Strategy, Londra, 2000, p.7. 

36 The Survey of staff understanding and commitment and impact on business performance, MORI, 
a.g.e., p.19. 

37 Synopsis Communication Consulting, Richard Bloomfield, Dominic Walters, Bill Quirke, Talking 
Business II –
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- Rekabetçi farklılık yaratmak 

- Yeni pazarlar ve ürünler geliştirmek 

- Maliyetleri düşürmek ve süreçleri basitleştirmek 

 ve evlenmelerde entegrasyonu sağlamak ve ana iş 

luş sebeplerine göre farklılık gösteriyor. Kârlılığa 

iden yolda, kurumun itibarının artması da Bütünleşik Pazarlama İletişimi 

gun davranması 

 aynı zamanda kurumun varlığını sürdürebilmesi ve büyümesi 

in gerekli çalışmaları desteklemeleri de isteniyor. Bu kadar büyük bir sorumluluk 

ışanlar arasında güven ve itimat, 

Sağlıklı ve güvenli çalışma şartları, 

unda çalışma memnuniyeti, 

mak ve kuruluşun geleceği için iyi düşüncelere 

sahip olmak. 

- Yeniden yapılanma, birleşme

konusu olmayan işlerden çıkmak 

 

Kurumların sonuçta ulaşmak istedikleri ortak iş sonucu “kârlılık” olarak tanımlansa 

da, iş hedefleri kurumların var o

g

tanımlarından hatırlanacağı üzere kurumların ana hedeflerinden biridir. 

 

1.1.3. KURUM İÇİ İLETİŞİMİN UNSURLARI VE 

GÖNÜLLÜLÜK 
 

Ortak bir hedef doğrultusunda, kurumun kültür ve değerlerine uy

beklenen çalışanlardan

iç

ve beklentinin geleneksel iletişim yöntemleri ile karşılanması mümkün değildir. Yeni 

doğan ihtiyaçlara cevap verebilecek bir kurum içi iletişimin özelliklerini şöyle 

sıralayabiliriz38: 

 

- Tam ve doğru bilgi, serbestçe aşağı, yukarı ve yatay gidebilen bilgi, 

- İşveren ve çal

- 

- Dürüst ve tarafsız ödüllendirme, 

- Çatışmasız çalışmanın devam etmesi, 

- Her çalışan için zamanının çoğunluğ

- Kuruluşta bulunmaktan gurur duy

                                                           
38 Ayla Okay, Aydemir Okay, a.g.e., s.288. 
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Kurumun, hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışanları için yukarıda 

arın çalıştıkları kurumla ilgili olumlu izlenimlerini dile getirmeleri ve 

alıştıkları kurumdan gurur duymaları, çalışanların kararlara katılımını sağlamakla 

kötü her şeyi düzenli olarak yönetimin çalışanlara iletmesidir. 

larıyla 

etişim kurmuştur.  

 ve dürüst olmalıdır. 

zün işgücü, “güven açıklığı”nı gidermek 

için yenilikçi çözümler talep etmektedir.” 
  

yer alan unsurları içeren bir çalışma ortamı yaratması gerekiyor. Ancak, kâra giden 

yolda çalışanl

ç

mümkün olacaktır. Kararlara katılımı sağlamanın en önemli yolu ise, çalışan 

beklentilerini kurumun beklentileri ile buluşturan doğru iletişim stratejisini 

oluşturmaktan geçmektedir39: 

 

1. Çalışanların tutumlarının düzenli olarak araştırılması. Bu tip araştırmalar 

kurumsal iletişimin eksik yönlerinin neler olduğunu ortaya koymada yarar 

taşımaktadır. 

 

2. Tutarlı olmak: “Açık ve dürüst iletişim”e söz veren yönetim bunu uygulamaya 

koymalıdır. İletişimin inanılır olması için tutarlı olması gerekmektedir. Bunun 

anlamı, iyi ve 

 

3. İletişimi kişiselleştirmek: Bir araştırma kurum yöneticilerinin %80’inin “kişisel 

olarak çalışanlarla iletişim kurmanın sonuçta yarar sağladığına” inandıklarını ortaya 

koymuştur. Oysa, bu yöneticilerin sadece %22’si düzenli olarak çalışan

il

 

4. Samimi olmak: Çalışanların büyük çoğunluğu çalıştıkları iş yerine karşı bazı 

şüpheler duymaktadır. Bunların ortadan kaldırılması için işletme yönetimi söylem ve 

eylemlerinde samimi

 

5. Yenilikçi olmak: İş yerinde artan şüphecilik ve iş gücündeki yeni çalışanlar, yeni 

iletişim çözümleri talep etmektedir. Bu, çalışanlara ulaşmak için yeni teknolojilere 

başvurma anlamına gelmektedir. Günümü

                                                         
39 A.e., s.294. 
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Çal şanların çalıştıkları kuruma inanmaları, güven duymaları ve gurur duymaları 

önemlidir. Bu işlerini daha iyi yapmalarını sağlayacaktır. 

 

Kurum içi iletişimi, samimi ve tutarlı yan

ı

i süreklilik arz eden bir stratejik planlama 

ahilinde yapmak ve bunu yaparken de çalışanların kurumla ve kurum içindeki kendi 

ğer katan” hale getirmek 

emektir. 

u görüşü destekleyen bir başka örnek de Employee Volunteering adlı İngiltere’deki 

i hissetmeleri, 

İş ortaklarının o kurumla çalışmak istemeleri, 

eleri.  

                                                          

d

konumları ile ilgili algılamalarını / tutumlarını / beklentilerini ve davranışlarını 

ölçümlemek, iletişimi iki yönlü ve geribildirimle “de

d

 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, bir kurumun varlığı, bilgi ve çalışanları 

arasındaki ilişkiyi içerir. Bu da, bilgiden yararlanarak, çalışanlarının yaratıcı ve 

entellektüel varlığını değer yaratan bir süreç haline getirmektir40.  

 

B

bir sivil toplum kuruluşunun, çalışanların gönüllülüğünü esas alan programlarıdır. 

Employee Volunteering’e göre, çalışanların gönüllülüğünü sağlamak hem çalışana, 

hem cemaate (community), hem de kuruma yarar sağlar41. 

 

Söz konusu programlarda hedefler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

- Çalışanların çalıştıkları kurumdan gurur duymaları, 

- Potansiyel insan kaynaklarının kuruma çalışmak için katılmayı tercih etmeleri, 

- Müşterilerin o kurumun ürünlerini alırken kendilerini iy

- 

- Yatırımcıların yatırımlarına devam etmeleri, 

- Yerel yönetimlerin o kurumla işbirliği yapmak istem

 

 
40 Bill Quirke, a.g.e., p.21. 

41 “The Business case for employee volunteering of companies” (Çevrimiçi), 
http//www.employeevolunteering.org.uk, 2003. 
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Business in the Community’s ECI+ Survey 2000’e göre, Employee Volunteering’e 

dukları, %50’nin üzerinde ise buna 

üşteriler, potansiyel insan 

aynakları, iş ortakları, yatırımcılar, yerel yönetimler- değişim yaratmaktadır42. 

syal 

aydaşlarını etkilemesi ile mümkün olabileceği ileri sürülebilir. Bu görüşe destek 

. 

 içi iletişimi pazar odaklı olarak ele aldığı kitabında, aşağıdaki 

süreç

 

. Tüm gözleri dışarı çevirin: Müşteri değişimin sebebidir. 

ı analiz ederek iletişim sağlayın. 

İşi yaparken nelerle karşılaşabileceğinizin açık olarak iletişimini yapın. 

 yapın. 

                                                          

üye olan kurumların %89’unun bu programa uy

uygun olarak çalışanlarını geliştirdikleri ortaya çıkmıştır. 

 

Çalışanların gönüllü olmasına yönelik geliştirilen iletişim programları ile 

çalışanlarda davranış değişikliği oluşturmak, kurumun iyi ya da kötü durumda 

olmasından etkilenen diğer sosyal paydaşlarda da –m

k

 

1.1.4. STRATEJİK KURUM İÇİ İLETİŞİM  
 

Bir kurumun rakiplerinden farklılaşması, çalışanında değişim yaratarak tüm so

p

olarak Roger D’Aprix’nin söyledikleri dikkate değer: 

 

“Kurum içi etkili iletişim sağlamanın asıl amacı ortak bir anlayış oluşturarak, pazarda 
kurumun ulaşmak istediği hedefe odaklanmaktır. İnsanları değişim için 
cesaretlendirecek en güçlü ve tek iddia, pazarın göstergeleridir”43

 

Roger D’Aprix, kurum

lere önem vermektedir: 

1

2. Çalışanların değişime ayak uydurmasını sağlayın. 

- Müşteri gerçeklerini ve pazar

- 

- Geribildirim sağlayan bir iş planı oluşturun ve iletişimini

- Başarı ve başarısızlıkları tanımlayın. 

 
42 Clarke L. Caywood, Ph.D., a.g.e., p.xii 

43 Roger D’Aprix, Josey-Bass, “Review of ‘Communicating For Change: Connecting the Workplace 
with the Marketplace’”, Asia Pacific Journal of Human Resources, San Francisco, Yaz 1997. 
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- Sonuç olarak tekrar tekrar anlatın. 

3. Reaktif iletişimin tuzaklarını belirleyin.  

 

 şitleyin. 

 şim rolünü belirleyin. 

şa çıkın: Mesajların açıklığı… 

el bir araçtır. Ancak, kurum liderlerinin 
düşüncesizce kullanabileceği hale gelebilir. Böyle kullanıldığı takdirde, insanların 

ışır. İnsanları sinirli hale getirebilir, değişime direnci de artırabilir. Daha 
l var, benim Pazar Odaklı Stratejik İletişim olarak adlandırdığım. Çok geç 

olmadan uygulayın”44. 

Pazar

bekle

iletişi su.  

 müşteri beklentilerini karşılama yetenekleri ise, 

öneticilerinin farklılaşmanın hayati olduğunu fark etmeleri ile doğru orantılı45.  

                                                          

4. Pazar odaklı stratejik iletişim planı oluşturun. 

5. Bireysel çabaları kurum hedefleri ile e

6. Anlatın, tekrar anlatın: Liderin ileti

7. Etkili stratejik iletişimin zorlukları ile ba

8. Güvenin önemini göz önünde bulundurun. 

 

Sonuç olarak, 

 

“İletişim, değişimle başa çıkabilmek için tem

kafaları kar
iyi bir yo

 

 Odaklı Stratejik İletişimde, kurumun iş hedefleri ile düz orantılı olarak müşteri 

ntilerine uygun, hatta rakipleri göz önüne alıp müşteri beklentilerini aşan bir iç 

m planlaması söz konu

 

Bu noktada karşımıza farklılaşma çıkıyor. Pazar değiştikçe, müşteri ihtiyaçları 

büyüdükçe, kurumlar markalarını korumak, itibarlarını ve marka değerlerini artırmak 

için yol arıyorlar. Çalışanların 

y

 

Müşteri beklentilerini karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak ise, çalışanların 

işyerinden, işinden ve kurumundan tatmin olması ile mümkün olacaktır. 

 

 
44 A.e. 

45 Bill Quirke, a.g.e., 2000, p.37. 
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“Gerçekte rekabetin yoğun olduğu bir ekonomik yapıda, müşterinin tatmin olması, 
çalışanın tatmin olmasına bağlıdır; bir başka deyişle, işyerinde m
çalışanın, muhatap olduğu kişileri mutlu etmesi mümkün değildir”

utlu olmayan 

Bunu

iletişi

ekil 3: “Daha İyi İletişim” Modeli (Bain & Co.) 

u modele göre, kârlılığı artırmaya giden yolda daha iyi iç iletişim çalışmaları 

eğerlerle ve aynı zamanda 

urumun kültür ve değerleri ile güçlü özdeşleşmesi ile mümkün olmaktadır. 

kârlılığı 

ağlayacaktır.  

 

                                                          

46. 
 

 destekleyen bir model ise, Bain & Co.’nun 1994’de oluşturduğu “Daha iyi 

m daha yüksek kârdır” modelidir47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ş

 

B

yapmak, ancak çalışanların ürün ve ürünü oluşturan d

k

 

Gerek iç, gerekse dıştan gelen baskılarda, çalışanların ortak değerlere sıkı sıkıya 

sarılması kurumun başarısını ve müşteri memnuniyetini ve nihayetinde 

s

 
46 Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu, a.g.e., s.338. 

47 IQPC, a.g.e. 
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Kurumlar itibarlarını çalışanların uygun olmayan davranışlarından korumak isterler. 

Müşteriler tedarikçilerin gücü ve etkisinden kendilerini korumak isterler. Değişim 

zamanlarında ise, net olarak paylaşılan değerler, hem insanları birarada tutar, hem de 

urumsal bir yapıştırıcı görevi görür. Kurum, otoritesini ve temsil yetkisini ön 

mlarda ortak bazı özelliklerden söz 

dilmektedir49: 

. Üst yönetim, tüm iletişim aktivitelerini, açık ve iyi tanımlanmış iletişim 

. Üst düzey yöneticiler, iletişim inisiyatiflerini, kurumsal iş hedefleri ile 

. Kurum, çalışanlarına kurumun durumu ve hedefleri ile ilgili bilgi vermeyi 

. İletişim programları, reaktif yerine proaktif bir şekilde geliştirilmeli. 

 yönelik iletişim programları, önemli bir yere sahip olmalı ve 

alışanlara, işi anlamaları konusunda yardımcı olmalı. 
                                                          

k

ofisteki çalışanlarına (müşteri ile muhatap olanlara) devreder. Kurallar ve prosedürler 

ortak yaklaşımlar ve tutarlı kararların yerini tutamaz; ancak, paylaşılan değerler ve 

inançlar ortak başarıya ulaşılmasını sağlar48. 

 

Watson Wyatt, International Association of Business Communicators (IABC) ve  

IABC Research Foundation’ın iç iletişim üzerine  ortaklaşa yaptıkları araştırmada, 

başarılı iletişim programları izleyen kuru

e

 

1. Üst yönetim, iletişimin, iş hedeflerini gerçekleştirmekte ne kadar önemli 

olduğunun farkında olmalı. 

 

2

stratejilerini baz alarak gerçekleştirmeli. 

 

3

birleştirmeli. 

 

4

garantilemeli. 

 

5

 

6. Çalışanlara

ç
 

48 Bill Quirke, a.g.e., p.47. 

49 Sabah Business Dergisi, a.g.e., s.29. 
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7. Kurum, iyi tanımlanmış ve çift yönlü bir iletişim anlayışına sahip olmalı. 

jilerinin önemli bir parçasını 

luşturmalı. 

. Her kademeden yönetici, etkili iletişimlerinin karşılığını almalı. 

ansını motive etmek ve yükseltmek için, bilgi vermeyi ve geri dönüm 

lmayı sağlayacak, çalışanlara yönelik iletişim önemli bir yere sahip olmalı. 

tratejik iç iletişimi uygulayan kurumlardaki ortak özellikleri inceledikten sonra, 

 

8. Kapsamlı bir iletişim programı, kurumun iş strate

o

 

9

 

10. İş perform

a

 

S

kurumlarda stratejik iç iletişimle ilgili uygulanan modellere de bakmak yerinde 

olacaktır.
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1.1.5.   KURUM İÇİ İLETİŞİM MODELLERİ 
 

İç iletişimi stratejik olarak ele almak ve kurumun iş hedeflerini iş sonuçlarına 

dönüştürmedeki yerini daha iyi anlayabilmek için kurum içi iletişim modellerini 

incelemek gerekmektedir. 

 

1.1.5.1.  RODNEY GRAY’İN MODELİ: “İÇ İLETİŞİM İŞ 

HEDEFLERİNE ULAŞMAYA NASIL YARDIM EDER?”50

 

İlk olarak inceleyeceğimiz model, Employee Communications & Survey’den Rodney 

Gary’in 1997’de geliştirdiği iç iletişim modelidir. 

Şekil 4: Rodney Gray’in İç İletişim Modeli 

                                                           
50 http//www.employee-communication.com.au, 2002. 

 32

http://www.employee-communication.com.au/


 

Rodney Gray, “İç İletişim İş Hedeflerine Ulaşmaya Nasıl Yardım Eder?” başlıklı 

modelinde öncelikle kurumun iş hedeflerinin tanımlanmasından yola çıkmaktadır.  

 

Kurumsal Hedefler: Buradaki yaklaşım, ileride neyin/nelerin ölçümleneceğini 

başlangıçta tespit etmektir. Başlangıç noktası, kurumsal iş hedefleri, kurumsal 

performans, çalışandan beklenen davranış değişikliğine değer biçmek anlamına 

gelmektedir.  

 

Modeldeki ikinci adım ise, çalışan iletişimidir.  

 

Çalışan İletişimi: Çalışandan beklenen davranış değişikliğini yaratmak üzere hangi 

iletişim stratejisinin ve planlamasının gerektiğine karar vermek için böyle bir yol 

izlenmektedir. 

 

İkinci adıma destek olacak ve veri teşkil edecek bir üçüncü adım, çalışan 

davranışıdır. 

 

Çalışan Davranışı: Model, çalışan davranışında, kurumsal ve bireysel faktörlerden 

yola çıkarak değişim sağlanabileceğini savunmaktadır. Kurumun politikaları, 

prosedürleri, süreçleri, sistemleri, kuralları, ilkeleri, kültür ve değerleri, resmî 

eğitimleri vb. faktörler bir tarafta, bireyin becerileri, yetkinlikleri, bilgileri, inançları, 

değerleri, alışkanlıkları ve motivasyon unsurları vb. faktörler diğer tarafta yer 

almaktadır. Bunların birbirine uyum sağlaması için öncelikle aradaki uçurumların 

tespit edilmesi, buna uygun bir davranış değişikliği beklenmesi gerekmektedir. 

 

Dördüncü adım olan kurumsal performansa ulaşmak ve bu performansı artırmak ise 

ancak çalışan davranışında beklenen değişikliği yakalamakla mümkün olacaktır. 
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Kurumsal Performans: Kurumsal performansın çalışanların davranışına bağlı 

olmasının yanı sıra, kurum ancak, iş hedeflerinin iş sonuçlarına dönmesi ile 

performans gösterebilmektedir. 

 

Özetle Gray’in modeli;  

Kurumun performansını yükseltmek ve iş hedeflerini iş sonuçlarına ulaştırmak için, 

öncelikle iş hedeflerini belirlemek, daha sonra buna uygun stratejik iç iletişim 

planlamasını oluşturmak, planlamayı oluştururken kurumu ve çalışanı var eden 

duygusal ve entellektüel faktörlerden yola çıkmak ve çalışanda davranış değişikliği 

yaratmak üzerine kurulmuş bir modeldir. 

 

1.1.5.2.    JAMES SHAFFER’IN MODELİ51 
 

Bir başka model ise, liderlik, altyapı ve medyanın belirlenmesi ile başlayıp, iş 

sonuçları ile biten James Shaffer’s Modeli’dir. 

 

Şekil 5: James Shaffer’ın İç İletişim Modeli 

                                                           
51 James Shaffer, Connecting the Dots: Linking People to Strategy Sunumu,  IABC Conference, 
Washington, Haziran 1999. 
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James Shaffer’ın Modeli’nde üç temel kavramdan yola çıkılmaktadır: Liderlik, 

Altyapı ve Medya. Öncelikle bu üç kavramdan ne kastedildiğini gözden geçirmekte 

yarar vardır: 

 

• Liderlik: İç iletişimin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi ve yönetilmesi 

gereğinden yola çıkılarak, bu anlamda liderliğe düşen görevden 

bahsedilmektedir. Burada, liderin ne yapması ve ne yapmaması gerektiğinin 

iyi belirlenmesi lazımdır. 

 

İkinci olarak, liderin iç iletişimi yönetmesi için öncelikle kendine sorması ve 

cevabını vermesi gereken soruları tespit etmesi gereği ortaya çıkmaktadır. 

 

Son olarak ise, lider iç iletişimi kimlerle birlikte yönetecek, kimlere –üst yönetimin 

diğer üyeleri ve orta kademe yöneticiler- hangi görevler verilecek gibi soruların 

cevaplarının belirlenmesi gerekmektedir. 

 

• Altyapı: İç iletişim stratejisini belirlemek ve uygulamak için gerekli 

altyapının hazır olması uygun olacaktır. Burada altyapıdan kastedilen; 

politikalar, prosedürler, stratejiler gibi kurumun anayasalarının yanı sıra, bilgi 

sistemleri altyapısı gibi yapısal altyapı ve ödüllendirme ve insan kaynakları 

uygulamaları gibi çalışanları doğrudan ilgilendiren altyapı ve son olarak ise 

ölçümleme sisteminden bahsedilmektedir. 

 

Mevcut altyapının ne kadar etkin kullanıldığının ve çalışan tarafından ne kadar 

benimsendiğinin ölçümlenmesi ile birlikte hem var olan altyapının en üst verimlilik 

noktasında kullanılması, hem yeni eklenecek sistemlerin tespiti, hem de 

iyileştirilmesi gereken altyapı çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. 

 

• Medya: İç iletişim çalışmalarında gerek tek yönlü, gerekse iki yönlü iletişimi 

sağlayan iletişim araçları medya olarak tanımlanmaktadır. Burada medya 
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olarak; yıllık toplantılar, eğitimler, performans değerlendirme toplantıları, 

yüz yüze görüşmeler, finansal raporlar, duyurular, kurumsal iç iletişim 

yayınları, intranet gibi araçlar sayılabilir. Bu araçlar ise, her kurumda çalışan 

beklentilerine, kurumun kültür ve değerlerine göre değişim göstermektedir. 

 

Liderlik, Altyapı ve Medya’nın tanımlanması ile birlikte James Shaffer’ın 

Modeli’nde şunlar sağlanmaktadır: 

 

1. İçerik: İç İletişim çalışmalarının içeriği tespit edilmektedir. Burada, çalışanın 

kafasındaki en önemli soruya cevap verilmesi gerekmektedir: “Kurumun 

büyük resmi nedir?” 

 

2. Vizyon/Strateji: İç iletişimin stratejisinin kurumun vizyonu ve ana 

stratejisinden bağımsız düşünülmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Burada 

çalışanın kafasındaki şu soruyu yanıtlamak gerekmektedir: “Nereye 

gidiyoruz? Nasıl gideceğiz?” 

 

3. Bağlantı: Çalışanın beklentisi ile kurumun beklentisini, çalışanın büyük 

resim içindeki yerinin anlatılmasını ve buna göre çalışandan bir davranış 

değişikliği beklenmesinin öneminden bahsedilmektedir. İç iletişim 

planlamasını bu bağlantıya göre yapmak uygun olacaktır. Burada çalışanın 

kafasındaki şu soruya yanıt vermek gerekmektedir: “İçinde benim için ne 

var?”. Bu noktada liderin/liderliğin kendisini çalışan yerine koyması yani 

günümüz deyimi ile empati kurması gereği ortaya çıkmaktadır. 

 

4. Rol: Yukarıdaki ilk üç soruya cevap alan çalışan, kendisinden bekleneni 

merak edecektir. Bu aşamada çalışanın sorduğu soru, kurumun iş hedeflerini 

tutturmasında, “sonuçları nasıl etkileyebilirim?” sorusudur. Bu soru, çalışanın 

büyük resimdeki yerini anlaması, kendinden beklenenleri algılaması ile 

birlikte belli bir davranış geliştirmesine anahtar teşkil eden cevabı 

içermektedir. 
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5. Destek: Çalışan kendi rolünü algıladıktan sonra, bu rolü gerçekleştirmek ve 

kurumun hedefine ulaşmasını sağlamak üzere destek vermek isteyecektir. Bu 

aşamada ise çalışana gerekli donanımın liderlik tarafından sağlanması 

ve/veya yol gösterilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Çalışanın sorusu şudur: 

“Sonuçları etkileyebilmek için ihtiyacım olan kaynaklar ve bilgiler nelerdir?” 

 

James Shaffer’ın Modeli’nde, yukarıdaki 5 adımdan sonra, iç iletişimden beklenen 

sonuçların yer aldığı bölüm ele alınmaktadır.  

 

Bu son bölüm, iç iletişim çalışamalarının başarısının da ölçümlendiği bölümdür, yani 

iş sonuçları bölümüdür: 

 

1. Karar anlarında çalışanların katkısı ve katılımı 

 

2. Çalışanların aldığı aksiyonlar yani davranış değişiklikleri 

 

3. Kurumsal performans  

 

4. Finansal performans 

 

Yukarıdaki 4 sonuçtan ilk iki tanesi çalışanların algılama ve davranış değişikliklerini, 

son iki tanesi ise iç iletişimin kurumun iş sonuçlarına yansımasını göstermektedir. Bu 

sonuçlar ise çeşitli yöntemlerle ölçülmektedir. 

 37



1.1.5.3. RODNEY GRAY’İN KURUMSAL DEĞİŞİM 

İLETİŞİMİ MODELİ52

 

Değişim, rekabet ortamında kurumların olmazsa olmaz iş hedefleri arasında 

satılmaktadır. Rekabet edemeyen bir kurum hayatta kalamıyor. Rekabet etmek için 

de bilgi ve hızı birleştirmek ve diğerlerinden farklılaşacak bir strateji izlemek 

gerekiyor. Kısa, orta ve uzun vadeli değişim planları uzun süre var olmak isteyen 

kurumların iş planları içinde yer alıyor. Rodney Gray’in başta incelediğimiz “İç 

İletişim İş Hedeflerine Ulaşmaya Nasıl Yardım Eder?” adlı modelinin yanı sıra, 

“Kurumsal Değişim İletişimi Modeli”ni de incelemekte yarar var. Model, çalışanları 

segmentlere ayırarak ele almakta diğer iç iletişim modelleri ile kıyaslama şansı 

sunmaktadır. 

Şekil 6: Rodney Gray’in Kurumsal Değişim İletişimi Modeli 

                                                           
52http//www.employee-communication.com.au, 2002. 
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Kurumsal Değişim İletişimi Modeli’nin adımları aşağıdaki gibidir: 

 

1. Kurumun Büyük Resmi: Kurumun vizyonu, misyonu, hedefleri ve 

amaçları, stratejileri, yöntemleri, anayasaları, değerleri, felsefeleri, kuralları, 

ilkeleri, uzun vadeli planı, beş yıllık planı, yıllık raporları ve kurumsal 

değişim hedeflerinden yola çıkılmaktadır. Büyük resmin ne olduğu belli 

olmasından sonra diğer adımlar ele alınmaktadır. 

 

2. Hedef Kitleler/Sosyal Paydaşlar: Büyük resmin belli olmasından sonra 

hedef kitle/sosyal paydaşlar segmente edilmektedir. Bu segmentasyon, her bir 

kitlenin ya da grubun beklentilerinin, algılama ve davranış düzeylerinin farklı 

olacağından yola çıkılarak ve her birine ayrı mesaj oluşturma ve ayrı iletişim 

çalışması geliştirilmesi gereği düşünülerek yapılmaktadır. 

 

1. İletişim Stratejileri/İletişim Hedefleri: Modelde iç iletişim stratejilerinin 

belirlenmesinde ve hedeflerin koyulmasında dikkate alınacak birtakım 

unsurlardan bahsedilmektedir. Çalışanın kuruma bakış açısı, çalışanın ne 

bildiği ve ne bilmek istediği önemlidir.  Diğer taraftan kurumun çalışanın 

neyi bilmesini, anlamasını istediği ve buna uygun nasıl bir davranış 

geliştirmesini beklediği ise kurumun beklentisini oluşturmaktadır. Her iki 

tarafın arasındaki farkın tespit edilmesi, strateji belirlenmesinde ve hedef 

koyulmasında temel alınmalıdır. Burada bir araştırma sonucu gereği ortaya 

çıkmaktadır. Hem yukarıda belirtilen farkı ortaya çıkarmak için, hem de 

çalışanın katılımını sağlayacak bir strateji geliştirmek ve hedef koymak için. 

Buradaki anahtar kelimelerden bazıları ise, stratejinin uygulamasında dikkat 

edilmesi gereken iki yönlü iletişim ve geribildirim mekanizmasıdır. 

 

2. İçerik Stratejisi: Modelde, iletişim stratejisi ve hedeflerini de olduğu gibi, 

içerik stratejisinin de hem çalışan hem kurum beklentilerine uygun 

hazırlanması dikkate alınmaktadır. Bir tarafta, çalışanın üzerinde hangi 
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iletişim araçlarının ve kimlerin etkili olduğunun bilinmesi, çalışanın çalışılan 

ortamla ilgili düşünce ve duygularının tespit edilmesi, çalışanın bağlı 

bulunduğu birimin gelecek planları ile ilgili bilgisi ve düşünceleri ile bireysel 

hedeflerinin bilinmesi gerekmektedir. Öte yandan kurumun önem verdiği ve 

çalışanda davranış değişikliği yaratmaya baz olacak bazı beklentileri de 

bilmek gerekmektedir. Örneğin, müşteri memnuniyetini yükseltme, 

çalışanların kariyeri ile ilgili beklentileri, beklentilere uygun eğitim ve 

gelişim olanakları, çalışanların nelere uyacağı ve nasıl destek olacağına 

yönelik çalışmalar. Modelde, hem kurum, hem çalışan beklentilerine uygun 

bir içerik stratejisi geliştirilmesi gereği ortaya konmaktadır. 

 

3. Medya Stratejisi: Model iletişim stratejilerine ve hedeflerine uygun 

belirlenen içeriğin hangi medyanın kullanılacağı konusunda çalışanın 

tercihine öncelik vermektedir. Çalışanın medya tercihi kurumdan kuruma 

farklılık gösterebilmektedir. Yüz yüze iletişim, toplantı gibi sözlü medya 

kullanılabileceği gibi, e-mail, intranet gibi elektronik ortam ya da newsletter 

gibi yazılı medya da kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, kurum öncelikle 

orta kademe yönetim ile iletişimin açık ve net belirlenmesine yönelik bir 

strateji geliştirmelidir. Burada, orta kademe yönetimin çalışana daha yakın 

olmasının bir avantaja çevrilmesi söz konusudur. 

 

4. Kurumsal Çıktılar: İç iletişim planlaması sonucu beklenen davranış 

değişikliği, anlama ve bilgi düzeyi ile ilgili beklentiyi tespit etmeye 

yöneliktir. Planlamanın son safhasında bu beklentiler belirlenmektedir. 

Uygulamalardan sonra belirlenen aralıklarla çıktılara ne kadar ulaşılıp 

ulaşılmadığı ölçümlenmektedir. 

 

5. Ölçümleme/Değerlendirme: Kurumsal çıktıların ölçümlenmesi ve 

değerlendirmesinin yanı sıra, başta belirlenen kurumun büyük resmi içindeki 

hedeflerle ilgili sonuçlara ne kadar ulaşıldığı da ölçümlenmekte ve 

değerlendirilmektedir. Ölçümleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra 
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iletişim stratejisi/hedefleri, içerik stratejisi ve medya stratejisi yeniden gözden 

geçirilmekte; gerekiyorsa iyileştirme yapılmaktadır. 

 

Rodney Gray’in Kurumsal Değişim İletişimi Modeli, her ne kadar değişim üzerine 

kurulmuş gibi görünse de yukarıda adı geçen modellerle kıyaslandığında iç iletişim 

modeli olarak uygulanabilecek özellik taşımaktadır. Kurumun büyük resmi, 

hedeflerinden yola çıkılarak, çalışan beklentileri ve kurum beklentilerini birleştiren 

iletişim, içerik ve medya stratejisi geliştirilmesi, beklenen çıktıların belirlenmesi ve 

ölçümlenmesi ve son olarak da değerlendirme yapılarak modele uygun olarak tekrar 

başa dönülerek gözden geçirilmesini öngörmektedir.  

 

1.1.5.4.   SYNOPSIS COMMUNICATION CONSULTANCY 

“ETKİLİ BÜTÜNLEŞİK İLETİŞİM İSKELETİ”53

 

Bu iskelet, bağlantı ve karşılıklı destekleme ilkesini temel almaktadır. 

 

Şekil 7: Etkili Bütünleşik İletişim İskeleti 

 

                                                           
53 Bill Quirke, a.g.e., p.25. 
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Bazı kurumlar, iç iletişim süreçlerinin bazı parçalarını iyi yapmalarına rağmen, 

parçaları birleştirmenin ve birbirleriyle bağlantı kurmanın fırsatlarını 

değerlendiremezler. Bu da iç iletişimin akışını beklediklerinin dışında çalıştırır.  Bir 

yerde meydana gelen sorun, başka bir alanda kendini gösterir. Yukarıdaki model, iç 

iletişime yapılan yatırımın daha iyi geri dönüşünün sağlanması için gerekli olan 

döngüyü ortaya koymak için yedi tane birbirini takip eden bağlantı geliştirilmesi ile 

oluşmuştur. 

 

İlk üç bağlantı, yani strateji, liderlik ve planlama-önceliklendirme, kurumun iş 

stratejileri ve hedefleri ile iletişim stratejisi arasındaki ilişkiyi sağlamak içindir. Bu 

bağlantılar, “doğru şeyi yapmaya” yöneliktir. Diğer dört bağlantı ise, yani kanal 

yönetimi, iç iletişim fonksiyonunun rolü, yüz yüze iletişim ve ölçümlemenin etkisi, 

etkili ve etkin süreçleri sağlamak için kurulmaktadır. Bu dört bağlantı, “şeyleri doğru 

yapmaya” yöneliktir. Bu bağlantılar arasındaki eylem yönetildiğinde, iç iletişim işe 

(business) gerçek yararı sağlayacaktır. 

 

“Etkili Bütünleşik İletişim İskeleti” lider şirketlerdeki iyi iç iletişim 

uygulamalarından yola çıkılarak oluşturulmuştur. Ancak, iskeletin her kurumun iş 

hedefleri ve buna uygun ihtiyaçlarına uygun “terzi yapımı” olarak uygulanması 

önerilmektedir. Bu iskeletin bir reçete olmaktan ziyade, her kurumun “biricik” 

(unique) olduğu kabul edilerek geliştirilmesi, modeli oluşturanlar tarafından tavsiye 

edilmektedir. 

 

Modeldeki tüm bağlantıları tek tek ele almakta uygun olacaktır: 

 

1. Strateji: İç iletişimin amacının sadece çalışanların mutlu olması olarak 

anlaşılmaması gerekmektedir. İç iletişim, iş-odaklı olmalıdır ve çalışanların kurumun 

rekabetçi stratejilerini ve bu stratejileri nasıl kârlılığa dönüştürebileceğini anlamasına 

yöneliktir. 
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Buna ulaşmak için üç adım gereklidir: Kurumlar stratejilerini net bir biçimde 

tanımlamalıdırlar. Daha sonra, çalışanlardan beklenen davranış ve tutum 

beklentilerini belirlemelidirler. Son olarak ise, bu davranış ve tutumu sağlamaya 

yardımcı olmak için iletişimin hedefini tanımlamalıdırlar. Odak noktası, değer 

yaratmayı engelleyen faktörleri tespit etmek ve iletişimin bu engelleri ortadan 

kaldırmasını sağlamaktır. Müşterinin sesini kurumun içinde duymak buradaki iş 

stratejilerine yön verecek bir adımdır. 

 

2. Liderlik: Liderlik gündemi oluşturma ve diğerlerinin buna uymasını sağlamayı 

gerektirir. İyi bir liderlik paylaşılan hedeflere katılımı sağlamak için iletişim 

becerisine sahip olmayı içerir. Değişik liderlik tarzları olmasına rağmen, hepsinde 

başarıyı belirleyen dört ana faktör vardır: 

- Mesajın Tutarlılığı: Liderlik ekibi amaç konusunda anlaşmak ve tutarlı 

görünmek zorundadır. 

- Amacın Açıklığı: Üst yönetim kurumun yönünü tanımlamalıdır. Bu da 

açık ve basit olmalıdır. 

- İlkelerin Açıklığı: Çalışanlar, liderlerinin uyguladığı kurumsal değerleri 

anlamak durumundadır. Çünkü bu değerlere ve ilkelere uygun karar 

almaları ve kararlara katılmaları kolaylaşmalıdır. 

- Odaklanma: Çok az öncelik belirlenmelidir ki, bunlar da sürekli tekrar 

edilip içselleştirilebilsin. 

 

Başarılı bir lider, iletişimin önemini anlar ve çalışanları için “görünür” ve 

“ulaşılabilir” bir lider olur. İletişimin yönetimin gündeminde en önemli madde 

olmasını sağlar. İç iletişim stratejisi ve planının sponsoru olur ve bu strateji ve planı 

günceller. Anahtar mesajlarda hemfikir olur ve bunu uygular.  

 

İş (business) ne kadar karmaşık olsa da, stratejinin her zaman baside indirgenmesi 

gerekmektedir. Bu açıdan, başarılı liderlik etkili bir iletişimin basitlikten geçtiğini 

bilir. Ön ofiste çalışan görevlilere kadar her kademenin anlayabileceği bir sadelikte 

bir iletişim çalışmasından bahsetmek gerekir.  
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Liderlik iş stratejisini bir sayfaya indirgeyebilmeli ve en baştaki beş önceliklerini 

yazabilmelidir. Böylece, müşteri ihtiyaç ve isteklerini daha net anlamak mümkün 

olacaktır ki, ölçümlenmesi de kolay olsun. 

 

3. Planlama ve Önceliklendirme: İngiltere’deki şirketlerde yapılan bir araştırmada 

kurumların %55’inde iç iletişimden sorumlu bir icra kurulu temsilcisi olmasına 

rağmen, liderlik ile iletişim arasında bazı bağlantısızlıklar olduğu tespit edilmiş. Aynı 

araştırmada iç iletişim planlarının sadece 1/3’ü icra kurulundan onaylı olduğu ortaya 

çıkmış. İç iletişim sorumlularının strateji, planlama, pazarlama ve bilgi sistemlerine 

yeterince yakın olmadığı da bu araştırmanın çıktılarından biri.  

 

Planlama olmadan, çalışanların reaksiyonlarının alınması ve bunun yönetilmesi de 

söz konusu olmamaktadır. Sadece, bazı ip uçları yakalanabilmektedir. İç iletişim 

sorumlusu iş hedefleri ve stratejileri yakından bilmezse, öncelikleri yanlış 

belirleyebilmekte ve sonuç olarak “neden” sorusu yerine “ne” sorusuna cevap 

verebilmektedirler. İç iletişim planının her üç ayda bir gözden geçirilmesi ve iş 

sonuçlarına nasıl hizmet ettiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Çoğunlukla yıllık 

yapılan planlar yeterince takım çalışmasını teşvik etmemektedirler.  

 

4. Kanal Yönetimi: İletişim mesajın transferinden öte, anlamın kişiden kişiye 

ulaşması anlamındadır. Karmaşık, yeni ve birbiriyle bağlantılı işlerin yapıldığı 

günümüzde, çalışanların seçim yapmaları ve öncelikleri belirlemeleri zorlaşmaktadır. 

Onlara bu ortamda yol göstermek ve ışık tutmak, anlamı açık iletişim çalışması 

yapmakla mümkün olacaktır. Burada iletişim kanallarını doğru yönetmek gereği 

ortaya çıkmaktadır. Çalışanların tercih ettiği kanallar iletişim planlamasında 

belirlenen hedeflere daha etkin varılmasını sağlayacak bir yoldur. Bilgi fazlalığını 

ortadan kaldırmak, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve çapraz iletişim 

kanallarını kullanmak gerekmektedir. Burada üzerinde durulması gereken bir diğer 

husus ise, “yönetim konuşması”nın yerini “sade konuşma”nın almasıdır.  
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“Daha değerli” olması için, iç iletişimin karmaşadan kurtulmuş, daha çok işbirliği 

içeren, rollerin belirlendiği bir süreç haline gelmesi uygundur. 

 

5. İletişim Fonksiyonunun Rolü: İletişim fonksiyonunu üstlenen bölümün işin 

göbeğinde olması ve iş stratejilerini öncelikle kendisinin anlaması gerekmektedir ki, 

iç iletişimin stratejisi ile birlikte taktiklerini de geliştirebilsin. Bu anlamda, iletişimin 

fonksiyonu, iş stratejilerini anlamak, bunu aksiyona çevirebilmek, bunun için varsa 

aradaki engelleri tespit etmek ve engelleri kaldırabilecek yolları aramak ve 

uygulamaktır. Temelde iletişimin fonksiyonu ise, değer yaratmaktır. 

 

6. Yüz Yüze İletişim: İletişimde iki temel kavram karıştırılmaktadır: Bilgi 

(information) ve etkiletişim (interaction). Bilgi, veri, konsept ve mesajların 

dağıtımını içermekte ve buna uygun anlam çıkararak nasıl paylaşılacağı ile ilgili 

çalışmaya altyapı sağlamaktadır.  

 

Etkileşim ise, çalışanların nasıl algılayacağını, diğerleri ile nasıl bağlantı kuracağını 

belirlemekte ve daha çok ilişki, anlama, güvenilirlik, güven ve işbirliği kavramlarına 

hizmet etmektedir. Her ikisi de başarı için gerekli kavramlardır.  

 

Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte bilgi kolay yayılır hale gelmiştir, ancak yüz 

yüze iletişim halen çalışanların en çok tercih ettikleri yöntemdir. Bu yöntemin 

uygulanması her kurumda değişiklik gösterebileceği gibi, temelde eylem 

sözcüklerden daha yüksek sesle konuşmakta; yöneticilerin nasıl davrandığı en güçlü 

belirleyen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönde yöneticilerin bilgi ve becerilerini 

artırmaları ve çalışanlardan alabilecekleri geri bildirim mekanizmalarını 

geliştirmeleri gerekmektedir. 

 

7. Ölçümlemenin Etkisi: Ölçümleme iletişim planının sonuçlarını en iyi 

gösterebilecek tek yöntemdir. İletişime yapılan yatırımın geri dönüşü de ancak böyle 

tespit edilebilmektedir.  
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İletişime önem veren bütün şirketler, düzenli olarak anketler, araştırmalar  yapmakta, 

sonuçları yayınlamakta ve buna göre önlemler alarak iç iletişim planlarını revize 

etmektedirler. 

 

“Etkili Bütünleşik İletişim İskeleti” Modelinin ölçümleme bölümünü daha iyi analiz 

etmek ve diğer modellerin de ölçümleme ve değerlendirmeden neyi kastettiklerini 

anlamak için Synopsis’in “değer zinciri” olarak tanımladığı ölçümleme sistemine 

bakmakta yarar var54. 

 

Şekil 8: Değer Zincirini Ölçme Sistemi 

 

Değer Zincirini Ölçme Sistemi, iç iletişimin iş sonuçlarına yansıması ile ilgili bir 

modeldir ve iki bölümden oluşmaktadır.  

 

Birinci bölüm temel yani ne olursa olsun zaten ölçülmesi gereken bölümdür. İkinci 

bölüm ise, iç iletişim kattığı değer ile ilgili bölümdür. 

 

Burada ölçümleme sonucu alınması gereken cevaplara örnek olarak aşağıda yer alan 

sorular verilmiştir. Bu sorular her kurumda değişiklik gösterebilmektedir: 

 

                                                           
54 A.e., p.258. 
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1. Temel:  

a) 

b) 

a) 

b) 

Süreçlerin Verimliliği:  

- Mesaj zamanında ulaştı mı? 

- Tüm bilgileri taşıyor muydu? 

- Mesajın yüzde kaçı ulaştı? 

- İçerik anlaşılır mı? 

 

Süreçlerin Etkililiği:  

- Çalışanlar mesajı anladı mı? 

- Çalışanlar inandılar mı? 

- Toplantılar zamanın doğru kullanıldığını gösteriyor mu? 

- Geribildirim kanalları gerçekten geri bildirime elverişli mi? 

 

2. Katma Değer:  

Anlama ve Tutumda Değişiklik:  

- Çalışanlar hedefler ve öncelikleri daha çok anlıyorlar mı? 

- Çalışanlar bu hedefler ve önceliklerle hemfikir oldular mı? 

- Çalışanlar yönetime daha çok güveniyorlar mı? 

- Çalışanlar kendilerini güvende hissediyorlar mı? 

- Konuların kalitesi hakkında çalışanların farkındalığı hangi düzeyde? 

- Çalışanlar, değişik müşterileri ve ihtiyaçlarını daha iyi nasıl anlarlar? 

 

Davranış ve Becerilerdeki Değişiklik:  

- Hata oranları azaldı mı? 

- Müşteri bağlılık oranı arttı mı? 

- Değersiz zaman oranı azaldı mı? 

- Çalışanlar daha çok müşteri yönelimli oldular mı? 

- Alış veriş sayısında gelişme var mı? 

 

İç iletişim çalışmasının iş sonuçlarına yansıması ile ilgili ölçümlemenin yanı sıra, 

çalışanların duygusal olarak kurumla ilgili algılamalarını ölçülmesi önemlidir. 
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Çalışan davranışlarını ve beklentilerini anlamak ve iletişim stratejisini buna göre 

gözden geçirip yenilemek çok önemlidir. Bu yapılmazsa, iletişimden bahsetmek ve 

hedeflere ulaşmada kurum içi iletişimin payından söz etmek de mümkün 

olamayacaktır. Kurumun misyonu, vizyonu, hedefleri ve kendilerinin bu büyük 

resimdeki yerlerini nasıl algıladıkları, kurumun iletişimini nasıl değerlendirdiklerini 

öğrenmek uygun olacaktır. Bu algılama ölçümlemesine kurum içi iletişim konusunda 

danışmanlık yapan Synopsis Communication şirketi “İletişim Merdiveni” olarak 

tanımlıyor55.  

 

 

Şekil 9: İletişim Merdiveni 

 

Yukarıdaki şekle göre, tüm çalışanların kurumun misyonu, vizyonu, hedefleri ile 

ilgili farkındalık düzeyinde olmaları gerektiği ortaya konuyor. Hiyerarşik olarak 

yukarıya çıktıkça, bölüm yöneticilerinin anlama ve destekleme arasında bir yerlerde, 

üst düzey yöneticilerin destekleme ve katılım arasında, üst yönetimin ise kararlılık 

basamağında olması bekleniyor. Buradan da anlaşılacağı üzere, alt iki basamakta 

                                                           
55 IQPC, a.g.e. 
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algılama, yukarıya çıktıkça ise davranış değişikliği görülmektedir. Çalışanların 

algılama/tutum ve davranışlarını ölçmek, merdivendeki yerleri tespit etmek ve 

iletişimin eksik yönlerini ortaya çıkarmak kurumun hedeflerini iş sonuçlarına 

ulaştırmasında önemli yer tutar. 

 

“Etkili Bütünleşik İletişim İskeleti” Modeli ve bu modelin ölçümleme kısmının nasıl 

yapılacağını tanımlayan “Değer Zincirini Ölçme” ve “İletişim Merdiveni”nin 

biraraya gelmesi ile birlikte uygulanan tüm model, iş hedeflerine uygun strateji ile 

başlayıp, hedef kitlenin, yani çalışanların algılama ve davranış değişikliğine yönelik 

ölçümlemelerle tekrar başlangıç noktasına dönülen bir planlama ve projelendirmeyi 

içermektedir. 

 

1.1.5.5.  KURUM İÇİ İLETİŞİM MODELLERİNİN ORTAK 

PAYDALARI 
 

Yukarıda adı geçen dört kurum içi iletişim modelinin ortak noktaları aşağıdaki gibi 

tespit edilmiştir: 

 

- Kurumun gelecek planlarından yola çıkarak stratejisine uygun kurumun iş 

hedefleri ile ilişkilendirilmiş bir iç iletişim stratejisi geliştirilmesi, 

- Hedef kitlenin tanımlanması, 

- Hedef kitleden beklenen algılama ve davranış değişikliklerinin tanımlanması 

ve/veya iletişim hedeflerinin belirlenmesi, 

- Projelendirme, planlama ve uygulama, 

- Ölçümleme ve değerlendirme. 

 

Tüm modellerin tanımlamaları farklılık gösterse bile, tarif ettikleri ve özünde 

anlatmak istedikleri, yukarıda belirtilen ortak paydalarda buluşmaktadır.  

 

Kurumların iş hedefleri farklılık gösterse de, sonuç olarak her kurum rekabet etmek 

ve kâr etmeyi hedeflemekte, bunun da ötesinde var olmak durumundadır. Bu var oluş 
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Chris M. Bluth’un Bütünleşik Pazarlama İletişimi tanımında da görülebileceği gibi 

sağlanabilmektedir:

 

“Bütünleşik Pazarlama İletişimi, markanın, itibarın ve kârlılığın bütün olarak 

müşteriler ve sosyal paydaşlar nezdinde yükseltilmesine yönelik iletişimin tüm 

yönlerini koordine eden stratejik bir yönetim yaklaşımıdır”56. 

 

ÖZET 
 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi içinde, sosyal paydaşlar ele alındığında, kurumların 

sosyal paydaşlarda davranış değişikliği yaratabilmelerinde en önemli hedef kitlenin 

çalışanlar olduğu tespit edilmektedir. Bütünleşik pazarlama iletişiminin içinde yer 

alan kurumsal itibar, marka ve kârlılığın yükseltilmesi gibi iş sonuçlarına ulaşmada 

çalışanların payı büyüktür. Ayrıca, elle tutulamayan değerlerin önem kazanmasıyla 

birlikte, kurumların en önemli sermayesi haline gelen Entellektüel Sermaye içinde 

çalışanlar önemli bir yere sahiptir.  

 

Bu iş sonuçlarını elde etmek için iç iletişimin “değer katan” hale gelmesi önem 

kazanıyor. Hızlı değişim, esneklik ve yenilikçilik, daha iyi kalitede kararlar, daha iyi 

bilgi paylaşımı ve daha motive olmuş çalışanlar, katılan değerin uçsuz bucaksız hale 

gelmesini sağlıyor. Bu da iç iletişimin stratejik olarak ele alınmasını gerektiriyor. 

Artık iletişim odaklanmayı ve anlamayı içermeli; bugünün odaklandığı kaliteyi esas 

almalı ve değişim yaratmalıdır. 

 

Artık çalışanın hem doğrudan kendisi ile ilgili bilgilenip buna göre davranması 

bekleniyor, hem de kurumun güncel bilgileri ve hedefleri ile ilgili donatılıyor. 

Bunları birleştirdiğimizde, bu bilgi akışının etkin kullanılması halinde iç iletişimin 

hem çalışanın daha etkin iş yapmasına, hem de kurumun iş hedeflerine ulaşmasına 

yarar sağlaması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

                                                           
56 Medill School of Journalism, a.g.e. 
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İç İletişimle ilgili literatürde yer alan modeller incelendiğinde ortak sonuçlar elde 

edilmektedir: Kurumun gelecek planlarından yola çıkarak stratejisine uygun, 

kurumun iş hedefleri ile ilişkilendirilmiş bir iç iletişim stratejisi geliştirilmesi; hedef 

kitlenin tanımlanması; hedef kitleden beklenen algılama ve davranış değişikliklerinin 

tanımlanması ve/veya iletişim hedeflerinin belirlenmesi; projelendirme, planlama ve 

uygulama; ölçümleme ve değerlendirme. 
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BÖLÜM 2 

 

2.   KURUMSAL İTİBAR 
 

Günümüz iş dünyasında, kurumlar sadece ürün ve fiyat gibi kriterleri içeren gözle 

görülen varlıklarla değil, daha da önemlisi gözle görülemeyen, soyut ve duygusal 

faktörlerle değerlendiriliyorlar. Kurum markasının güçlü olması, “know-how”, 

müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti gibi. Bilgisayar, faks, masa, sandalye 

gibi donanım, fabrikaları kapsayan geleneksel değerler kurumun değerini 

tanımlamada yeterli değil. Gözle görülemeyen varlıklar bilançoda ve defterlerde 

bulunmasa bile, kurumun değerlendirilmesinde çok büyük yer tutuyor. 

 

Özellikle rekabet, rekabet üstü olma, küreselleşme, şirket evlilikleri, halka açılma, 

dış kaynak kullanımı (outsourcing) gibi kavramların iş dünyasında çok sık 

duyulmaya başlandığı son 10 yılda, kurumsal itibar kavramı da hayatımıza daha çok 

girdi ve önem kazanmaya başladı.  

 

Diğer taraftan, gelişen teknoloji ve bilgi kaynaklarının çoğalması ile birlikte, hedef 

kitlelerin seçiciliğinin artması, kurumların da birbirine benzer mecralar ve mesajlar 

kullanmasının yukarıda çizilen iş dünyasında geleneksel kaldığını ortaya 

koymaktadır.  

 

Kurumların diğerlerinden farklılaşması için pazara ve o kurumun bugününden ve 

geleceğinden etkilenen kişi ve kurumların özellikle duygusal beklentilerine cevap 

verme gereksinimi ortaya çıktı. Bu da beraberinde kurumsal itibar diye tanımlanan 

elle tutulamayan, soyut ancak araştırmalarda çeşitli ölçümleme yöntemleri ile tespit 

edilen kavramı getirdi. 

 

Tam anlamıyla, iyi bir kurumsal itibara sahip olmak ilişkide bulunan herkesin daha 

iyi olması anlamına gelmektedir. Kurumsal itibarın birçok yüzü mevcut. Bu yüzden, 
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stratejik olarak yönetilmesi ve her bir sosyal paydaşa “özel dikim” iletişim 

yürütülmesi gereği ortaya çıkmaktadır. 

 

2.1.    KURUMSAL İTİBAR TANIMI 
 

Bugün, şirketlere rekabetçi avantaj sağlayan en önemli stratejik faktör olarak görülen 

itibar, çok zor elde edilen ancak çok çabuk yitirilebilen bir olgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

Reputation Institute’un İdari Müdürü ve aynı zamanda New York Üniversitesi Stern 

School of Business Yönetim Danışmanlık Programı Direktörü, Yönetim Profesörü 

Charles J. Fombrun’a göre kurumsal itibarın tanımı aşağıdaki gibidir1:

 

 Kurumsal itibar, bir şirketin en önemli değeridir. 

 

 Kurumsal itibar, o kurumun tüm sosyal paydaşlarının beklentilerini 

karşılayabileceğinin en açık göstergesidir. 

 

 Kurumsal itibar, sosyal paydaşların o kurumla kurdukları rasyonel ve duygusal 

bağları temsil eder.  

 

 Kurumsal itibar, bir kurumun tüm sosyal paydaşları ile geliştirdiği “net” imajını 

gösterir. 

 

 

                                                           
1 PRCI-Capital, İtibar Yönetimi ile Rekabette Avantaj Yaratma Konferansı Notları, Borusan 
İstinye Tesisleri ,11 Ekim 2002. 
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Bu tanımların yanı sıra, marka, imaj ve itibar kavramlarının sıkça birbirleriyle 

karıştırıldıkları görülmektedir. Bu karışıklığa Reputation Institute şöyle bir açıklık 

getirmiştir: 

 

“Bunlar ayrı şeylerdir. Marka, kurumları rakiplerinden müşterileri ile birlikte 
ayrıştıracak bir etikettir. Bir kurum, ürünleri ve servisleri için marka seçebileceği gibi 
kurumun bütünü için de marka seçebilir.  
 
İmaj ise, yaklaşık 40 senedir kullanılmakta ama yanlış kullanılmaktadır. ‘Image: What 
is it? MSU Business Topics’in yazarı Crissy, William J.’ye göre; İmaj, kurumun, 
dükkânın, markanın veya ürünün özel bir kişi ya da grupta yarattığı toplam uyarıcı 
değeridir. İnsanların reaksiyon verdikleri birçok imaj vardır. İki kişi aynı imaja sahip 
değildir. Çünkü yaşam değerleri, deneyimleri, geçmişleri ve ihtiyaçları farklıdır. Bu da 
algılama, düşünme ve hissetme gibi interaktif insan süreçlerinde farklılıklara yol açar.  
 
Sonuç olarak: Bir kurum birçok farklı imaja ve birçok markaya sahip olabilir. 
Kurumsal itibar ise bunun tersine, çalışan, müşteri, yatırımcı, medya ve kamuoyu gibi 
bir bütünü oluşturan ögeler için kurumun baştan aşağı çekiciliğine işaret eder. 
Kurumsal itibar, insanların kurumla ilgili kafalarında bulunan birçok imajı birleştirir 
ve kurumun statüsüne ve prestijine taşır” 2. 

 

Kurumsal imaj ve kurumsal itibar arasındaki farkı daha net anlatan bir başka 

tanımlama da aşağıdaki gibidir: 

 

“Bir şirketin birçok imajı vardır; ancak sadece bir tane itibarı vardır. İtibar, kurumun 
çok çeşitli sosyal paydaşlarına yönelik tüm imajlarının ‘net değerlendirmesi’dir” 3. 

 

Kurumsal itibarın bir başka tanımında ise Charles J. Fombrun, geçmiş ve gelecek 

algılamasından bahsetmektedir: 

 

“Kurumsal itibar, bir kurumun tüm hedef kitlesine yönelik rakipleriyle 
kıyaslandığında,  genel görüntüsünü oluşturan geçmiş aksiyonları ve  gelecek 
görüntüsünün algısal temsilidir” 4. 

                                                           
2 Reputation Institute, “What is Corporate Reputation?” (Çevrimiçi), 
http//www.reputationinstitute.com, Haziran 2002. 

3 Charles J. Fombrun, “İtibar Aynadır”, Sabah Business Dergisi, sayı 1, Mart 2003, s.14. 

4 Charles J. Fombrun; Reputation: Realizing Value From The Corporate Image, Harvard Business 
School Press, 1st Press, Boston, 1996, p.72. 
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Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak, bir kurumun tüm sosyal paydaşlarının 

herbirinin tek tek kafalarındaki imajların ortak paydasından ortaya çıkan kurumsal 

itibarın, kuruma rekabetçi avantaj sağlayacak stratejik bir önem taşıdığı tespiti 

yapılabilir. Böylelikle, kurumla ilgili tüm sosyal paydaşlarda mevcut bulunan ortak 

algının stratejik olarak ele alınıp değerlendirilmesi ve kurumun itibarının kurumun iş 

hedefleri doğrultusunda yönetilmesi gereği doğmaktadır. 

 

Kurumun geleceğiyle özdeşleşen ve stratejik bir faktör olan kurumsal itibarın 

doğmasına sebep olan etkenler ise aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır5: 

 

Bilgiye Ulaşılabilirlik : Bilgi kaynaklarının ve medya, yayın kanalları, internet gibi 

ortamlarla anlık bilgi aktarımlarının olağanüstü çoğalması aynı zamanda 

kamuoyunun ürün ya da hizmetlerin kalitesini ayırdetmesinin çok zorlaştığı bir ortam 

yarattı. Bu durum, şirketlerin “kendilerini rakiplerinden farklı kılacak” iletişim 

stratejilerine olan ihtiyacını da yükseltiyor. 

 

Küresel Liberalleşme: Büyüyen milletlerarası ekonomik rekabet, çeşitli kültür 

özelliklerini ön plana çıkaran yerel pazarların açılmasına yol açtı. Bu pazarlarda 

rekabet edebilmek ve yerel yönetimler ve tüketiciler nezdinde olumlu algılamalar 

yaratmak için sistematik yollar bulmak gerekiyor. 

 

Ürün Fazlalığı: Yerel ve bölgesel ekonomik pazarların birleşmesi, şirketleri 

servislerini küreselleştirmeye zorladı. Dünyanın dört bir yanına ulaşabilmek ve daha 

fazla  rekabet edebilmek için, daha önce hiç olmadığı kadar reorganizasyonlar, şirket 

evlilikleri yapıldı ve birleşmeler çoğaldı. Ürün ve hizmet farklılıklarının çok azaldığı 

günümüzde, sosyal paydaşların algılamaları, farklılaşma yaratmanın en önemli 

kaynak alanlarından biri olmaya başladı. 

 

                                                           
5 Reputation Institute,  a.g.e. 
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Media-Mania : Son yıllarda medya olağanüstü statü kazanarak etkileme gücünü 

perçinledi ve sadece bilgi iletmenin ötesinde halkın güvenini de yönlendirici bir rol 

oynamaya başladı. Şirketler ve üst düzey yöneticileri medya değirmeninde 

öğütülmemek için  kurumları hakkında kamoyundaki algılamayı yönetmek görevini 

üstlenmenin önemini kavradılar. 

 

Reklam Kirliliği : ‘Banner’lardan ‘billboard’lara, radyodan televizyon reklamlarına 

bireyler sürekli olarak kurumsal mesajlarla taciz edilmektedir. Haddinden fazla 

sayıda kodlamalara maruz kalmış toplumlar bu mesajlara her geçen gün daha az 

dikkat gösteriyorlar, bu yüzden reklamlar eski etkisini kaybetmeye başlıyor. 

Şirketlerin kalabalıktan sıyrılıp farklılık yaratmaları ve algılamayı etkilemek için 

başka araçlar kullanma gereği ortaya çıkıyor. 

 

Gerek Charles J. Fombrun’un kurumsal itibar tanımında, gerek imaj-marka-itibar 

arasındaki farklılıkların tanımında, gerekse yine Charles J. Fombrun’un imaj ve 

kurumsal itibar arasındaki farktan bahsettiği en son tanımda ve itibarın etkenlerinde 

farklılaşma ve sosyal paydaşları etkilemenin ön plana çıktığı görülmektedir. 

 

Bilginin hızlı dolaşması, şirket evlilikleri ve küreselleşme ile birlikte rekabet 

ortamının giderek acımasız hale gelmesi, kurumların ürün ve servisleri birbirine 

benzerken rakiplerinden farklılaşmaları gereğini zorunlu kılmaktadır. Ancak, 

farklılaşma her kurumun var oluş sebebi, vizyonu, kültür ve değerleri ile paralel 

olabileceği gibi, her kurumun kendisinin bulup keşfedeceği farklılaşma yolları da söz 

konusu olabilmektedir. Sosyal paydaşlar sadece ürün ve hizmetlere değil, kurumla 

ilgili algılamalarına göre değerlendirme yapmaktadırlar. Çalışanlar, kurumun 

rakiplerinden farklılaşması için önemli bir sosyal paydaştır. Ayrıca, medyanın 

gelişmesi ve mecraların artması, sosyal paydaşların çok fazla kanaldan, çok fazla 

kurum/ürün/hizmet ile ilgili mesaj almasına sebep olmaktadır. Bu kadar kaotik bir 

ortamda, sosyal paydaşların beklentilerine uygun kanalların ve mesajların seçilmesi 

farklılaşmayı sağlayacak bir altyapının oluşturulması anlamına gelmektedir. 
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Bir kurumun itibarını yönetmesinin yolu iletişimi yönetmekten geçer. Kurumun 

sahip olduğu kültür ve değerleri doğrultusunda tasarladığı gelecek planlarını ve bu 

planların uzantısı olan iş hedeflerini gerçekleştirmesinde devreye soktuğu 

süreçlerden bir tanesi de iletişim süreçleridir. İletişim süreçleri, kurumun ilişkide 

olduğu sosyal paydaşlar ile kurduğu iletişimin tamamını kapsar. Bu sosyal paydaşlar 

ise çalışan, müşteri, medya, işbirliği yapılan kurumlar, bayiler, yatırımcılar, hükümet, 

üniversite, genel kamuoyu gibi o kurumun bugün ve gelecekteki durumundan 

etkilenen kitleleri kapsamaktadır. Tüm sosyal paydaşların o kurumla ilgili toplam 

algılaması, kurumun itibarının iyi ya da kötü olmasını belirler ve kurumun bu 

algılamayı bilerek iletişimini uygun bir strateji ile yönetmesini gerektirir.  

 

2.2.  KURUMSAL İTİBAR VE SOSYAL PAYDAŞLARIN 

BEKLENTİLERİ 
 

Sosyal paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin doğru tespit edilmesi kurumsal itibarın 

yönetilmesi için önem teşkil etmektedir. Kurumun iyi ya da kötü bir itibarı olabilir. 

Ancak bu demek değildir ki, iyi itibarı olan kurumun yapacağı bir şey yok. Sosyal 

paydaşlarda iyi bir itibar yaratmak ve bunu sürdürmek için sosyal paydaşların 

beklentilerinden önce, itibarın gerçeklerini işin esasını özetleyerek incelemek uygun 

olacaktır6: 

 

1. Sosyal paydaşların önemli kararları her zaman güven üzerine kuruludur: 

Sosyal paydaşın güvenini kazanan iyi eylemler ve politikalar her zaman iyi itibar 

yaratır. Herhangi bir iletişimden önce, bir itibar özünün olması gerekir.  Bu öz 

olmadığı zaman, modern halkla ilişkilerin, reklamın ya da tanıtımın teknikleri 

faydasız ve değersiz kalır. Kendinizi herhangi bir kurumun sosyal paydaşı olarak 

inceleyin ve ürün seçiminizin temelinde yatan güveni düşünün. Johnson and 

Johnson, Tylenol’dan birçok kişinin zehirlenmesi -hatta ölüm vakalarının bile 

                                                           
6 Davis Young, Building Your Company’s Good Name: How to Create & Protect the Reputation 
Your Organization Wants & Deserves, Amacom, New York, 1996, pp.11-12. 
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olması- gibi bir kriz durumundan pozitif bir şekilde güçlenerek çıkmayı başardı. 

Güvendiğimizi satın alırız. Hisse yatırımı yaparken neye güveniyorsak onu alırız. 

Coca-Cola, Wal-Mart ve Merck gibi birçok kurum, Fortune’un En Beğenilen 

Şirketler Listesi’nde en cazip yatırım yapılacak şirketler olarak yer alıyorlar.  

 

2. İyi bir itibar sahibi olmanın çabuk ve kolay yolu yok: İyi bir itibar sahibi 

olmak için uzun zaman bunun üzerine çalışmak lazım. İnsanların kurumunuzu 

dikkate almaları için, zaman ve paranıza öncelik vermeniz lazım. Zamanınızı, 

bütçenizi işinizin tüm boyutlarıyla birlikte planlamanız gerekiyor. 

 

3. İyi bir itibar sadece yönetimin değil herkesin işidir: Kurumun tamamı itibar 

ilişkilerini oluşturmalıdır. Herkesin her hareketi algılamaları değişik biçimde etkiler. 

Birinin dikkatsiz bir hareketi birçok kişinin çabasını anlamsız hale getirebilecektir. 

Kısa devreler yoktur. Herkes her zaman şunu sormalıdır: Eğer diğerleri ne 

yaptığımızı biliyorsa, bu dikkatli izlenmeye nasıl karşılık verebiliriz? 

 

4. İyi bir iç itibarınız olmazsa, iyi bir dış itibarınız da olmaz: Birçok sosyal 

paydaş var. Ancak, itibarın cephedeki askerleri çalışanlarınızdır. Eğer çalışanlarınız 

inanmamışsa, dışarıdaki sosyal paydaşların kurumunuz hakkında güvenini nasıl 

oluşturacaksınız? Kendi çalışanlarınız size güvenmiyorlarsa, duygu ve düşüncelerini 

herkese söylerler, itibarınızı acımasızca yıpratırlar ve başarılarınızı da etkisiz 

kılabilirler. 

 

5. İtibarı oluşturmak yıllar sürebilir, ancak yıkmak sadece bir an: Bir 

müşterinizin ürün almasının anlamı, ürünün kalitesine ve müşterinin zaman 

yaratabilirliği ile değerlendirilir. İtibar ise şimdi ne algılandığıdır. İtibar paha 

biçilemez bir değerdir ve korunup yönetilmesi gerekmektedir. “Binalar kötüleşebilir, 

ürünler çalışmayabilir, zamanı geçebilir, fakat uygun olarak yönetilmiş, iyi isim ve 
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itibar her geçen yıl değer kazanarak büyür” diyor iletişim danışmanı Mary Ann 

Pires7.  

 

Kurumsal itibar çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, dağıtıcılar, rakipler ve 

kamuoyunun kurumla ilgili genel tahminlerini kapsar. Anahtar nokta, tabii ki, itibarın 

algılamalardan oluşmasıdır; yani diğerlerinin sizi nasıl gördüğü. Çünkü, itibar 

doğrudan herhangi birinin kontrolünde değildir, yönlendirilmesi çok zordur8.  

 

Kurumsal itibar zor edinilebilecek, ancak kolay yitirilebilecek bir değer. Bu kadar 

kırılgan ancak bir o kadar da etkili bir değeri doğru yönetmek için ilgili sosyal 

paydaşların beklentilerini ve itibar içindeki yerlerini öğrenmek ve analiz etmek 

gerekmektedir9. 

 

Şimdi sosyal paydaşları tanımak için tek tek inceleyelim: 

 

Çalışanlar: Çalışanlar inançlarını kaybettikleri zaman, kurum da iyi ismini kaybeder. 

Belli bir derecede, algılamalar çalışanların kurum hakkında ne söyledikleri temeline 

dayanır. Bu yüzden çalışanlar itibar eşitleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Yine 

bu sebeple çalışanlar kurumla ilgili bilgileri doğrudan kurumdan almalıdırlar. 

 

Müşteriler: Müşterilerin ne düşündüğü bilinmelidir. Müşteriler kurumun ne 

yaptığını, neden yaptığını ve bunun onlar için ne anlama geldiğini bilmeye ihtiyaç 

duyarlar. Müşteriler güven duydukları kurumla iş yaparlar. Düzenli, emin, iki yönlü 

iletişim, iyi ve güven yaratan ilişkinin köşe taşını oluşturur. Müşterileri 

bilgilendirmek güven kazanmanın ve iş yapmanın temelidir. 

 

                                                           
7 Mary Ann Pires, “Public Relations: Transformational or Transactional?”, Harold Burson 
Distinguished Lecture, Raymond Simon Institute for Public Relations, Utica College of Syracuse 
University, Ekim 1994. 

8 Charles J. Fombrun, a.g.e., p.56. 

9 Davis Young, a.g.e., pp.34-35. 
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Hissedarlar: Yönetime süregelen bir güven duyulması ve kurumun gelecek 

tahminleri hayatidir. Tüm halka açık şirketler bunu bilir, fakat çok azı buna uygun 

davranır. Finansal sürprizler ve kurumsal travmalar, hissedarın güveninde harap edici 

etkiler yaratır. Doğrudan hasar hisse başına değerde meydana gelir. Dolaylı hasar ise 

pazarda ürün ve hizmetlere fazlasıyla ulaşır. Profesyonel hizmet şirketlerinde 

ortaklar ve hissedarlarla düzenli iletişim kurulur. Bu hissedarlarla kurulan geleneksel 

iletişim araçları kadar önemlidir.  

 

Tedarikçiler: Tedarikçilerle belli bir saygı çerçevesinde düzenli ilişki kurulur ve 

beklentiler iletilirse, en önemli itibar ortağı olurlar. Tedrikçiler, rakipler ve daha 

geniş çevre ile ilgili bilgi toplar ve getirirler. Kimin ne problemi olduğu, kimin 

ödemelerde güçlük çektiği, kimin çalışanlarını kaybettiği gibi konular öğrenilebilir. 

Bu tür bilgilerin gerçek olup olmadığını anlayabilmek için verilere dayalı bilgi 

halinde istenmesi gerekir. 

 

Fon kaynakları: Bankacılar, bağışçılar gibi kaynaklar, kurumun işini, gelecek 

planlarını, iş sonuçlarını iyi anlamalıdırlar. Kuruma inanmaya ihtiyaçları vardır, 

çünkü güvenilir kurumların desteklenmesi gerektiğine inanırlar. Güvenleri 

kaybolursa, kaynak da kuruyup gider. 

 

Hükümet: Seçilmiş ve atanmış memurlar (özellikle kanun düzenleyiciler) kurumla 

ortak fayda yaratan bir ilişki içinde olmayı isterler. Onlara, kurumun toplumsal 

sorumluluklara önem verdiğinin gösterilmesi gerekmektedir. Bunun yokluğunda, en 

iyi lobici bile kurumu kurtaramaz. 

 

Medya: Birçok insan medyanın hedef kitleye ulaşan bir kanal olduğuna inanır; 

medyanın kendisini hedef kitle olarak görmez. Bu yanlıştır. Gazeteciler çok özel bir 

hedef kitledir. Kurumu, sektörü, rakipleri, kurumun sorunlarını ve fırsatlarını 

anlamazlarsa, haberi nasıl doğru hazırlayabilirler? Gazeteciler sadece kanal olarak 

değil, bir hedef kitle olarak değerlendirilirse, medyanın yapabileceği yanlışlar 

minimuma indirilmiş olacaktır. 
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Rakipler: Rakipler elbette kurumun amigoları olamazlar, ancak rakiplerin kurum 

hakkında söylediklerini nötrleştirmek gerekmektedir. İyi bir şey söylememeleri, kötü 

bir şey söylemeyecekleri anlamına gelmez. İletişim köprüsünü rakiplere açık tutmak,  

söyleyeceklerinin etkisini azaltır. Sektörel birlikler ve profesyonel üyeler için en 

önemli fayda rakiplerle sivil ilişkiler oluşturmaktır. Birbirini anlamak demek, olası 

açık savaşları minimuma indirgeyecektir. 

 

Cemaat (Community): Kurumun ajandası, çevrenin ajandası ile paralel işliyorsa, 

kurumun işleri huzurlu devam eder. Anlaşmazlıklar çıksa bile, paylaşılan değerleri 

korumayı ve iletişimin kanallarını açık tutmayı bilmek gerekir. İyi iletişim, evlilikte 

olduğu gibi, bu yoğun ilişkide de çok önemlidir.  

 

Kanaat Liderleri: Bu kişiler, kurumun yaptıkları ile ilgili onay mekanizması olarak 

görülür ve toplumda büyük bir otorite olarak kabul edilirler. Çalışanlardan sonra, 

kurumu en iyi tanıyan, bilen kişilerdir. Her kurum için, diğerleri tarafından fikirlerine 

güvenilen ve değer verilen ve saygı duyulan bu tanım kapsamında bulunan kişiler 

vardır. Danışmanlar, müşavirler, editörler, teknik uzmanlar gibi, birçok tipte 

kişilerdir. Bilgileri vardır. Kurumun ilgi alanlarında etkileri vardır. Kurumun onları, 

onların da kurumu tanımaya ihtiyacı vardır. 

 

Her sosyal paydaşın beklentileri ve bu beklentiler doğrultusunda kurum itibarına 

uygun biçimde geliştirilecek iletişim planlarına ilişkin konular da değişiklik 

göstermektedir. Buradan ortaya çıkan önemli nokta, her kurumun, kendisinin 

öncelikli sosyal paydaşlarını belirlemesi ve itibarını artırmaya ve korumaya yönelik 

özel fırsatları tespit ederek iletişimini yönetmesi gereğidir.  

 

Diğer bir nokta ise, kurumun itibarını etkileyen en önemli sosyal paydaşın çalışanlar 

olduğudur. Çalışanları kurumla ilgili söyledikleri ya da davranışları diğer sosyal 

paydaşları, özellikle müşterileri etkilemektedir. Olumsuz bir söz ya da davranış geri 

dönüşü olmayan ya da zor kurtarılabilecek hasarlara sebep olabilmektedir. Bu 
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noktada iki farklı tanıma dönmekte fayda var. Birincisi Bütünleşik Pazarlama 

İletişimi ile ilgili tanım: 

 

“Bütünleşik Pazarlama İletişimi hem bir süreç, hem de bir konsepttir. Bundan 
dolayıdır ki Bütünleşik Pazarlama İletişimi, pazarlama iletişimine ait bütün çabaların 
bir ‘disiplini’, ‘orkestrasyonu’, ‘tek sesliliği’, ‘uyumu’, ‘bütünleşmesi’ gibi değişik 
kavramlar ile de tanımlanmaya çalışılmaktadır”10.  

 

Diğer bir tanım ise iç iletişimle ilgili: 

 

“Çalışanlarla iletişimin bir diğer önemli boyutu işletmelerin müşteriler, ortaklar, yerel 
kuruluşlar ve diğer hedef kitlelerle güvene dayalı iletişim oluşturabilmesi için tek sesli 
iletişimin gerekliliğidir. Bu esaslara dayalı kurulan iletişim ise, daha az iş bırakma, 
daha yüksek verimlilik ve daha az hata anlamındadır”11.  

 

Her iki tanımda da ortak kavram “tek seslilik”. Bütünleşik Pazarlama İletişimi 

tanımında tüm sosyal paydaşlar arasında tek sesliliği sağlamaktan bahsedilmektedir. 

Ancak bunu sağlamak için ise, öncelikle çalışanlar arasında tek sesliliğin sağlanması 

gereği ortaya çıkmaktadır: 

 

“Bir kurumun itibarı, o kurumun içinde neler olduğunun, aynasıdır. Eğer çalışanlar 
kendilerini kurumlarıyla özdeşleştirirlerse; daha iyi çalışırlar, ürünlerine daha çok 
özen gösterirler ve bu da kurumsal kültürü güçlendirir. Eğer, fırsatları olursa, dış 
dünyaya kurumun bir elçisi gibi davranırlar. Bu yüzden çalışanların desteğini almak, 
güçlü bir itibarı devam ettirmek için çok önemlidir”12. 

 

İyi bir kurumsal itibara sahip olmak ve onu korumak çalışanların desteği olmadan 

mümkün gözükmemektedir. 

 

 

                                                           
10 İzzet Bozkurt, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, MediaCat Kitapları, Ankara, 2000,  s.15. 

11 A.e., s.338. 

12 Charles J. Fombrun, a.g.e., p.14. 
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2.3.  KURUMSAL İTİBARIN İŞ SONUÇLARI İLE 

BAĞLANTISI 
 

Bilginin yaygınlaşması, hızlı dolaşımı ve kolay ulaşılabilir olması, küreselleşme, 

ürün/hizmetlerin birbirine benzemesi, iletişim mecrasının çoğalması, sosyal 

paydaşların medya ve mesaj bombardımanına tutulması gibi birçok faktör kurumsal  

itibarı önemli kılmaktadır. Özellikle bu ortamda farklılaşmak ve nihai hedef olan 

kârlılığa ulaşmak isteyen şirketler için. Güçlü itibarı olan bir kurum, sosyal 

paydaşlarının öncelikli tercihi olmaktadır.  

 

Olumlu itibar, kurumun algılanan en önemli sermayesidir. Her ne kadar elle 

tutulamayan, soyut bir değer olsa da, güçlü bir kurumsal itibar gerçek değere 

dönüştürülebilir: Tüketicilerin kurumun ürünleri ve hizmetlerini satın almayı daha 

çok tercih etmeleri ve diğerlerine tavsiye etmeleri; yetenekli çalışanların kuruma 

katılması ve kurumda kalmaları; güçlü bir pazar değeri oluşması ve yatırımcıların 

cezbedilmesi; sektördeki diğer paydaşların etkilenmesi ve güvenilirliğin artması13. 

 

İtibarın sosyal paydaşlar nezdinde iş sonuçlarına dönüşmesine bir başka örnek de 

aşağıdaki gibidir: 

 

“Müşterilerde yaratılan kurumsal itibar, marka değerini yükseltmekte, sadakati 
artırmakta, yeniden satın almaya teşvik etmekte ve daha fazla kazanç sağlamaktadır.  
 
Aynı şekilde, çalışanlar nezdinde yaratılan kurumsal itibar, mevcut çalışanların daha 
nitelikli yeni çalışanları çekmesine, üretimin ve kârlılığın artmasına zemin 
oluşturabilir. Kurumsal itibar aslında soyut bir nitelik olmasına rağmen somut olarak 
‘hissedar değeri’ yaratır. Çünkü itibar, bir  kurumun iç ve dış ortamlarındaki ‘rekabetçi 
pozisyonuna’  katkıda bulunur. 
 
Bir kurum için itibarından daha önemli bir başka değeri olamaz. Çünkü itibar; 
 Nakit akışını ve kârlılığı artırır, 
 Rakipleri uzakta tutan bir bariyer görevini görür,  

                                                           
13 Burson-Marsteller by Wirthlin Worldwide, “Maximizing Corporate Reputation”, Report of The 
Study on Corporate Reputation, Virginia, 1998, p.1. 
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 Kurumun faaliyetine devam etmesi ve var olması için kamuoyundan tam yetki ve 
onay sağlar, 
 Durgunluk dönemlerinde ve krizlerde koruyucu bir kalkan yaratır. 

 
Öte yandan bir kurumun itibar konumu ile uzun vadeli finansal performansı arasında 
çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Yatırımcılar kurumun gelecekteki finansal 
başarıları hakkında yaptıkları tahminlerde  kurumun itibarını da gözettiklerinden, daha 
saygın şirketlerin daha yüksek finansal getirilere sahip olacaklarını düşünmek 
yerindedir” 14. 

 

Kurumsal itibarı iyi yöneten şirketler her bir sosyal paydaş için bekledikleri iş 

sonuçlarını belirleyip, her bir sosyal paydaş için ayrı iletişim planları 

uygulamaktadırlar. Ancak, tüm bu ayrı iletişim planlamalarının uygulamaları 

neticesinde hedef kurumsal itibarın toplam olarak artması ya da korunmasıdır. Her ne 

kadar ayrı iletişim çalışmaları yapılsa da iletişimin tek seslilik içinde yürütülmesi 

gerekmektedir ki kurumsal itibarın toplam olarak artması ya da korunması 

sağlanabilsin.  

 

Özellikle Fortune dergisinin her yıl yaptığı “Fortune 500 - Most Admired 

Corporations” (Fortune 500- En Beğenilen Şirketler) listesinde, ilk sıralarda yer alan 

kurumlar incelendiğinde, kurumsal itibarı yükseltmek isteyen kurumlara getirilen 

öneri şöyle bir döngüyü içermektedir: 

 

İyi bir itibar önce iyi çalışanları çeker. Bu çalışanlar da yeni ve yenilikçi ürünler 

sunarlar; müşterilere iyi hizmet ederler. Kazanç büyür, çalışan ve müşteri mutlu olur, 

güçlü itibar devam eder.  Diğer taraftan, itibar listesinin sonunda kalan itibarı düşük 

şirketlerin de iyi sebepleri vardır. Kötü performans finansal sorunlara sebep olur. 

Şirket çalışan ve müşteri kaybeder. Bu da performansı iyice kötüleştirir15. 

 

Fortune dergisinin her yıl yaptığı “Fortune 500 - Most Admired Corporations” 

(Fortune 500- En Beğenilen Şirketler)  araştırmasının sonuçları birçok CEO 

                                                           
14 PRCI-Capital, a.g.e. 

15 Roger C. Vergin, “Corporate Reputation and The Stock Market” (Çevrimiçi), 
http//www.toksuvechase.com/makale05.htm, Mayıs 2003. 
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tarafından hem merakla, hem de gerginlikle beklenmektedir. CEO’ların beklediği 

araştırma sonuçlarında listede yer alan kurumların itibarları puanlanmıştır ve CEO 

kurumunun hangi sırada yer alacağını öğrenmek istemektedir. 

 

Kurumsal itibar CEO’lar için neden bu kadar önemli? 

 

“Her şey bir mantık silsilesi içindedir: Bir kurum, itibarını tüm sosyal paydaşlarıyla iyi 
ve doğru ilişkiler kurararak inşa eder. Doğru şekilde yönetilen itibar, profesyonellerin 
çalışmak istedikleri ilk tercih olur, üniversiteden yeni mezun olan en başarılı 
öğrencileri çeker ve en verimli insan kaynaklarını barındırır. Aynı şekilde kurum, ilk 
tedarikçi olarak tercih edilir, daha çok yeni müşteri kazanır ve mevcut müşterilerinin 
gözünde marka değeri yükselir. En önemlisi, yükselen itibarı ile daha düşük maliyetle 
üretim yaptırabilen ve daha yüksek kâr marjı yaratan kurum, yatırımcıların ilk tercihi 
haline gelir.”16. 

 

Diğer taraftan Burson-Marsteller ve Wirtlin Worldwide’ın 1998 yılında Kurumsal 

İtibar üzerine yaptıkları çalışmada yer alan Kurumsal İtibar Çarpanı’nda (Corporate 

Reputation Multiplier) kurumsal itibarın iş sonuçlarına ne ölçüde yansıdığı tespit 

edilmiştir17: 

 

Söz konusu araştırmada yer alan Kurumsal İtibar Çarpanı, itibarı en yüksek olarak 

nitelendirilen ilk 10 ve itibarı en düşük olarak nitelendirilen son 10 şirket arasındaki 

kıyaslamayı göstermektedir. Aşağıdaki kıyaslamada itibarın iş sonuçlarına etkisinin 

son 10 kuruma göre ilk 10 kurumda nasıl yansıdığı şöyle tespit edilmiştir: 

 

İlk 10 kurum, son 10 kuruma göre; 

- Ürün ve hizmetlerini 7 katı daha fazla fiyatla satabiliyor 

- Hisseleri 5 kat daha fazla tercih ediliyor 

- Çalışmak için iyi bir kurum olarak 4 kat daha fazla tavsiye ediliyor 

- İyi bir ortak olarak 3 kat daha fazla tavsiye ediliyor 

- 1.5 kat daha fazla; krizden yara almadan kurtuluyorlar. 
                                                           
16 PRCI-Capital, a.g.e. 

17 A.e. 
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Kurumsal İtibar Çarpanı’ndan elde edilen sonuçlar, iyi bir itibara sahip kurumun 

sosyal paydaşlarından daha fazla destek gördüğünü göstermektedir. Ayrıca, iyi bir 

itibar kurumun değerini de artırmaktadır.  

 

Buradan elde edilen bir diğer sonuç ise iyi bir kurumsal itibarın çalışanlar üzerindeki 

etkisidir. Kurumun çalışmak için iyi bir yer olarak tavsiye edilmesi, hem çalışanların 

o kurumda mutlu çalışmasına sebep olacak, hem de potansiyel çalışanları kuruma 

çekecektir. 

 

Aynı zamanda, kurumun itibarını etkileyen en önemli sosyal paydaş olan çalışanın 

kurum dışında kurumla ilgili konuştuklarını göz ardı etmemek lazım. Bu da kurumun 

çalışmak için iyi bir yer olarak tavsiye edilmesinde başlıca etkendir. 

 

2.4.   KURUMSAL İTİBARIN BİLEŞENLERİ VE 

ÖLÇÜMLEME 
 

Kurumsal itibarın hangi bileşenlerden oluştuğu ve hangi bileşenlerin hangi sosyal 

paydaşlar üzerinde ne kadar etkisinin olduğunu bilmek, kurumsal itibarı yönetmek 

için birinci şarttır. Bu bileşenler, kurumsal itibarı neyin ve nelerin pozitif veya 

negatif yönlendirdiğini ve kimleri memnun edip etmediğinizi tespit etmeye yarar. 

Çalışan, müşteriler, kamuoyu, yatırımcılar, medya, tüketici gibi grupların kurum 

hakkında ne düşündükleri ortaya çıkar.  

 

İtibar yönetimi konusunda uzman Charles J. Fombrun sosyal paydaşların 

algılamalarını tespit etmek için son derece kapsamlı ve güçlü bir ölçümleme modeli 

oluşturmuştur. Kurumsal itibarı daha somut bir şekilde ölçebilmek için merkezi 

Amerika’da bulunan Reputation Institute (İtibar Enstitüsü) standart hale getirilmiş bir 

ölçümleme aracı olan Reputation Quotient/RQ®’nı (İtibar Katsayısı) geliştirmiştir.   
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İtibar Katsayısı’nda sosyal paydaşların 6 farklı boyutta ve 12 özellik çerçevesinde 

kurumsal itibarı nasıl gördükleri tespit edilmekte ve sonuçları  kurumun itibarını 

yükseltmek için kullanabilecek bilgiye dönüştürerek verilmektedir. Kurumsal itibarın 

boyutları altı bileşenden oluşmaktadır18: 

 

1. Duygusal Cazibeniz 

2. Ürün ve Hizmetleriniz 

3. Finansal Performansınız 

4. Vizyon ve Liderliğiniz 

5. Çalışma Ortamınız 

6. Sosyal Sorumluluklarınız 

 

Bu altı bileşene göre, birçok sosyal paydaşın, birçok sektörde kurumlarla ilgili 

algılamaları ölçümlenmektedir. Harris Interactive Araştırma Şirketi ve Shandwick 

International adlı halkla ilişkiler danışmanlığı şirketi ortaklığında Amerika’da 

yapılan odak grubu (focus group) çalışmalarında, Amerikalı insanlara kurumlarda 

neden hoşlandıkları ve saygı duydukları, neden hoşlanmadıkları ve saygı 

duymadıkları sorulup, ne hissettikleri öğrenilmiştir. Bunun sonucunda, yukarıda adı 

geçen altı bileşenin altında bulunan 20 nitelik ortaya çıkmıştır. 

 

Kurumsal itibar bileşenlerinin içinde, yukarıda yapılan araştırma sonucu tespit edilen 

20 nitelik kurumun rakipleri ve tüm sektördeki kurumlar ile arasında itibar 

sıralamasında farkını oluşturmaktadır. Yukarıda sözünü ettiğimiz 20 niteliği 

açımlamaya  çalışalım19: 

  

1. Duygusal Cazibe:  

- Kurum hakkında iyi duygulara sahip olmak 

                                                           
18 A.e. 

19 Harris Interactive, “The 20 Attributes of Reputation” (Çevrimiçi), 
http//www.harrisinteractive.com/pop_up/rq, 12 Şubat 2003; ayrıca bkz. Charles J. Fombrun, “Survey 
Mastering Management”, Financial Time, New York, 4 Aralık 2000. 
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- Kurumu takdir etmek ve kuruma saygı duymak 

- Büyük anlaşmalar söz konusu olduğunda kuruma güvenmek 

 

2. Ürünler ve Hizmetler:  

Kurum; 

- Ürün ve hizmetlerinin arkasında durur 

- Yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirir 

- Yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunar 

- Ödenen paraya değen ürün ve hizmetler sunar 

 

3. Finansal Performans:  

Kurum; 

- Güçlü kârlılık kayıtlarına sahiptir 

- Düşük riskli yatırımlar yapar 

- Gelecekte büyüme ile ilgili güçlü tahminler yapar 

- Rakiplerinden daha üstün performans gösterir 

 

4. Vizyon ve Liderlik:  

Kurum; 

- Mükemmel bir liderliğe sahiptir 

- Gelecek hakkında net bir vizyona sahiptir 

- Pazar fırsatlarının avantajlarını fark eder ve iyi değerlendirir 

 

5. Çalışma Ortamı:  

Kurum; 

- İyi yönetilir 

- Çalışmak için iyi bir şirkettir 

- İyi çalışanlara sahiptir 
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6. Sosyal Sorumluluk:  

Kurum; 

- Faydalı toplumsal olayları destekler 

- Çevreye duyarlı ve sorumludur 

- İnsan ilişkilerinde ve davranışlarında yüksek standartlar oluşturur ve uygular 

 

Yukarıda açıklanan altı bileşen ve 20 nitelik arasında kurumsal itibarın çalışanlarla 

ilişkisi önemli bir bileşen olarak göze çarpmaktadır. Çalışma Ortamı adı altında, 

kurumun “iyi yönetilmesi”, “çalışmak için iyi bir şirket olması”, “iyi çalışanlara 

sahip olması” gibi algılanan nitelikler doğrudan çalışanların etkisini göstermektedir. 

Ancak, bu bileşenin yanı sıra, diğer bileşenler ise, dolaylı olarak çalışanların dışarıya 

yani diğer sosyal paydaşlara özellikle tüketici ve kamuoyuna yansıttığı faktörleri 

taşımaktadır. Örneğin ürün ve hizmetler ile ilgili bileşende çalışanların sunduğu 

hizmeti ve sattığı ürünü nasıl anlattığı diğer sosyal paydaşların algılamasında etkili 

olmaktadır. 

 

Kurumsal itibarın bileşenleri bir başka modelde ise 10 tanedir. Wirtlin Worldwide 

Araştırma Şirketi’nin, Küresel İletişim Danışmanlığı Şirketi Burson-Marsteller ile 

birlikte Kurumsal İtibar ile ilgili yürüttükleri araştırmada, Wirtlin Worldwide’ın 

geliştirdiği ve 10 yıldan fazladır kullandığı “Corporate Image Modelling Analysis” 

(Kurumsal İmaj Modelleme Analizi) tekniği temel alınmıştır. 

 

1998 yılında yapılan araştırmada tüketicilere ve iş dünyasının etkileyici 

kurumlarına/kişilerine sorulduğunda, kurumsal itibarı neyin yönlendirdiği sorusunun 

cevabı özellikle iki noktada birleşmiştir: “müşterilere sunulan hizmete odaklanma” 

ve “yüksek kalitede ürün ve hizmetler”. 

 

Araştırmada, çalışanlarla ilgili bileşenler de önemli bir sırada yer almaktadır20: 

 

                                                           
20 Burson-Marsteller by Wirthlin Worldwide, a.g.e., p.3. 
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“Kurumsal İtibarda Hangi Faktörlerin Payı Vardır?” sorusuna verilen yanıtlar şu 

diziyi ortaya çıkarmıştır: 

 

Tüketicilere  Sıralama  İş Dünyasının Etkileyicilerine  

Göre       Göre 

Müşteri odaklılık  1   Müşteri Odaklılık 

Ürün/hizmet kalitesi  2   Ürün/hizmet kalitesi 

İnanılırlık   3   İnanılırlık 

Yetenekleri çekme/tutma 4   Yetenekleri çekme/tutma 

Değişime cevap verme 5   Değişime cevap verme 

Çevreye duyarlılık  6   İyi finansal performans 

Cemaate duyarlılık  7   Yenilikçilik 

Yenilikçilik   8   Sektörel liderlik 

İyi finansal performans 9   Net vizyon 

Net vizyon   10   Cemaate duyarlılık 

 

Yukarıdaki araştırmada kurumsal itibardaki faktörlerin payı incelendiği zaman gerek 

tüketici, gerek iş dünyasının etkileyicilerine göre ilk beş sırada yer alan faktörler aynı 

çıkmaktadır: Müşteri odaklılık, ürün/hizmet kalitesi, inanılırlık, yetenekleri 

çekme/tutma ve değişime cevap verme. Tüm bu faktörler içinde çalışanlarla 

doğrudan ilgili olan faktör yetenekleri tutma/çekme olarak görülmesine rağmen, 

diğer faktörler de çalışanlarla ilgilidir.  

 

Çalışanı “müşteri odaklı” olmayan bir kurumun “müşteri odaklı” olarak 

algılanamayacağı, ürün/hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve standart halde 

tutulmasının çalışanların katkısı olmadan gerçekleştirilemeyeceği açıktır. Kurumun 

inanılırlığının önce çalışanlarının kendisine inanmasıyla, değişime karşı destekçi 

tutumlarıyla, mümkün olabileceğinin anlaşılması gerekir. Kurum, ancak böylesi bir 

çalışan yapısıyla, yetenekli çalışanlar için bir cazibe merkezi haline gelebilir. 
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Bu araştırmayla, Harris Interactive Araştırma Şirketi ve Shandwick International adlı 

halkla ilişkiler danışmanlığı şirketi ortaklığında Amerika’da yapılan odak grubu 

(focus group) çalışmalarının ve Charles J. Fombrun’un Reputation 

Quotient/RQ®’ının (İtibar Katsayısı) ortak noktaları bulunmaktadır. En önemli ortak 

nokta, itibar bileşenlerinin çalışanlarla doğrudan ilgili bileşeni olduğu gibi, diğer 

bileşenlerde de çalışanların etkisinin bulunduğudur. 

 

Her yıl Amerika’nın ve dünyanın en beğenilen şirketleri araştırmasını düzenleyen 

Fortune dergisinin kurumsal itibar bileşenleri dokuz tanedir21: 

 

1. Yenilikçilik 

2. Finansal Sağlamlık 

3. Çalışan Yeteneği 

4. Kurumsal Varlıkların Kullanımı 

5. Uzun Vadeli Yatırım Değeri 

6. Sosyal Sorumluluk 

7. Yönetim Kalitesi 

8. Ürün ve Hizmet Kalitesi 

9. Küresellik 

 

Fortune’un kurumsal itibarı oluşturan dokuz bileşenin dokuzunda da diğer tanımlarda 

olduğu gibi çalışanlarla ilgili bileşen bulunmaktadır. Ayrıca, diğer bileşenlerde 

çalışanların payı vardır. 

 

Yukarıda adı geçen Wirtlin Worldwide Araştırma Şirketi’nin, Küresel İletişim 

Danışmanlığı Şirketi Burson-Marsteller ile birlikte Kurumsal İtibar ile ilgili 

yürüttükleri araştırmada yukarıdaki tespiti destekleyen bir başka gösterge de 

mevcuttur: Kurumsal İtibar/ 360° Perspektifi.22

                                                           
21 PR Newswire, “Limited Brands Named The World’s Most Admired Speciality Retailer” 
(Çevrimiçi), http://news.cnet.com/investor/news/newsitem/0-9900-1028-20903558-0.html, Mart 2003. 

22 Burson-Marsteller by Wirthlin Worldwide, a.g.e., p.1. 
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Kurumsal İtibar: 360° Perspektifi 
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Kurumsal
İtibar 

 
Medya CEO’lar 

 ÇalışanlarBorsa 

 

 
İş AdamlarıTüketiciler 

 

 
Yönetim Kurulu

Hükümet  Üyeleri 

 
Cemaat Elçiler

 

 

Şekil 10: Kurumsal İtibar/ 360° Perspektifi 

 

Bu modelde, kurumsal itibarı etkileyen tüm sosyal paydaşlara 360 derece 

perspektifinden bakılmış, tüm sosyal paydaşların itibar üzerindeki etkisi birbirleriyle 

etkileşimi de baz alınarak incelenmiştir. Kurumsal itibarı etkileyen sosyal paydaşlar 

içinde çalışanlar da diğer sosyal paydaşlar arasında yer almaktadır.  

 

2.5.   KURUMSAL İTİBAR VE ÇALIŞAN BAĞLANTISI  
 

Hiç kimse bir kurum ile ilgili sadece doğrudan ve kendi başına bir deneyim yaşamaz. 

Herkes, diğerlerinin izlenim ve deneyimlerinden etkilenir. Potansiyel yatırımcılar, 

borsa yorumcuları ve analistlerinden, müşteriler; haberler, reklamlar ve yakın 

çevrelerindeki tanıdıklarından ya da o kurumda çalışanlardan, potansiyel çalışanlar 

ise; o kurumda çalışanlardan etkilenirler. 

 

Kurumun nasıl algılandığını ve yargılandığını etkileyen birçok grup vardır. Wirtlin 

Worldwide Araştırma Şirketi’nin, Küresel İletişim Danışmanlığı Şirketi Burson-



Marsteller ile birlikte Kurumsal İtibar ile ilgili yürüttükleri araştırmada, araştırmaya 

cevap veren gruplar, kurumların itibarını etkileyen ilk beş sosyal paydaşı 

sıralamışlar23. 

 

Yöneticiler için CEO’lar için Medya için Yönetim Kurulu Üyeleri için 

Müşteriler  Müşteriler Müşteriler Müşteriler 

Çalışanlar  Çalışanlar Çalışanlar Çalışanlar 

Medya   Medya  Medya  Medya 

Borsa   CEO  Cemaat Borsa 

CEO   Borsa  Kamuoyu CEO 

 

Tüketiciler için Borsa için Hükümet için  

Müşteriler  Müşteriler Müşteriler  

Çalışanlar  Çalışanlar Çalışanlar  

Kamuoyu  CEO  Cemaat   

Medya   Borsa  Kamuoyu   

Cemaat  Medya  Medya  

 

Söz konusu araştırmada, tüm grupların bir kurumun itibarını etkileyen en önemli 

sosyal paydaşlar olarak hemfikir oldukları sosyal paydaşların “müşteri” ve “çalışan” 

olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 

 

Bir kurum, itibarını tüm sosyal paydaşları ile iyi ilişkiler geliştirerek korumaya ve 

yükseltmeye çalışmaktadır. İyi yönetilen bir kurum, tedarikçinin işbirliği yapmak 

için ilk seçeneği olur; yeni müşterileri kendine çeker, mevcut müşteriler için marka 

bağlılığını güçlendirmeyi sağlar. İyi bir itibara sahip olan kurum, yatırımcı için de 

cazibe noktası olur ve hisse senedi değerini yükseltir. Son olarak da, iyi bir itibara 

sahip kurum çalışılmak için ilk tercih edilen yer olur. 

                                                           
23 A.e. 
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Stern School’da 303 kurum arasında yapılan bir araştırma itibarı yüksek kurumların 

çalışılmak için ilk tercih olduğunu kanıtlamaktadır24: 

 

303 kurumun bir yıllık kazançları finansal analistler tarafından incelendiğinde, 

performans göstergeleri ile açıklanan değerler dışında, bunun sebebinin çoğunlukla 

kurumun itibarını oluşturan finansal olmayan bileşenlerle açıklandığı ortaya 

çıkmıştır. Aynı araştırmada, yüksek itibarlı şirketlere yapılan yatırımın daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, 200 işletme öğrencisinin yüksek itibarlı şirketleri 

çalışmak için daha uygun buldukları ortaya çıkmıştır.  

 

Öyleyse, çalışanlar bir kurumun rekabette güçlü olmasını sağladıkları gibi, aynı 

zamanda iyi bir iç iletişim çalışması yapmayan kurumlarda kurumun pazarda kan 

kaybetmesine sebep olabilirler. Çalışanların kurumsal itibarda önemli bir sosyal 

paydaş olduğu ve kurumun iş sonuçlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkilediklerini 

kurumsal itibar modelleri ve araştırmaları göstermektedir. Aynı zamanda çalışanlar 

da kurumun itibarının yüksek olmasından olumlu olarak etkilenmektedirler.  

 

“Çalışanlar gözünde kurumun itibarı her zaman önemlidir. Çalışanlar en mükemmel 
kaynak olarak hizmet ederler ve kurumun markasının potansiyel müşteriler, müşteriler 
ve diğer sosyal paydaşlarla paylaşılmasında rekabetçi avantajdırlar”25. 
 

Gözle görülemeyen bir varlık olan kurumsal itibarın yüksek olması kurumları kriz 

zamanlarında koruyan bir rezerv olarak da görev yapar. Bu da öncelikle çalışanların 

kurumu terk etmemelerini, kurumda krizi birlikte göğüslemelerini ve itibarı 

                                                           
24 Reputation Institute, a.g.e. 

25 Paula M. Angelo, “Strengthening Your Corporate Reputation”, The Gallery, International 
Association of Business Communicators/Detroit (Çevrimiçi), http//www.iabcdetroit.com, Şubat 2000. 
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korumalarını sağlar. İyi bir itibar, daha iyi iş başvurularını çeker.; başvuranların uzun 

süre kurumda kalmasını sağlar; çalışan moralini yüksek tutar26. 

 

Kurumsal itibarı korumak ve yükseltmek için iletişimin hedeflerini belirlemek, iyi 

planlar yapmak, mesajları oluşturmak, sunumlar yapmak, medya röportajları 

düzenlemek gibi birçok iletişim çalışması yeterli gibi gelebilir. Ancak, çalışanlar 

planlanandan başka bir yönde hareket ediyorsa bu kurumsal itibara zarar verecektir. 

 

“Kurumlarda kaç kez şunlara benzer şikayetler duyulur: ‘Kimse beni dinlemiyor.’, 
‘Söylemem gerekenleri duymak istemiyorlar.’, ‘Bilmesi gereken son kişi benim.’, 
‘Gazetede okumadan önce haberim yoktu.’, ‘Bizim patronlar sadece kendileri ile 
ilgilenirler.’, ‘Bana düşünmem için para ödenmiyor.’, ‘Patronum ya benim yolum, ya 
da hiç diyor’”27. 

 

Bu tür duygular kurumlarda çalışanlar arasında yaygınlaştıkça verimliliği öldürür. 

Kurumlara ve liderlere inanç, doğru politikalar ve kurallar ile başlar ve kurum içinde 

ve dışında tutarlı bir uygulama gerektirir. Yöneticilerin beklentileri karşılayacak bir 

saygıya sahip olmasını ve örnek teşkil etmesini sağlar. Sürprizlere yer vermeyecek 

açık bir iletişim gerektirir. Ne olursa olsun doğruyu söylemeyi içerir. Bu da 

çalışanları dinlemek ve onlara davranışları ile ilgili geribildirimde bulunmak 

demektir. Nerede neyin doğru olduğunu bir norm haline getirecek kurumsal iklim 

oluşturmak açık iletişimin geleneklerindendir. 

 

Müşterilere ve hissedarlara davranışta olduğu gibi çalışanlara davranışta da aynı 

önceliği verme kararlılığı gereklidir. Öncelikle, çalışanları itibar konusunda aynı 

yöne doğru taşımak, kurumun iş stratejileri ve hedeflerine ulaşmayı sağlayacaktır. 

 

                                                           
26 Gary H. Jones-Truman- State University, Dr. Beth H. Jones-Western Carılina College, Dr. Philip 
Little-Western Carolina University, “Reputation as Reservoir: The Value of Corporate Goodwill as a 
Buffer Against Loss in Times of Economic Crisis”, Western Carolina, Şubat 2003. 

27 Davis Young, a.g.e., p.173. 
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Her çalışan, müşteriler, cemaat, hissedarlar ve diğer sosyal paydaşlar için birer 

elçidir. İyi ya da kötü elçi olabilirler. Ok ne yöne giderse gitsin, kurumun itibarı için 

bir yönlendiricidir. Fikirleri değerli olan, itibar beklentilerini birlikte oluşturan, 

dürüstçe iletişim kuran çalışanların iyi birer elçi olacağı hiç kuşkusuz mantıklı bir 

öngörüdür.  

 

Her çalışanın davranışının kurumun itibarını ve iş stratejilerini nasıl etkilediğini 

anlamak için eğitime ihtiyacı vardır. Bu eğitim, yalnızca iyi bir liderlik modeli varsa, 

işe başladıkları ilk günden başlar, her gün tekrar eder. Her çalışan davranışının 

kurumun itibarı üzerindeki etkisini anlaması gerekir. Ancak böyle olursa, itibarla 

ilgili donanım taktiklerini anlayabilir ve uygular28. 

 

Özetlemek gerekirse, her çalışan kurumun ismini taşıyan bir ortaktır. Kurumun kalbi 

ve ruhudur. Büyük ya da küçük başarılara sahip şirketler, kurumsal itibarı yaratmak 

için çalışanlarını gerekli olan becerilerle desteklerler. Bu da çalışanları dinlemeyi, 

onaylamayı, geribildirimde bulunmayı gerekli kılar; beklentileri tanımlamayı ve 

çalışanları bu beklentileri karşılamak üzere donatmayı içerir. 

 

“Amerika’nın Çalışmak İçin En İyi 100 Şirketi” kitabını oluşturan araştırmada, 

çalışanlarla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda “farklılıklar 

bulunmasına rağmen, bu 100 şirketin herbirinin çalışanlarına farklı olanaklar 

sunduğu”, ancak yine de “her kurumun kendine özgü olduğu”  sonucu çıkmıştır.  

 

Çalışanlara motivasyonu ve tatmini sağlayan ilk beş faktörü belirtmeleri sorulmuştur: 

Ödeme seviyeleri, fayda sağlayan programlar, iş güvenliği, eşit fırsat, ambians-

kurumun tarif edilmesi zor çalışma tarzı. Çalışanlar buradan üç önemli özelliği ön 

plana çıkarmışlardır29: 

 

                                                           
28 A.e., pp.173-174. 

29 Charles J. Fombrun, a.g.e., pp.112-116. 
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1. Güveni teşvik ediyorlar 

2. Çalışanları donatıyorlar 

3. Gurur uyandırıyorlar 

 

1. Güveni teşvik etmek: 

İyi bilinen şirketler çalışanlarına güvenilirliği göstermek için sistematik olarak efor 

harcarlar. Bilgiye eşit ve özgürce ulaşılmasını sağlarlar. Çalışanların işlerini 

ödüllendirirler. Bu bazen kâr paylaşımı planlaması içinde çalışanların payını alması 

ile, bazen de kurumun hisselerine sahip olunması ile olur.  

 

2. Çalışanları donatmak:  

Araştırma, çalışanların gerekli bilgi ve beceri ile donatıldığı, katılımının ve kararlara 

katkıda bulunmasının sağlandığı zaman, iyi gelişmeler olduğunu göstermektedir. 

Çalışanların kendilerini iyi hissetmeleri, daha çok ve daha iyi çalışmaları için motive 

olmaları kendilerine daha çok güven duymalarının ön işaretidir. Pozitif davranışların 

hâkim olduğu bir çalışma ortamı, takım çalışmasını cesaretlendirir, yaratıcılık ve 

yenilikçiliği teşvik eder ve kurumun rakipleri karşısında daha hızlı hareket etmesini 

sağlar. 

 

Kararlara katılım çalışanlara kendilerini iyi hissettirir, çünkü; ürünler, hizmetler ve 

kurumun müşterileri ile her gün karşı karşıya olan çalışanlar doğrudan karar verici 

konumundadırlar. 

 

3. Gurur uyandırmak: 

Saygıdeğer şirketler çalışanlarının işlerine yüksek derecede duygusal katılımda 

bulunmalarını sağlarlar. Eğer çalışana işi anlamsız geliyorsa; işe, ürüne, kurumun 

ona sağladıklarına katılımı da beklenemez. Ürün problemli ise ve müşteriye sunumu 

müşteri beklentilerini karşılamıyorsa, çalışandan onu satması beklenemez. 

 

Eğer, kurum iş güvenliğine tepeden bakıyor, çalışan gruplarını küçümsüyorsa, 

çalışanın kuruma bağlanması beklenemez. Nitekim, çalışmak için iyi bir yer 
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çalışanda gurur uyandırmalıdır: Çalışan işinden, kurumun ürünlerinden ve kurumun 

çalışma tarzından gurur duymalıdır. 

 

Sonuç olarak, çalışan kurumsal itibarı, kurumsal itibar da çalışanı ve potansiyel iş 

gücünü etkilemektedir. Çalışan aynı zamanda öncelikle müşteri ve potansiyel 

çalışanlar olmak üzere diğer sosyal paydaşların da o kurum hakkındaki algılamalarını 

yönlendirmektedir. 

 

2.6.  KURUMSAL İTİBAR VE ÇALIŞAN 

ARAŞTIRMALARI  
 

İç iletişimin kurumsal itibar ile etkileşimini iyi analiz edebilmek için çalışanlarla ve 

kurumsal itibarla ilgili yapılmış araştırmaları inceleyeceğiz. Aşağıda 6 ayrı 

araştırmanın sonuçlarını aktarmaya çalışacağız. Ardından, bizde yapılmış ve 

araştırmamızda doğrudan yararlandığımız Capital Dergisi’nin “En Beğenilen 

Firmalar Araştırması”na değineceğiz. 

 

2.6.1.  “İŞYERİNDE SADAKAT: 2001 ULUSAL ÇALIŞAN 

KIYASLAMASI ÇALIŞMASI” / WALKER INFORMATION 

EYLÜL 200130

 

İlk olarak inceleyeceğimiz araştırma, Walker Information araştırma şirketinin 2001 

yılında Amerika’da 48 eyalette iş dünyasında, kâr amacı gütmeyen kurumlarda ve 

hükümette çalışanlar arasında yaptığı bir çalışmadır. Çalışmanın ana konusunu 

işyerinde sadakat, adanmışlık (commitment) ve işyeri ile ilgili diğer algılamalar 

oluşturmaktadır. Araştırma, 18 yaş üstü, tüm zamanlı veya yarı zamanlı çalışanları 

kapsamaktadır ve en az 50 kişi çalıştıran kurumlarda yapılmıştır.  

 
                                                           
30 Walker Information, Loyalty in the Workplace: 2001 National Employee Benchmark Study, 
Indianapolis, Eylül 2001. 
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Araştırmadan bazı bulgular ilişikteki gibidir: 

 

1. Çalışanların adanmışlığı ile ilgili bulgular incelendiğinde en önemli madde 

“çalışmaktan gurur duymak” olarak öne çıkmaktadır: 

- Orada çalışmaktan gurur duymak    %64 

- Ailenin bir parçası gibi hissetmek    %51 

- Organizasyon ile güçlü bir yakınlığa sahip olmak  %45 

- Sadakatinin kurum tarafından hak edildiğini hissetmek %43 

 

2. Adanmışlığın potansiyel iş sonuçlarına yansıması sadakati, motivasyonu ve 

tavsiyeyi meydana çıkarmaktadır: 

- Çalışanların %75’i işlerinden daha fazla ve ötesinde şeyler yaptıklarını 

belirtmektedirler. 

- Çalışanların %74’ü iyi işler yapmak için motivedirler. 

- Çalışanların %62’si iki yıldır kurumda olmaktan memnun olduklarını 

belirtmişlerdir. 

- Çalışanların %53’ü diğer iş arayan potansiyel kişilere kurumu tavsiye etmeye 

isteklidirler. 

 

3. İşyerinde çalışmak için önemli faktörleri sıraladıklarında, çalışanların 

değişmeyen ilk dört maddesi arasında “kurumsal itibarın önemi” yer almaktadır. 

1999 yılında yapılan araştırma ile kıyaslama aşağıdaki gibidir: 

2001 1999 

1  1  İşte adalet 

2  2  Çalışanların dikkate alınması ve ilgilenilmesi 

3  3  Günlük işlerden tatmin olma 

4  4  Kurumun genel itibarı 

5  5  Çalışanlara güvenilmesi 

6  7  İş için gerekli kaynaklara ulaşılabilmesi 

7  6  İş tanımının iyi yapılmış olması 

8  8  Başarma duygusunun yaratılması 

 79



 

Çalışanlar, işyerinin “en önemli güç”leri arasında “kurumsal itibarı” saymaktadırlar: 

1. Çalışanların %75’i günlük işlerinden ve görevlerinden tatmin 

olduklarını belirtmişlerdir. 

2. Çalışanlar kurumsal itibarın kendileri için önemini vurgularken, aynı 

zamanda çalışanların %64’ü kurumun itibarını takdir ettiklerini de 

belirtmektedirler. 

3. Çalışanların %90’ı işverenin iş tanımını iyi yaptığını güçlü bir yön 

olarak ifade etmektedirler. 

 

Araştırmanın yukarıda yer alan bulgularından, birkaç önemli sonuç çıkmaktadır: 

Çalışanların çalıştıkları kurumdan gurur duymaları, kurumsal itibarın çalışanlar için 

önemi, çalışanların kurumsal itibarı takdir etmeleri. 

 

Buradan şu sonuca ulaşılmaktadır: Kurumsal itibarın çalışana etkisi vardır. 

 

2.6.2. “ÇALIŞAN DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERE CEVAP 

VERME” /  WIRTHLIN RAPORU MART 200131

 

Kurumlar için çalışanların adanmışlığının kurumun sahip olduğu en önemli değer 

olduğunu gösteren çalışmada, kurumsal itibarın çalışanların iş performansına olumlu 

yansıması ile kurumun iş sonuçları elde etmesini sağladığı sonucuna varılmaktadır. 

Çalışan araştırmasının özünde, çalışan tatminini hem rasyonel hem de duygusal 

olarak etkileyen faktörlerin anlaşılması yatmaktadır. Basitçe, çalışan sebeplerin 

açıklanmasıyla ikna edilir, ancak kişisel değerleri ve duyguları arasındaki bağlantı 

kurularak motive edilir.  

 

                                                           
31 Wirthlin Worldwide, Responding to Shifts in Employee Values, Virginia, Mart 2001. 
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Son 15 yıl içinde çalışan değerleri önemli bir değişim göstermektedir: On yıl önce, 

çalışan tatmini, iyi ödeme ve faydayla sağlanıyordu. Bu da çalışana, ailesinin, işinin 

ve genel olarak da kendisinin güvenliğini sağlıyordu. Şimdi ise, iyi ödeme ve fayda, 

iş ve aile hayatı arasındaki dengeyi sağlamak anlamına geliyor. İş güvenliği ise, 

kurumun iyi ödeme ve fayda sağlamasından öte, pazarda iyi performans gösteren 

kurumu olabilmek ile ölçülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11: “Kişisel Güvenlik” (Çalışan Değerlerinin Yönelimi) 

 

80’lerin ortasında kalite performansı, bazı kurumlar için umut olmasının yanı sıra, 

birçok kurum için ise sadece günün tadı tuzu anlamına geliyordu. Bugün, çalışanların 

büyük bir kısmı için kalite içselleşti. Çalışanlar iş tatmininin, iş için gerekli araçlar, 

iyi iletişim, eğitim ve kalifiye yöneticiler tarafından sorgulandığını düşünüyorlar. 

Böyle olursa, kendi iş performansları gelişiyor, daha kaliteli ürünlere öncülük 

edebiliyorlar, müşterilerini tatmin edebiliyorlar, kurumun performansını 

güçlendiriyorlar ve sonuçta gurur duyuyorlar. 
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Şekil 12: “Kalite Performansı” (Çalışan Değerlerinin Yönelimi) 

 

Yeni çalışmalarda, çalışanların daha çok kişisel performansın gelişimi ve profesyonel 

gelişime odaklandıkları tespit edilmektedir. İşler artık yaşamak için değil, bilgi 

içindir ve bilgi, çalışanların kendilerini iş değişikliklerine hazırlamalarına 

yaramaktadır. Bu değişimde, çalışanların işyerindeki problemleri çözmek için daha 

fazla donanıma sahip olmasını gerekli kılmakta ve dolayısıyla daha fazla işin içinde 

yer almasını istemektedir. Bu da daha fazla gelişme, fark yaratabilmek için beceri, 

kendine güven ve özsaygı unsurlarını harekete geçirir.  

 

Genel olarak, değişimle gelen, gelişme ve beceri müşteri kalitesine yansımakta; aynı 

zamanda da kişisel gelişim, bilgi, donanım ve kurumun başarısına katkıda 

bulunmaktadır. 
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Şekil 13: Donanım/Fark Yaratmak (Çalışan Değerlerinin Yönelimi) 

 

Çalışanların değerlerindeki değişim, kurumların çalışanlarla iletişimlerinde 

kullanacakları mesajları doğru kullanmaları açısından önem taşır. Ancak, daha da 

önemlisi, her kurum için, çalışanı motive edecek rasyonel ve duygusal unsurları 

bilmekte fayda vardır. Bir kurumun gücü diğeri için güç olmayabilir. Gelişim için 

ayrı iletişim planları oluşturmak gerekmektedir. 

 

İletişim, Liderlik ve Eşitleme 

 

Çalışanları kurumun iş planı ile eşitleme yaklaşımı, iş sonuçlarına ulaşmak için temel 

yaklaşımlardan biridir. Eşitleme ise tutarlı ve etkili bir liderlik davranışını taşıyan 

etkili iç iletişime bağlıdır. Bu iç iletişim de çalışanın kendi performansını 

geliştirmesini, müşteriyi tatmin etmesini, kurumun başarıya ulaşmasını ve kişisel 

fayda kazanılmasını sağlayacak donanımla eş anlamlıdır. 

 

Bu noktada çalışan değerlerini anlamanın işin temeli olduğunu söylemeliyiz. 

Çalışanları kurumun iş planlarıyla eşitlemek ve bu eşitlemenin iletişimini yapmak, 

çalışanı ikna ettiği gibi, duygusal olarak da motive etmektir.  
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Peki standart nedir? Araştırma yapılan çalışanların 2/3’ü kurumun iş planlarını ve bu 

plan içinde kendilerinin rolünü anladıklarını belirtirken, yarıdan azı yöneticilerinin 

planı departmanlara aktarmakla yetindiklerini ifade etmektedirler. Bu da alışılmadık 

bir sonuç değildir. Tutarlı ve süregelen bir iletişim çerçevesinde çalışanlar büyük 

resmi anlayabilirlerken, “bu benim için ne ifade ediyor?” sorusunun cevabını verecek 

olan iş planının departmanlara yaygınlaştırılmasında sorun yaşamaktadırlar. 

Yöneticiler, departmanlara plan aktarımında liderlik davranışı sergileyemezlerse, iş 

bu plana katılımda tam olarak başarılı olamamaktadırlar.  

 

İlişikteki grafik çalışanların kurumun iş planının iletişiminden tatmin olduklarını 

göstermektedir. 

 

Grafik 1: İletişim Tatmini ile Hedef Eşitleme 

 

 84



Kurumun iletişiminden tatmin olan çalışanlar, işlerinden her boyutta tatmin duygusu 

alarak çalışmaktadırlar; tutumları pozitiftir; çalıştıkları kuruma daha çok bağlıdırlar. 

 

Grafik 2: İletişimde Tatminin Etkileri 

 

Katılım Uçurumun Genişlemesini Önler 

 

Günümüz iş dünyası çalışanlarla adanmışlık üzerine kurulu bir ortaklık anlayışını 

zorunlu kılmaktadır. Çalışanların %67’si kendilerini kuruma çok adanmış 

hissettiklerini söylemektedirler; %29’u ise, orta adanmışlıkta. Bu oran 1998 yılından 

bu yana yükselmiştir ( %56 olan çok adanmışlık oranı bugün %67’dir.). 

 

Ancak tam tersine bakıldığında, kurumun kendilerine adanmışlığını çalışanların 

sadece %38’i ifade etmektedir. Çalışanın adanmışlığının artması ve kurumun 

çalışana adanmışlık oranının 1998 yılındaki araştırmadaki gibi aynı kalması 
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sebebiyle, iki nokta arasındaki adanmışlık uçurumu da artmaktadır. Bu uçurum 

birleşme yaşayan veya küçülen şirketlerde daha da büyümektedir.  

Grafik 3: Adanmışlık Uçurumu (Gap) 

 

Adanmışlığın sebebine gelince; 

 

1. İletişimden tatmin olmak, işten tatmin olmayı da birlikte getirmektedir. 

 

2. Çalışanları dinleyen ve geribildirimde bulunan yöneticilerin olması 

iletişimden tatmin olmayı en güçlü etkileyen unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Burada 

etkili bir iletişim planı için 5 ana unsur bulunmaktadır: 

- Yönetici ve çalışanların aynı hedefe doğru çalışmaları 

- Çalışanın istediği ve ihtiyacı olan bilgiyi sağlamak 

- Çalışanlara başarı için imkân vermek 

- Problem çözümlerinin içinde yer almalarını sağlamak 

- Dürüstlük 
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Kurumun çalışanda iş tatmini yaratması için iletişime ek olarak 6 ana unsur daha 

ortaya çıkmaktadır: 

 

- Çalışanın gelişebileceği bir kurum 

- Rekabetçi ücret ve faydalar 

- Başarı imkânı 

- Güvenlik 

- Fark yaratma imkânı 

- Hem çalışanın hem kurumun ortak başarısı 

 

Sonuçta, çalışan tatmini sadakati ve adanmışlığı yönlendirmektedir. Bu da işten 

ayrılma oranlarını azaltır, verimliliği ve kârlılığı sağlar. 

 

Araştırmanın yukarıda yer alan bulgularından, şu sonuca ulaşılmaktadır: 

 

Çalışanın kurumsal itibardan etkilendiği, itibarı algılandığında daha iyi çalıştığı, buna 

bağlı olarak iş hedeflerini anladığı ve kendisinin büyük resmin içindeki rolünü 

algıladığı ve adanmışlığının artması ile birlikte iş performansının da arttığı sonucu 

ortaya çıkmaktadır. 

 

Kısacası, yukarıdaki araştırmanın sonuçları ile Walker Information’ın yaptığı 

“İşyerinde Sadakat: 2001 Ulusal Çalışan Kıyaslaması Çalışması”nda çıkan “itibarın 

çalışan üzerinde etkisi vardır” sonucu birbirini desteklemektedir. Aynı zamanda, bu 

araştırmada “çalışanın itibar üzerinde etkisi vardır” sonucu da ortaya çıkmaktadır. 
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2.6.3. “KURUMSAL GÜVENİLİRLİK VE ÇALIŞAN İLETİŞİMİ 

ARAŞTIRMASI” /  SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT AND THE COUNCIL OF PUBLIC RELATIONS 

FIRMS, AĞUSTOS 2002 32

 

Society for Human Resource Management (SHRM) ve The Council of Public 

Relations Firms’ün birlikte Amerika’da yaptıkları araştırma, SHRM üyeleri 

arasından 671 İnsan Kaynakları profesyoneli ve 609 çalışanın katılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma, çalışan iletişiminin kurumun itibarının ve 

güvenilirliğinin iç algılamaya dayandığını ortaya çıkarmaktadır. İnsan Kaynakları 

profesyonelleri ve çalışanlar, olumlu bir iç algılamanın kurum çalışanlarının 

moralini, verimliliğini, performansını artıracağına inanıyor. Araştırma sorularından 

elde edilen cevaplara göre ortaya çıkan bulgular aşağıdaki gibidir: 

 

“Çalışan iletişimi yaparken, kurumunuz ne derece açık ve dürüsttür?” 

Grafik 4: İletişimde Kurumun Açıklığı ve Dürüstlüğü 

                                                           
32 Society for Human Resource Management and The Council of Public Relations Firm, Corporate 
Credibility and Employee Communications Survey, Department of SHRM, Alexandria, VA, 
Ağustos 2002. 
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İç iletişimin insan kaynakları departmanı ile birlikte organize edilmesi şaşırtıcı 

değildir. Herkesin aynı algılamayı paylaşması için, insan kaynakları departmanı ile 

birlikte çalışmak çalışanları cesaretlendirecektir. 

 

“Kurumunuz çalışanları takdir ettiklerini ne derece gösteriyorlar?” 

Grafik 5: Kurumun Çalışanları Takdir Etmesi 

 

İletişim planının işlerlik kazanmasında çalışanların, insan kaynakları 

profesyonellerinden daha olumlu oldukları görülmektedir.  
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“Kurumunuz çalışanlar arasında güvenilirlik algısını nasıl oluşturuyor?” 

Grafik 6: Çalışanlar Arasında Güvenilirliği Güçlendirme 

 

Özellikle finansal skandallarla karşı karşıya kalınması yolundaki örnekler göz önüne 

alınırsa, çalışanlar arasındaki güvenilirlik algılamasının nasıl yükseltilmesi gerektiği 

konusundaki temel metodolojinin kurum tarafından biliniyor olması gereklidir. 

Bununla ilgili seçenekler tabloda da özetlendiği gibi detaylı olarak aşağıda yer 

almaktadır: 

 

- Çalışanların katılacağı ve içinde yer alacağı sık sorulan soru-cevap toplantıları  

yapmak, 

- Karar verme sürecinde çalışanların yer almasını cesaretlendirmek, 

- Yönetici ve çalışanlar arasındaki iki-yönlü iletişimi artırmak, 

- İyi ya da kötü de olsa haberleri/bilgileri mümkün olduğunca paylaşmak, 

- Çalışanın düşüncelerini/duygularını anlamak üzere düzenli araştırmalar yapmak. 
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“Kurumsal İtibar ile Çalışanın İş Performansı arasındaki ilişki nedir?” 

Grafik 7: Kurumsal İtibar ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişki 

 

Hem insan kaynakları profesyonelleri, hem de çalışanlar iş performansında 

kendilerini motive edecek önemli unsurlardan biri olarak kurumsal itibarı 

göstermektedirler.  

 

Yukarıdaki araştırmanın sonuçlarından “kurumsal itibarın çalışanın iş performansını 

etkilediği” sonucu çıkmaktadır. 
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2.6.4. “FORTUNE 500 KURUMLARININ KURUMSAL İLETİŞİM 

HARCAMALARI VE İTİBARLARI” /  THE COUNCIL OF 

PUBLIC RELATIONS FIRMS VE THOMAS HARRIS/IMPULSE 

RESEARCH, 199933

 

Söz konusu araştırma, 1999 yılında Fortune 500’ün “en beğenilen şirketler” 

listesinde yer alan kurumların (476) kurumsal iletişim direktörleri ile yürütülen bir 

araştırmadır. Araştırmanın hedefleri aşağıdaki gibidir: 

- Kurumsal iletişim yatırımının geri dönüşünü geçerli kılmak, 

- Harcamalar, iletişim fonksiyonları ve dışarıdan hizmet alınan ajanslarla itibarın 

ilişkisini tanımlamak, 

- Fonksiyonlar bazında kurumsal iletişim verilerinden kıyaslanabilir bilgiler elde 

etmek, 

- İtibar sıralamasına bağlı olarak, kurumsal iletişimle ilgili tutumları izlemek. 

Grafik 8: Kurumsal İletişim Harcamaları (.000 USD) 

                                                           
33 The Council of Public Relations Firms and Thomas Harris/Impulse Research, Corporate 
Communications Spending & Reputations of Fortune 500 Companies, Los Angeles, 1999. 
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Yukarıdaki grafik en beğenilen şirketler sıralamasındaki şirketlerin kurumsal 

iletişime yıllık ortalama ne kadar harcama yaptıklarını göstermektedir. İtibarı yüksek 

olan kurumların harcamaları da itibarı düşük olanlara oranla yüksektir. 

 

İletişim fonksiyonlarına ayrılan bütçe “ilk 200” ve “son 200” şirket arasında 

kıyaslandığında aşağıdaki grafik ortaya çıkmaktadır: 

 

 

Grafik 9: İtibarı Yüksek ve Düşük Firmaların İletişim Harcamaları (.000 USD) 

 

Bu grafikten ilginç sonuçlar çıkmaktadır: 

1. İtibarı yüksek firmalar en çok iletişim harcamasını “iç iletişim”e 

yapmaktadırlar. 

2. İtibarı düşük firmalarla yüksek firmalar arasında büyük farklar olsa da, itibarı 

düşük firmalar “medya ilişkileri”nden sonra en çok harcamayı “iç iletişim”e 

yapmaktadırlar. 

3. İtibarı yüksek 200 firma iletişime yılda ortalama 6 milyon $ harcama 

yaparken, son 200 firma 2.8 milyon $ harcama yapmaktadır. 
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İletişimin kurumu hangi iş sonuçlarına ulaştırdığı araştırıldığında ise aşağıdaki tablo 

ortaya çıkmaktadır: 

Grafik 10: İletişim Fonksiyonlarının İş Sonuçları 

 

İlk 200 ile son 200 firma arasında çarpıcı olan farklar şöyledir: 

1. “Stratejik problemlerin çözümüne kaynak olmak” konusunda ilk 200 ve son 

200 firma arasında oldukça önemli bir fark bulunmaktadır. 

2. “Rekabette farklılık yaratmaya destek olma” konusunda ise yine ilk 200 ile 

son 200 firma arasında fark vardır. 

 

Sonuç olarak; 

- Bu araştırmada itibarı yüksek olan firmaların iletişime daha çok yatırım 

yaptıkları ortaya çıkmaktadır. Bu yatırım da “itibarın yüksek olması” başarısıyla 

birlikte iletişim yatırımı yapan firmaya geri dönmektedir. 

- İş sonuçları açısından ele alındığında, "itibarı yüksek firmalar iletişimi stratejik 

bir fonksiyon olarak görmekte, iletişimi rekabette farklılık yaratmak ve stratejik 

problemleri çözmekle ilişkilendirmektedirler. 
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- İletişim harcamalarının en öncelikli fonksiyonu olarak iç iletişim ortaya 

çıkmaktadır. İtibarı yüksek firmalar iç iletişime birincil önceliği vermekte ve 

iletişim yatırımında çalışanları birinci öncelikleri olarak görmektedirler. İç 

iletişime yatırım yapmak, itibar olarak geri dönmektedir. 

- İç iletişim de iş sonuçları ilişkisine bakıldığında stratejik bir önem taşıyan 

fonksiyon olarak ele alınmaktadır. 

 

2.6.5. “HALKLA İLİŞKİLER MÜŞTERİ ARAŞTIRMASI” / 

THOMAS HARRIS/IMPULSE RESEARCH, 200234

 

Thomas Harris/Impulse Research tarafından 10 yıldır yapılan Halkla İlişkiler Müşteri 

Araştırması sektördeki en kapsamlı araştırma olarak adlandırılmaktadır. Araştırma 

Fortune 500 listesinde yer alan firmalardan (müşteriler) elde edilen 3.575 halkla 

ilişkiler profesyonellerine mektup yoluyla ulaşılarak yürütülmüştür. Araştırmaya 

%43’lük bir geri dönüş sağlanarak 1.540 kişinin cevapları alınmıştır.  

 

Söz konusu araştırmada yer alan iç ve dış iletişim bütçelerinin 2000 yılından 2002 

yılı sonuna kadar karşılaştırılmasının yapıldığı bölüm bizim çalışmamızı 

destekleyecek niteliktedir. Sonuçlar aşağıda yer almaktadır: 

 

Ayrıntılı Bütçe-Yüzde 2002 2001 2000 2001-2002 Değişimi   

Hayır İşleri   %6 %5 %6 %1 

Cemaat İlişkileri  %7 %5 %7 %2 

Kurumsal Medya İlişkileri %22 %26 %24 %-4 

Hükümet İlişkileri  %5 %4 %4 %1 

İç İletişim   %11 %8 %10 %3 

Yatırımcı İlişkileri  %8 %6 %8 %2 

Konu Reklamları  %3 %4 %3 %-1 

Ürün Medya İlişkileri  %19 %23 %28 %-4 
                                                           
34 Thomas Harris/Impulse Research, 2002 Public Relations Client Survey, Los Angeles, 2002. 
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Kamu İlişkileri  %7 %5 %5 %2 

2001-2002 yılları arasında en fazla bütçe ayrılan iletişim çalışması %3 pozitif artışla 

iç iletişim olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Toplam bütçe içinde iç iletişime ne kadar para ayrıldığını ise araştırmada aşağıdaki 

sonuçlarla karşılaşıyoruz: 

İç İletişim Bütçesi  2002 2001 2000 Değişim     

100.000 USD altı  %22 %24 %20 %-3 

100.000-250.000 USD %19 %27 %22 %-8 

250.001-500.000 USD %18 %17 %20 %1 

500.001-750.000 USD %7 %3 %7 %3 

750.001-1 milyon USD %9 %9 %6 %0 

1-2.5 milyon USD  %13 %7 %14 %6 

2.5-5 milyon USD  %8 %6 %5 %3 

5-10 milyon USD  %3 %5 %3 %-2 

10.1-20 milyon USD  %2 %3 %4 %-2 

20.1-30 milyon USD   %1 NA NA NA 

30 milyon USD üstü  %1 NA NA NA 

ORTALAMA (000’s USD) 1,199 963 1,615 %24 

Dış İletişim Bütçesi  2002 2001 2000 Değişim     

100.000 USD altı  %17 %12 %15 %-3 

100.000-250.000 USD %22 %24 %22 %1 

250.001-500.000 USD %16 %21 %22 %0 

500.001-750.000 USD %7 %7 %7 %1 

750.001-1 milyon USD %7 %11 %9 %2 

1-2.5 milyon USD  %16 %11 %12 %-1 

2.5-5 milyon USD  %8 %7 %5 %3 

5-10 milyon USD  %3 %3 %5 %-2 

10.1-20 milyon USD  %2 %3 %4 %-1 

20.1-30 milyon USD   %2 NA NA NA 

30 milyon USD üstü  %2 NA NA NA 
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ORTALAMA (000’s USD) 1,533 1,287 1,545 %19 

İç iletişim ve dış iletişim bütçelerinin dağılımına ve yüzdesine ayrıca bakacak 

olursak aşağıdaki sonuç çıkmaktadır: 

      2002 2001 2000 Değişim 

İç İletişim Bütçesi Ortalama (000’s USD) 1,199 963 1,615 %24 

Dış İletişim Bütçesi Ortalama (000’s USD) 1,533 1,287 1,545 %19 

Toplam Bütçe Ortalama (000’s USD) 2,732 2,250 3,160 %21 

 

İç iletişime bütçenin ortalama 1-25 milyon USD’si ayrılmakta, en çok da bu aralıkta 

harcama yapılmaktadır. Ayrıca, iç iletişime ayrılan bütçedeki artış, dış iletişimdeki 

artıştan daha fazladır. İç iletişimde %24’lük bir pozitif değişim söz konusu iken dış 

iletişimde %19’luk bir pozitif değişim vardır. Arada %5’lik bir fark bulunmaktadır. 

Toplam bütçede %21’lik bir değişim söz konusu iken, iç iletişimdeki artış toplam 

değişimden %3 fazladır. 

 

Sonuç olarak, “En Beğenilen Şirketler” olarak incelenen Fortune 500 şirketleri 

arasında iç iletişime ayrılan bütçe dış iletişime oranla daha fazla artış göstermektedir. 

Bu artış toplam iletişim bütçesindeki artıştan daha fazladır. İtibara önem veren 

kurumların iç iletişime de önem verdikleri ortaya çıkmaktadır. 

 

2.6.6. “THE EURO-RQ” (AVRUPA İTİBAR ÇARPANI) / 

REPUTATION INSTITUTE, 20 EKİM 2000 35

 

Reputation Institute’un projesi olan “The Euro-RQ” Harris Interactive araştırma 

şirketince yürütülmüştür. Araştırma kurumların itibarını ölçmede bir standart 

olabilmek amacıyla geliştirilmiştir. Pilot test çalışmaları yapılan araştırmada 

kurumlar hem kendi ülkeleri içinde, hem de ülkelerarası kıyaslamalar yapılarak 

karşılaştırılmıştır. Çeşitli sosyal paydaşların kurumlarla ilgili algılamaları 

ölçülmüştür. Son olarak da küresel bir veritabanı oluşturulmuştur.  
                                                           
35 Reputation Institute, The Euro-RQ, New York, 20 Ekim 2000. 
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Araştırmada Reputation Institute’ün kurumsal itibarla ilgili temel aldığı 7 ana bileşen 

altında 20 kriter yer almaktadır. Araştırma, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, 

İspanya, İngiltere, Belçika, Danimarka, Yunanistan ve İsveç’ten oluşan 10 ülke 

bazında yürütülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14: Avrupa İtibar Katsayısı Araştırma Sonuçları 

 

Yurkarıdaki araştırma bilgisinden önemli birkaç sonuç ortaya çıkmaktadır: 
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- Avrupa’da kurumsal itibarı etkileyen bileşenlerden en etkilileri sırasıyla 

“ürünler/hizmetler”, “sosyal sorumluluk” ve “çalışma ortamı”dır. 

- Söz konusu etkili bileşenler içinde “ürünler/hizmetler” bileşeni içinde en etkilisi 

“sözünün arkasında durmak”tır. 

- “Sosyal sorumluluk” bileşeni içindeki en etkili faktör “insan ilişkilerinde 

duyarlılık”tır. 

- “Çalışma ortamı” bileşenin içinde en etkili faktör ise “çalışmak için iyi bir yer” 

olarak algılanmaktır. 

 

Bu araştırma sonucundan “çalışmak için iyi bir yer” algılamasını oluşturabilecek “iç 

iletişim”in kurumsal itibarı etkilediği ortaya çıkmaktadır. 

 

2.6.7. “EN BEĞENİLEN ŞİRKETLER” /  CAPITAL DERGİSİ, 

2002 36

 

Türkiye’de yapılan ve verilerinden yararlandığımız Capital dergisinin “En Beğenilen 

Firmalar” araştırmasının en sonuncusunu inceleyeceğiz. Söz konusu araştırmanın 

sonuncusu, 2002 yılında yapılmıştır. Araştırmada 38 değişik sektörden 2002’nin en 

beğenilen firmaları seçilmiştir. 38 sektör, 550 firma, 1329 üst ve orta kademe 

yönetici ile yapılan araştırmada 18 kriter üzerinden firma beğenileri ve nedenleri 

tespit edilmiştir.  

 

Araştırmada temel alınan firmayı değerli kılabilecek 18 kriter aşağıdaki gibidir: 

 

1. Bilgi ve teknoloji yatırımları 

2. Hizmet veya ürün kalitesi 

3. Finansal sağlamlık 

4. Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik 
                                                           
36 Capital dergisi, En Beğenilen Şirketler Araştırması, 15 Ekim 2002. 
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5. Yönetim kalitesi 

6. Çalışanlarına sunduğu sosyal imkânlar ve haklar 

7. Ücret politikası ve seviyesi 

8. Çalışanların niteliklerini geliştirme 

9. Pazarlama ve satış stratejileri 

10. İletişim ve halkla ilişkiler 

11. Çalışanların nitelikleri 

12. Rekabette etik davranma 

13. Çalışan memnuniyeti 

14. Müşteri memnuniyeti 

15. Yönetim ve şirket şeffaflığı 

16. Yatırımcıya değer yaratma 

17. Toplumsal sorumluluk 

18. Uluslararası pazarlara entegrasyon 

 

Beğeniyi etkileyen yukarıda yer alan kriterler içinde çalışanla ilgili kriterler ise 

“Çalışanlarına sunduğu sosyal imkânlar ve haklar”, “Ücret politikası ve seviyesi”, 

“Çalışanların niteliklerini geliştirme”, “Çalışanların nitelikleri” ve “Çalışan 

memnuniyeti”dir. 18 kriterin 5 tanesi çalışanlarla ve iç iletişimle ilgilidir. 

 

Şirketlerin beğeni seviyesini belirleyen kriterlerin araştırmada çıkan öncelikleri 

aşağıdaki gibidir: 

 

Kriterler       Ortalamalar* 

Müşteri memnuniyeti       9,5 

Hizmet veya ürün kalitesi      9,4 

Yönetim kalitesi       9,1 

Finansal sağlamlık       8,8 

Pazarlama ve satış stratejileri      8,8 

Bilgi ve teknoloji yatırımları      8,7 

Çalışanların nitelikleri       8,7 
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GENEL ORTALAMA      8,6 

Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik     8,6 

Çalışan memnuniyeti       8,6 

Toplumsal sorumluluk      8,6 

Çalışanların niteliklerini geliştirme     8,5 

Rekabette etik davranma      8,5 

Uluslararası pazarlara entegrasyon     8,5 

İletişim ve halkla ilişkiler      8,4 

Yönetim ve şirket şeffaflığı      8,3 

Yatırımcıya değer yaratma      8,3 

Çalışanına sunduğu sosyal imkânlar ve haklar   8,1 

Ücret politikası ve seviyesi      7,9 

 

*Ortalamalar 10 üzerindendir. 

 

Beğeniyi belirleyen kriterlerin ilk yedi tanesine baktığımızda “çalışan nitelikleri”nin 

genel ortalamanın üzerinde puanlandığını tespit etmekteyiz. Çalışan nitelikleri 

beğeniyi etkileyen önemli kriterler arasında yer alırken, bunu “çalışan memnuniyeti” 

takip etmektedir.  

 

2001 ve 2002 yılı araştırmalarını karşılaştırdığımızda ise aşağıdaki sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır: 

 

Sıralama Sıralama En beğenilen firma     % 

2001  2002  beğeni nedenleri (ilk 10) 

 

1  1  Hizmet veya ürün kalitesi   13,2 

2  2  Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik  7,1 

10  3  Müşteri memnuniyeti    6,9 

3  4  Bilgi ve teknoloji yatırımları   6,3 

9  5  Çalışanına verdiği önem ve sosyal haklar 5,9 
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11  6  Uluslararası firma olması   5,8 

4  7  Yönetim kalitesi    5,7 

6  8  Stratejik üretim, pazarlama ve satış  3,9 

14  9   Finansal yapısı, sermaye ve kârlılık  3,8 

13  10  İstikrarlı ve güvenilir olması   3,5 

 

Yukarıdaki karşılaştırmada 2001 yılına oranla daha önem kazanan birkaç nedenden 

biri müşteri memnuniyetinin 10. sıradan 3. sıraya gelmesidir. Müşteri memnuniyetini 

sağlamada çalışanın payı büyüktür. Uluslarası firma olmak ve finansal yapı da 

yükselen faktörler arasındadır. Öte yandan 2001’de 9. sırada olan çalışanına verdiği 

önem ve sosyal haklar 5. sıraya yükselmiştir. Beğenide firmada çalışanlarla ilgili 

algılama daha da önem kazanmıştır. 

 

Çalışanlarla ilgili araştırmada yer alan kriterleri incelediğimizde özellikle holdingler 

ve ilk sıralarda yer alan uluslararası firmalarla ilgili sonuçlar çarpıcıdır: 

 

- Sabancı Holding’in beğeni kriterleri arasında ilk sırada %7,3 ile çalışanına 

verdiği önem ve sosyal haklar yer almaktadır. Bunu takip eden kriter olan “sağlam 

yatırımları olması” ise %6,8’dir. 

- Öte yandan Eczacıbaşı Holding’in ilk kriteri %14,7 ile “hizmet ve ürün kalitesi” 

iken, ikinci sırada %12,1 ile bunu “çalışanına verdiği önem” ve “sosyal haklar” takip 

etmektedir.  

- Koç Holding’i beğenme nedenlerinin ilki %10,9 ile “kurumsal ve profesyonel 

olması” iken, ikinci sırada %8,1 ile “çalışanına verdiği önem” ve “sosyal haklar” 

gelmektedir. 

- Procter & Gamble’da ise ilk sırada %15,6 ile “hizmet veya ürün kalitesi” 

gelmektedir. İkinci sırayı ise %10,9’luk pay ile “stratejik üretim, pazarlama ve satış” 

ile “çalışanına verdiği önem” ve “sosyal haklar” paylaşmaktadır.  

 

Capital’in “En Beğenilen Firmalar” araştırmasından kurumsal itibar ve çalışan 

bağlantısını sağlayan sonuçlar aşağıdaki gibidir: 
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- Beğeni faktörleri arasında çalışanla ilgili kriterler ik 7’nin içinde yer almaktadır. 

- Çalışanın önemi 2001’e oranla artmıştır. Beğeniyi etkileyen nedenler arasında 

kurumun “çalışana verdiği önem ve sosyal haklar” 9. sıradan 5. sıraya yükselmiştir. 

- İtibarı yüksek ilk 10 kurum incelendiğinde, kurumun “çalışana verdiği önem ve 

sosyal haklar” ilk sıralarda yer almaktadır. 

 

Sonuç olarak, araştırmanın bütününden beğeniyi kurumun çalışanına verdiği önem 

ve sunduğu hakların ve çalışan niteliklerinin etkilediği tespit edilmektedir. Kurumsal 

itibarla çalışan arasında önemli bağ olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 

ÖZET 
 

Bir kurumun tüm sosyal paydaşlarının herbirinin kafalarındaki imajların ortak 

paydasından ortaya çıkan kurumsal itibarın kuruma rekabetçi avantaj sağlayacak 

stratejik önemi olduğu tespit edilmektedir. Bu sebeple, kurumla ilgili tüm sosyal 

paydaşlarda mevcut bulunan ortak algının stratejik olarak ele alınıp değerlendirilmesi 

ve kurumun itibarının kurumun iş hedefleri doğrultusunda yönetilmesi gereği ortaya 

çıkmaktadır. Kurumun sahip olduğu kültür ve değerleri doğrultusunda tasarladığı 

gelecek planlarını ve bu planların uzantısı olan iş hedeflerini gerçekleştirmesinde 

devreye aldığı süreçlerden bir tanesi de iletişim süreçleridir. İletişim süreçleri, 

kurumun ilişkide olduğu sosyal paydaşlar ile kurduğu iletişimin tamamını kapsar. Bu 

sosyal paydaşlar ise çalışan, müşteri, medya, işbirliği yapılan kurumlar, bayiler, 

yatırımcılar, hükümet, üniversite, genel kamuoyu gibi o kurumun bugün ve 

gelecekteki durumundan etkilenen paydaşları kapsamaktadır.  

 

Her sosyal paydaşın beklentileri ve bu beklentiler doğrultusunda kurum itibarına 

uygun geliştirilecek iletişim planları içindeki konuları da değişiklik göstermektedir. 

Her kurumun öncelikli sosyal paydaşlarını belirlemesi, itibarını artırmaya ve 

korumaya yönelik özel fırsatları tespit ederek iletişimini yönetmesi gerekmektedir.  
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İyi bir itibar önce iyi çalışanları çeker. Bu çalışanlar da yeni ve yenilikçi ürünler 

sunarlar; müşterilere iyi hizmet ederler. Kazanç büyür, çalışan ve müşteri mutlu olur, 

güçlü itibar devam eder.  Diğer taraftan, itibar listesinin sonunda kalan itibarı düşük 

şirketlerin de iyi sebepleri vardır. Kötü performans finansal sorunlara sebep olur. 

Şirket çalışan ve müşteri kaybeder. Bu da performansı iyice kötüleştirir. 

 

Buradan elde edilen bir diğer sonuç ise iyi bir kurumsal itibarın çalışanlar üzerindeki 

olumlu etkisidir. Kurumun çalışmak için iyi bir yer olarak tavsiye edilmesi, hem 

çalışanların o kurumda mutlu çalışmasına sebep olacak, hem de potansiyel çalışanları 

kuruma çekecektir.  

 

Bu bölümde ayrıca, iç iletişimin kurumsal itibar ile etkileşimini iyi analiz edebilmek 

için çalışanlarla ve kurumsal itibarla ilgili yapılmış araştırmalar incelenmiştir. 

Kurumsal itibar modelleri ve araştırmaları, çalışanların kurumsal itibarda önemli bir 

sosyal paydaş olduğu ve kurumun iş sonuçlarını doğrudan ve dolaylı olarak 

etkilediklerini göstermektedir. Aynı zamanda çalışanlar da kurumun itibarının 

yüksek olmasından olumlu olarak etkilenmektedirler.  
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BÖLÜM 3 

 
3. İÇ İLETİŞİMİN KURUMSAL İTİBARLA ETKİLEŞİMİNE 

YÖNETSEL BAKIŞ ARAŞTIRMASI 

 
3.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 
 

Kurumsal itibar ve iç iletişimin etkileşimi dünyada yapılan birçok araştırmada ortaya 

çıkmaktadır. Bizim araştırmamızın konusunu da iletişimden sorumlu yöneticilerin iç 

iletişimin kurumsal itibarla etkileşimine bakışı oluşturmaktadır. 

 
3.2. ARAŞTIRMANIN SORUNU 
 

Araştırmamızın sorunu şöyledir: “İtibarı yüksek ve nispeten düşük kurumlarda 

iletişimden sorumlu üst düzey yöneticiler, iç iletişimle kurumsal itibar arasındaki 

etkileşime ne denli önem verirler ve bu etkileşim karşısında nasıl bir tutum takınırlar?” 

 
3.3. ARAŞTIRMANIN AMACI 
 

Araştırmamızın amacı, kurumsal itibarı yüksek ve nispeten düşük şirketlerin iletişimden 

sorumlu üst düzey yöneticilerinin “iç iletişimin kurumsal itibar ile etkileşimi” ile ilgili 

görüşlerini alarak veriler elde etmek ve bu verilerden yola çıkarak etkileşimin var olup 

olmadığı ile ilgili bir sonuca varmaktır. 

 
3.4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
 

“İç İletişimin Kurumsal İtibarla Etkileşimi Üzerine Yönetsel Bakış” araştırmasında 

anket soruları aşağıdaki başlıklardan yola çıkılarak oluşturulmuştur: 

- İç iletişimin önemi 
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- İç iletişim planlamasının varlığı ve gerekliliği 

- İç iletişim çalışmalarının ölçümlenmesi ve ölçümlenme sıklığı 

- İç iletişimin kurumun iş hedeflerine ulaşmasındaki katkısı 

- İç iletişimin kurumun (itibarını da etkileyen) iş sonuçlarına katkısı 

- İç iletişimin kurumsal itibara katkısı 

- İç iletişim araçlarının öncelikleri 

- İç iletişimle ilgili kadronun varlığı 

- İletişim ciroları 

- İç iletişimin iletişim cirosu içindeki payı 

 

Ankette üç ana bölüm bulunmaktadır: 

- Katılımcıların demografik bilgileri: Katılımcıların unvanı, yaşı, cinsiyeti, 

kurumda çalışma süresi, kurumun sektörü. 

- Katılımcıların ideal kurum tarifleri: Katılımcıların ideal bir kurum için “iç 

iletişimin kurumsal itibarla etkileşimi” üzerine görüşleri 

- Katılımcıların kendi kurumları ile ilgili mevcut durum tarifleri: Katılımcıların 

kendi kurumları ile ilgili “iç iletişimin kurumsal itibarla etkileşimi” üzerine 

tespitleri 

 

Araştırmamızda-demografik bilgileri içeren sorular ve iletişim bütçelerini kapsayan 

sorular haricinde- kapalı uçlu sorular hazırlanmıştır.  

 

Anket soruları kıyaslamalı olarak değerlendirilmeye uygun olarak hazırlanmıştır. Bu 

kıyaslamayı kolaylaştırmak üzere ise, 10’lu ya da 7’li skala yerine 5’li skala (1 hiç 

önemli değil - 5 çok önemli vb.) tercih edilmiştir. Bazı sorular “evet”, “hayır” 

seçeneklerini seçmeye ve seçenekler arasından önceliklendirme yapmaya uygun 

tasarlanmıştır. Bu soruların cevapları yüzdesel olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, 

iletişim bütçelerini öğrenmeye yönelik iki soru açık uçlu olarak hazırlanmıştır. 
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Anketlerin uygulamasında “yüz yüze görüşme” ve “e-mail/faks” yöntemi birlikte 

kullanılmıştır. 

 

Anket sonuçları grafik ve tablolarla analiz edilmiş ve bu analizden sonra bulgular 

değerlendirilmiştir. Analiz aşamasında SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

yazılımı kullanılmıştır. 

 

Ek-1’de anket soruları bulunmaktadır. 

 

3.5. ARAŞTIRMANIN TAKVİMİ VE UYGULANIŞI 
 

Araştırmada kullanılan anketin soruları, tezin literatür taramasını, dünyada yapılmış 

araştırmaları ve aynı zamanda Türkiye’de Capital dergisinin “En Beğenilen Şirketler 

Araştırması”nı da içeren ilk iki bölümün yazılmasından sonra oluşturulmuştur. Soruların 

konu başlıkları amaç kısmında belirtilen başlıklar halinde detaylandırılmıştır.  

 

Araştırmanın başlangıcı olan 1 Mart 2003’den 31 Temmuz 2003’te bitişine kadar 5 aylık 

bir takvim oluşturulmuştur. Soru formunun meydana çıkması Mart 2003 ortasında 

tamamlanmış ve 15 gün sürmüştür. Bu süre içinde diğer taraftan Capital dergisinin 2002 

yılında yaptığı “En Beğenilen Şirketler Araştırması”nda sıralamada ilk 10 ve son 10’da 

yer alan şirketler ve bu şirketlerdeki iletişimden sorumlu üst düzey yöneticiler tespit 

edilmiştir. Soru formlarının oluşturulması ile birlikte telefonla randevular alınarak “yüz 

yüze görüşme” talep edilmiştir. “Yüz yüze görüşme” gerçekleştirilemeyen şirketlerin 

iletişimden sorumlu üst düzey yöneticileri ile ise “e-mail” veya “faks” yolu ile anket 

yanıtları alınmıştır. Görüşmeler 1 Nisan 2003 – 30 Temmuz 2003 arası gerçekleşmiştir. 

 

Yukarıda belirtilen 5 aylık süre içinde anketler tamamlanmış, grafik ve analiz, bulguların 

değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu süre Ağustos 2003’ün sonuna kadar 

devam etmiştir. 

 107



3.6. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 
 

Araştırmanın kapsamı, Türkiye’deki tüm sektörleri kapsayan ve üç yıldır düzenlenen tek 

araştırma olan Capital dergisinin “En Beğenilen Şirketler Araştırması” temel alınarak 

oluşturulmuştur. En son 2002 yılında yapılan araştırmanın ilk 10 ve son 10 şirketleri 

araştırmamızın örneklemi olarak tespit edilmiş ve bu şirketlerin iletişimden sorumlu üst 

düzey yöneticileri ile görüşülmüştür.   

 

Anket kapsamında sorulan 32 sorudan 24’ü iç iletişimin kurumsal itibarla etkileşimi 

üzerinedir. Söz konusu 24 sorunun 12 tanesi idealdeki kuruma katılımcıların bakış 

açılarını yansıtmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Diğer 12 soru ise, 

katılımcıların kendi kurumlarındaki durumu anlamaya yöneliktir. Böylece hem “ideal” 

ile “mevcut” arasındaki fark, hem de ilk 10 şirket ile son 10 şirket arasındaki farkın 

ortaya çıkması amaçlanmıştır. Geriye kalan 8 soru ise katılımcılarla ilgili demografik 

bilgi edinmek üzere sorulmuştur. 

 

Anketlere, ilk 10 şirketten 8, son 10 şirketten 6 geri dönüş sağlanmıştır. 

 

Araştırma başlangıcında anketlerin “yüz yüze görüşme” yöntemi ile yapılması 

planlanmıştır. Ancak, ilk 10’da yer alan şirketlerin yöneticileri ile yüz yüze görüşme 

yapılabildiği gibi, son 10’da yer alan şirketlerin yöneticileri ile en az 3, en fazla 10 defa 

telefon görüşmesi yapılarak “e-mail” ya da “faks” ile anketlere yanıt alınabilmiştir. 

 

Katılımcıların unvanları her şirkete göre değişmekte, özellikle son 10 şirkette iki tanesi 

haricinde doğrudan iletişimden sorumlu bir kişi bulunmamaktadır.  

 

Katılımcılarla ilgili bilgiler ilişikteki tabloda yer almaktadır. Capital dergisinin “En 

Beğenilen Şirketler Araştırması”nın raporunda yalnızca ilk 20 sırada yer alan şirketler 
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açıklanmıştır. Bu sebeple, katılımcıların çalıştıkları şirketlerin isimleri tabloda yer 

almamaktadır. Ek-2’de Capital’in “En Beğenilen Şirketler Araştırması” bulunmaktadır.  

 
Aşağıdaki tablonun ardından, grafikler ve tablolar eşliğinde analize geçilecektir. 

 
İÇ İLETİŞİMİN KURUMSAL İTİBARLA ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE YÖNETSEL 

BAKIŞ ANKETİ KATILIMCI LİSTESİ 

Unvan Yaş Cinsiyet 
Kurumun faaliyet 
gösterdiği sektör 

Kurumda 
çalışma 
süresi 

İlk 10/ 
Son 
10 

İletişim 
Koordinatörü 35-40 Erkek Gıda 8 İlk 10 

İnsan 
Kaynaklarından 
sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı 35-40 Erkek Bankacılık 6 İlk 10 
Genel Müdür 40-45 Erkek Dayanıklı Tüketim 4 İlk 10 

Kurumsal İletişim 
Bölüm Yöneticisi 35-40 Kadın GSM 1,5 İlk 10 
Reklam ve Halkla 
İlişkiler Müdürü 35-40 Kadın Holding 12 İlk 10 

Kurumsal İletişim 
Direktörü 50-55 Erkek Dayanıklı Tüketim 6 İlk 10 

Kurumsal İletişim ve 
Dış İlişkilerden 
Sorumlu Başkan 50-55 Erkek Holding 28 İlk 10 

Kurumsal İletişim 
Koordinatör Vekili 35-40 Erkek 

İlaç ve sağlık hizmetleri, 
yapı malzemeleri, tüketim 
ürünleri, finans, bilgi ve 

kaynak teknolojileri 15 İlk 10 
İdari İşler ve İnsan 
Kaynakları Müdürü 35-40 Erkek Gıda 3 Son 10 

Halkla İlişkiler 
Müdürü 35-40 Kadın Tekstil 8 Son 10 

İnsan Kaynakları 
Sorumlusu 25-30 Kadın İnşaat Taahhüt 3 Son 10 

Satış Müdürü 35-40 Erkek İthalat 5 Son 10 
Halkla İlişkiler-

Personel Müdürü 40-45 Erkek Gıda 1 Son 10 
İnsan Kaynakları 40-45 Kadın Finans 8 Son 10 

 

Tablo 1: İç İletişimin Kurumsal İtibarla Etkileşimi Üzerine Yönetsel Bakış Anketi 

Katılımcı Listesi 
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Anket soruları ile ilgili yanıtlar grafikler ve tablolarla analiz edilmiştir. Bu bölümün 

ardından bulguların değerlendirilmesine geçilecektir. 

 

Cinsiyet
5

9Erkek

Kadın

Erkek Kadın

3.7. GRAFİKLER, TABLOLAR VE ANALİZLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 11: Katılımcıların Cinsiyeti 
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1

8

3

2

25-30

35-40

40-45

50-55

25-30 35-40
40-45 50-55

Anket çalışmasına katılanların  9’u erkek, 5’i kadındır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 12: Katılımcıların Yaş Aralığı 
  
Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, yani 14 katılımcıdan 8’i 35-40 yaş grubuna aittir. 

İletişimden sorumlu üst düzey yöneticilerin en az 10-15 yıllık deneyimleri vardır. 



Kurumda Çalışma Süresi

4,6

10,5

Son 10 İlk 10
 

 

Grafik 13: Kurumda Çalışma Süresi 

 

Kurumda çalışma süresi ilk 10 şirkette, son 10 şirkete göre daha yüksektir. Yani, 

kurumsal itibarı yüksek şirketlerde çalışma süresi uzundur. Aynı zamanda bu 

kurumlarda daha tecrübeli eleman ve üst düzey yönetici istihdam edildiğine de işaret 

etmektedir. 
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İÇ İLETİŞİMİN ÖNEMİ 
 
Soru 1:  Sizce kurumlar iç iletişime ne derece önem vermelidir? 

Soru 13:  Sizin kurumunuz iç iletişime genel olarak ne derece önem veriyor? 

5.Çok önem vermeli 4.Önem vermeli 3.Kararsızım 2.Az önem vermeli 1.Hiç önem vermemeli 

4.63

Olması Gereken 

5.00

4.25

Mevcut Durum 

4.17

İlk 10 Son 10

Ortalama

 

Grafik 14: İç İletişimin Önemi 

 

İdealde gerek ilk 10, gerekse son 10 şirket grubu iç iletişimin önemli olduğunu 

düşünmektedirler. Ancak, her iki şirket grubu da kendi kurumlarında iç iletişime verilen 

önemin halen idealden düşük olduğunu belirtiliyorlar. Ayrıca son 10’daki şirketlerde iç 

iletişime verilen önem ilk 10’a göre görece daha düşüktür. 
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İÇ İLETİŞİM PLANLARININ GEREKLİLİĞİ-VARLIĞI 
 

Soru 2:  Sizce kurumlar için iç iletişim planlarının olması ne kadar gerekli? 

5.Çok gerekli  4.Gerekli   3.Kararsızım  2.Az gerekli  1.Hiç gerekli değil 

Soru 14:  Sizin kurumunuzun iç iletişim planı var mı? 

1.Var  2.Yok 
 

100.0

Gerekli Bulan 

100.0

100.0

Sahip Olan 

66.7

İlk 10 Son 10
%  

Grafik 15: İç İletişim Planlarının Gerekliliği ve Varlığı 

 

Gerek ilk 10, gerekse son 10 şirket grubu ideal bir kurumda “yüzde yüz” iç iletişim 

planının olması gerektiği konusunda hemfikirdirler. Ancak, İlk 10’daki şirketlerin tümü 

iç iletişim planına sahipken, son 10’daki şirketlerin ancak %66.7’sinde iç iletişim planı 

vardır.  Bu grafikten çıkan bir diğer sonuç ise, ilk 10 şirketin “ideal bir kurum” tanımına 

uymasıdır. 
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Soru 15:  Var ise, sizce kurumunuzun iç iletişim planı yeterli mi? 

5.Çok yeterli 4.Yeterli  3.Kararsızım 2.Yetersiz 1.Hiç yeterli değil 

 

İç İletişim Planının Yeterliliği

3,5

3,75 

Son 10 İlk 10
 

 

Grafik 16: İç İletişim Planının Yeterliliği 

 

İç iletişim planına sahip olanların yanıtladığı sorudan son 10 şirket grubunun ilk 10’a 

oranla kendi iç iletişim planlarını daha yeterli bulduğu tespiti yapılmaktadır.  
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İÇ İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜNÜN 

ÖNEMİ 
 

Soru 3:  Kurumlardaki iç iletişim çalışmalarının etkinliğinin ölçümlenmesi 

sizce önemli midir? 

5.Çok önem vermeli 4.Önem vermeli 3.Kararsızım 2.Az önem vermeli 1. Hiç önem vermemeli 

 

 

 

4.63

Önem Düzeyi 

3.83

İlk 10 Son 10

Ortalama
 

Grafik 17: İç İletişim Çalışmalarının Ölçümünün Önemi 

 

İlk 10 şirket, son 10 şirkete oranla iç iletişim çalışmalarının ölçümlenmesine daha fazla 

önem vermektedir.  
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İÇ İLETİŞİMİN İŞ HEDEFLERİNE ULAŞMADA ETKİSİ/KATKISI 
 
Soru 4:  Kurumların iş hedeflerine ulaşmalarında iç iletişimin etkisi/katkısı 

nedir? 

Soru 17:  Sizin kurumunuzun iş hedeflerine ulaşmasında iç iletişim 

çalışmalarınızın etkisi/katkısı nedir? 

5.Çok etkili 4.Etkili   3.Kararsızım 2.Az etkili 1.Etkisiz 
 

4.25

Olması Gereken 

4.33

4.13

Mevcut Durum 

3.83

İlk 10 Son 10

Ortalama
 

Grafik 18: İç İletişimin İş Hedeflerine Ulaşmada Etkisi/ Katkısı 

 
İç iletişimin iş hedeflerine ulaşmada etkisi/katkısı olması gerektiği konusunda ilk 10 ve 

son 10’da yer alan şirketler hemfikirdir. Ancak, son 10’da yer alan şirketler, mevcut 

durumda kendi kurumlarının iş hedeflerine ulaşmasında iç iletişim çalışmalarının 

etkisini düşük görmektedirler. Buna karşın, ilk 10 şirket iç iletişimin idealde bir 

kurumun iş hedeflerine ulaşmasında etkisi/katkısı olması gerektiğini belirtmesinin yanı 

sıra, aynı zamanda kendi kurumlarında da etki/katkı olduğunu ifade etmektedir. 
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İÇ İLETİŞİMİN İŞ SONUÇLARINA ETKİSİ/KATKISI 
 

Soru 5:  Kurumlarda iç iletişim çalışmalarının çalışanlarla ilgili aşağıdaki iş 

sonuçlarına etkisi/katkısı nedir? 

Soru 18:  Sizin kurumunuzda iç iletişim çalışmalarının çalışanlarla ilgili 

aşağıdaki iş sonuçlarına etkisi/katkısı nedir? 

5.Çok etkili 4.Etkili   3.Kararsızım 2.Az etkili 1.Etkisiz 
 

 

Kurumlarda Sizin Kurumunuzda
4.75 4.38

"Adanmışlık" 
4.00 4.00

4.50 4.25
"Gurur Duyma" 

3.83 4.17

4.38 4.13
"Verimlilik" 

4.00 4.33

4.38 4.13
"Tavsiye"

3.83 3.67

4.25 4.25
"Memnuniyet" 

3.83 4.33

3.88 4.00
"Fikri Katma Değer" 

4.17 4.17

İlk 10 İlk 10 Son 10 Son 10

OrtalamaOrtalama
 

Grafik 19: İç İletişimin İş Sonuçlarına Etkisi/Katkısı 
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İlk 10 şirket idealde iç iletişimin, kurumun iş sonuçları arasından en fazla 

“adanmışlık” ve “tavsiye” üzerine etkisi olduğunu düşünmektedirler. Son 10 şirket 

ise iç iletişimin kurumun iş sonuçları arasından “fikri katma değer” üzerine etkisi 

olduğunu düşünmektedir. 

 

İlk 10 şirket, iç iletişimin çalışanların “memnuniyet”i üzerine idealdeki etkisi ile 

kurumlarındaki mevcut etkisini aynı bulmaktadır. Ancak diğer iş sonuçları bazında 

kendi şirketlerinde iç iletişimin iş sonuçlarına katkısını ideale göre daha düşük 

değerlendirmişlerdir. 

 

Son 10 şirket, iç iletişimin “fikri katma değer” üzerine etkisi dışında tüm iş sonuçları 

ile ilgili kendi kurumlarını ideale göre nispeten yüksek değerlendirmektedirler.  
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İÇ İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ KURUM İTİBARINA 

ETKİSİ/KATKISI 
 

Soru 6:  İç iletişim çalışmalarının kurum itibarına etkisi/katkısı nedir? 

Soru 19:  Sizin yürüttüğünüz iç iletişim çalışmalarının kurumunuzun itibarına 

etkisi/katkısı nedir? 

5.Çok etkili 4.Etkili   3.Kararsızım 2.Az etkili 1.Etkisiz 

4.50

Olması Gereken 

4.67

4.25

Mevcut Durum 

3.83

İlk 10 Son 10

Ortalama
 

Grafik 20: İç İletişim Çalışmalarının Kurumsal İtibara Etkisi/Katkısı 

 

İdealde her iki grup da iç iletişimin kurumsal itibara etkisi olduğu konusunda 

hemfikirdir. Ancak, yürütülen iç iletişim çalışmalarının kurumlarının itibarı üzerinde 

etkili bulma düzeyi ilk 10 şirket bazında son 10 şirkete oranla daha yüksektir. İlk 10 

şirketin kendi kurumlarında yürüttüğü iç iletişim çalışmalarının kurumlarının itibarlarına 

katkısının, son 10 şirkete göre daha fazla olduğu tespit edilmektedir. 
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İÇ İLETİŞİMDE ÖNCELİKLE KULLANILMASI GEREKEN 

ARAÇLAR 
 

Soru 7:  Okuyacaklarımdan hangileri iç iletişimde öncelikle kullanılması 

gereken araçlardır? 

Soru 20:  Sizin kurumunuzda en fazla kullanılan iç iletişim araçları 

hangileridir? 

 Olması Gereken Mevcut Durum
Yıllık hedef toplantıları 17.8 22.4 

17.1

15.8

15.8

8.6

3.3

2.6

2.0

0.7

9.6
9.9 

8.2 
 Üst yönetimden gelen sözlü/ yazılı mesajlar

19.111.4
 17.116.4

Intranet 14.0 19.1 12.5Yöneticilerle düzenli toplantılar
20.2 16.4 

17.8Kurum içi bülten (newsletter)
10.9  12.3

6.6 
 Ödüllendirme törenleri 8.8

6.6 
5.5 

Duyuru panoları 9.1 9.6
2.6  Bölümler arası toplantılar

7.3 11.4
2.0  

Piknikler ve benzeri etkinlikler 2.6

0.0

İlk 10 Son 10

Yarışmalar

%

2.6 
2.7 

 
0.9  

İlk 10 Son 10 
%

 

Grafik 21: İç İletişimde Öncelikli Kullanılması Gereken Araçlar 

 

İlk 10 şirket idealde kullanılması gereken iç iletişim araçları olarak sırasıyla, “Yıllık 

hedef toplantıları”, “Üst yönetimden gelen sözlü/yazılı mesajlar”, “Intranet”, 

“Yöneticilerle düzenli toplantılar” ve “Kurum içi bülten (newsletter)”ı saymışlardır. 
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Son 10 şirket ise ideal için sırasıyla, “Yöneticilerle düzenli toplantılar”, “Intranet”, 

“Kurum içi bülten (newsletter)”, “Üst yönetimden gelen sözlü/ yazılı mesajlar” ve 

“Bölümler arası toplantılar”ı belirtmişlerdir. 

 

“Üst yönetimden gelen sözlü/ yazılı mesajlar” ve “Yöneticilerle düzenli toplantılar”, ilk 

10 şirket arasında idealde belirttiklerine oranla daha az kullandıkları iç iletişim 

araçlarıdır. “Yıllık hedef toplantıları” ise, tam tersi bir konumda; algıladıkları ideale göre 

mevcut durumda son 10 şirketten daha fazla kullandıkları bir araçtır. Kurum içi bültenler 

de yine ilk 10 şirket tarafından öncelikli kullanılan iç iletişim araçları arasında 

belirtilmektedir. 

 

Son 10 şirket arasında ise, “Üst yönetimden gelen sözlü / yazılı mesajlar” algıladıkları 

ideale göre mevcut durumda daha fazla kullanılan bir araçtır. “Yöneticilerle düzenli 

toplantılar” ve “bölümler arası toplantılar” ise son 10 şirket içinde idealde belirttiklerine 

göre daha az kullanılan iç iletişim araçlarıdır.  
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KURUMLARDA İÇ İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ 

SONUÇLARININ ÖLÇÜM YOLLARI 
 

Soru 8:  Kurumlarda iç iletişim çalışmalarının sonuçları nasıl ölçülmelidir? 

Soru 21: Sizin kurumunuzda iç iletişim çalışmalarının sonuçları nasıl 

ölçülmektedir? 

 Olması Gereken Mevcut Durum
 

25.0 37.5 
Bağlılık, tavsiye, memnuniyet gibi finansal olmayan 

 iş sonuçlarına yansıması ile 

0.0 40.0 

 

 
75.0 62.5

100.0

İlk 10 Son 10

Hem somut finansal iş sonuçlarına,
hem de bağlılık, tavsiye, memnuniyet

 

 gibi finansal olmayan
iş sonuçlarına

 yansıması ile 60.0
 

 
İlk 10 Son 10 

% %
 

Grafik 22: Kurumlarda İç İletişim Çalışmalarının Ölçüm Yolları 

 
Her iki grup şirket de iç iletişimin hem somut hem soyut iş sonuçları bazında ölçülmesi 

gerektiğine önem vermektedir. Mevcut durumda ise, her iki grup da daha çok hem somut 

hem soyut iş sonuçları bazında ölçümleme yaptıklarını ifade etmektedirler. 
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İÇ İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ ÖLÇÜM SIKLIĞI  
 
Soru 9:  Sizce, kurumlarda iç iletişim çalışmaları hangi sıklıkta ölçülmelidir? 

 

Olması Gereken 

12.5
Yıllık

33.3

12.5
İç iletişim projeleri bazında

33.3

37.5
Her ikisi de

16.7

37.5
Diğer

16.7

İlk 10 Son 10
%  

Grafik 23: İç İletişim Çalışmasının Olması Gereken Ölçüm Sıklığı 

 
Ölçümleme ile ilgili her iki grup şirket de gerekliliği ifade etmektedirler. İdealde iç 

iletişim çalışmalarının etkinliğini hem yıllık hem de proje bazında (her ikisi de seçeneği) 

ölçmek gerektiği sonucu ilk 10 şirkette son 10 şirkete oranla daha yüksek çıkmıştır. İlk 

10’da yüksek çıkan “Diğer” seçeneğinde ise, 6 aylık ölçümleme ağırlıklı olmak üzere, 3 

ayda bir ölçümleme/yılda bir değerlendirme ve 2 yılda bir ölçümleme yapılması gibi 

ifadeler yer almaktadır. 
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İÇ İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ ÖLÇÜM SIKLIĞI  
 

Soru 16. a)   Sizin kurumunuzdaki iç iletişim çalışmalarının etkinliği ölçümleniyor 

mu? 

 

Mevcut Durum  
Yıllık

 

Grafik 24: İç İletişim Çalışmasının Ölçüm Sıklığı/Yıllık (Mevcut Durum) 

 

İdealde her iki grup da ölçümlemenin önemini ifade ederken, mevcut durumda ilk 10 

şirketin ölçümleme yapmaması söz konusu değildir. Ancak, ilk 10 şirket çoğunlukla 

“yıllık” olmak üzere her zaman ölçümleme yaparken, son 10’un %20’si hiçbir zaman 

ölçümleme yapmamaktadır. 

 

 

 

 

 

62.5

37.5

20.0

60.0

20.0

0.0

İlk 10 Son 10

Evet, her yıl 

Evet, bazı yıllar 

Hayır, hiçbir zaman 

%
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Soru 16. b)  Sizin kurumunuzdaki iç iletişim çalışmalarının etkinliği ölçümleniyor 

mu? 

 

Mevcut Durum 

Proje Bazında

0.0

Evet, her proje 
sonrasında 0.0

87.5
Evet, bazı projeler 

sonrasında 80.0

12.5
Hayır, hiçbir zaman 

20.0

İlk 10 Son 10
 

%
 

Grafik 25: İç İletişim Çalışmasının Ölçüm Sıklığı/Proje Bazında (Mevcut Durum) 

 

İlk 10 ve son 10 şirket bazı projelerden sonra  ölçümleme yaptıklarını belirtmişlerdir. İlk 

10’un proje bazında ölçümleme oranı son 10’dan görece daha yüksektir. 
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KURUMLARDA İÇ İLETİŞİMDEN SORUMLU BİR KADRONUN 

GEREKLİLİK DÜZEYİ  

 
Soru 10:  Sizce kurumlarda sadece iç iletişimden sorumlu bir kadro gerekli 

mi? 

Soru 22:  Sizin kurumunuzda sadece iç iletişimden sorumlu bir kadro var mı? 

50.0

Gerekli Bulan 

50.0

62.5

Sahip Olan 

33.3

İlk 10 Son 10
%  

 

Grafik 26: Kurum İçi İletişimden Sorumlu Kadro 

 

Kurum içinde sadece iç iletişimden sorumlu bir kadro olmasını her iki grup da aynı 

oranda gerekli bulurken, mevcut durumda böyle bir kadroya sahip olma durumu son 10 

şirkette oldukça düşüktür. 
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KURUMLARDA GENEL OLARAK İLETİŞİME AYRILAN BÜTÇE  
 

Soru 11:  Sizce kurumlar genel olarak iletişime cirolarının yüzde kaçını 

ayırmalı? 

  İlk 10 Son 10 

Sizce kurumlar genel olarak iletişime 
cirolarının yüzde kaçını ayırmalı? 

Kişi 
Sayısı 

Kişi 
Sayısı 

Kişi 
Sayısı 

1% 1 2 2

% 1-5 arası yeni 1   1

3,50% 1   1

en az % 10 1   1

en az % 2 1   1

İletişimin aşamasına göre değişir   1 1

10%   1 1

3%   1 1

Cevap yok 3 1 4

Toplam 8 6 14
 

Tablo 2: Kurumların İletişime Ayırması Gereken Bütçe 

 

14 kişiden 4 kişi bu soruya yanıt vermemiştir. İletişime ayrılması gereken bütçe ile ilgili 

%1 ile %10 arasında çeşitli rakamlar ortaya çıkmıştır. İletişime ayrılması gereken bütçe 

konusunda kararsızlık bulunmaktadır. 
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Soru 23:  Kurumunuz genel olarak iletişime cirosunun yüzde kaçını ayırıyor? 

 

  İlk 10 Son 10 

Kurumunuz genel olarak iletişime cirosunun 
yüzde kaçını ayırıyor? 

Kişi 
Sayısı 

Kişi 
Sayısı 

Kişi 
Sayısı 

1% 1 2 3

% 2,5-3 1   1

5% 1   1

2,20% 1   1

En az %10   1 1

3%   1 1

Koşullar   1 1

Cevap yok 4 1 5

Toplam 8 6 14
 

Tablo 3: Kurumun İletişime Ayırdığı Bütçe 

 

14 kişiden 5 kişi bu soruya yanıt vermemiştir. İletişime ayrılan bütçe her kuruma göre 

değişiklik göstermektedir. 
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KURUMLARDA İÇ İLETİŞİME AYRILAN BÜTÇE  
 
Soru 12:  Sizce kurumlar iç iletişime, iletişim bütçesinin yüzde kaçını ayırmalı? 

 

  İlk 10 Son 10 

Sizce kurumlar iç iletişime, iletişim 
bütçesinin yüzde kaçını ayırmalı? 

Kişi 
Sayısı 

Kişi 
Sayısı 

Kişi 
Sayısı 

5% 3   3

30% 1 1 2

2%   1 1

25% 1   1

% 20-25 1   1

% 55-60   1 1

%10-15   1 1

Cevap yok 2 2 4

Toplam 8 6 14
 

Tablo 4: Kurumların İç İletişime Ayırması Gereken Bütçe 

 

Bu soruya 4 kişi yanıt vermemiştir. İletişime ayrılan bütçe içinden iç iletişime düşen 

bütçe yüzdesinin ne olması gerektiği konusunda şirketler %2’den %60’a varan farklı 

oranlar  ifade etmişlerdir. 
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Soru 24:  Kurumunuz iç iletişime, iletişim bütçesinin yüzde kaçını ayırıyor? 

 

  İlk 10 Son 10 

Kurumunuz iç iletişime, iletişim bütçesinin 
yüzde kaçını ayırıyor? 

Kişi 
Sayısı 

Kişi 
Sayısı 

Kişi 
Sayısı 

2%   1 1

5% 1   1

6% 1   1

25% 2   2

60%   2 2

2,50% 1   1

Cevap yok 3 2 5

Koşullara göre değişebiliyor   1 1

Toplam 8 6 14
 

Tablo 5: Kurumun İç İletişime Ayırdığı Bütçe 

 

Bu soruya 5 kişi yanıt vermemiş, cevap verenler ise iç iletişime, iletişim bütçesi içinden 

%2 ile %60 arasında farklı oranlar ayırdıklarını ifade etmişlerdir. 

 

130 



3.8.  BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

32 sorudan oluşan ve Capital dergisinin 2002 yılında düzenlediği “En Beğenilen 

Şirketler” Araştırması sıralamasındaki ilk 10 ve son 10 şirketin iletişimden sorumlu üst 

düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz “İç İletişimin Kurumsal İtibarla 

Etkileşimine Yönetsel Bakış” araştırmamızı bu bölümde tablolar ve analizler eşliğinde 

sunduk.  

 

Şimdi, araştırmamızda en çok dikkat çeken konuları değerlendireceğiz. 

 

İlk olarak şu tespiti yapmakta yarar var: Capital dergisinin araştırmasındaki sıralama 

yurt dışında yapılmış araştırma örnekleri ve bu araştırmalarda yer alan kriterler bazında 

değerlendirildiğinde bir itibar sıralamasıdır. Yani, ilk 10 firmayı itibarı en yüksek, son 

10 firmayı ise nispeten itibarı düşük firmalar olarak değerlendirebiliriz. 

 

Bu değerlendirme ışığında araştırma bulgularını ele alırsak ilk olarak dikkati çeken 

konu, itibarı yüksek şirketlerin iç iletişime itibarı düşük şirketlere göre daha fazla önem 

verdiğidir. Bunu destekleyen bir diğer bulgu ise yine ilk 10 sırada yer alan şirketlerin 

tamamında iç iletişim planı mevcuttur ve iç iletişim çalışmaları düzenli olarak 

ölçümlenmektedir.  

 

Kurumsal itibarı yüksek şirketler, kurumun iş hedeflerine ulaşmasında iç iletişimin 

önemli payı olduğunu belirtirken, aynı zamanda kendi kurumlarında da bunu bizzat 

yaşadıklarını ifade etmektedirler.  

 

İç iletişimin kurumun hangi iş sonuçlarını etkilediği konusunda ise, ilk 10 şirket kendini 

ideale göre daha düşük puanlarken, son 10 şirketin kendini idealden daha iyi olarak 

tanımlaması dikkati çekmektedir. Ancak, sorunun detayı incelendiğinde, ilk 10 şirketin 
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özellikle hem kendi firmalarında, hem de idealde önemli iş sonuçları olarak belirttikleri 

“adanmışlık” ve “tavsiye” kurumsal itibar araştırmalarında da ön plana çıkan önemli 

bileşenler arasındadır. Söz konusu iş sonuçları kurumsal itibarı oluşturan bileşenler 

arasında “çalışanın adanmışlığı”, “çalışmak için iyi bir yer”, “kurumun çalışanlarına 

verdiği değer” gibi unsurlarla örtüşmektedir. Bu bağlantı bazında sonuç 

değerlendirildiğinde ilk 10 şirketin cevapları daha gerçekçi olarak nitelendirilebilir. 

 

İç iletişimin kurumsal itibara katkısı konusunda idealde yüzde yüz fikir birliği olmasına 

rağmen, yürütülen iç iletişim çalışmalarının kendi kurumlarının itibarı üzerinde etkili 

bulma düzeyi ilk 10 şirket bazında son 10 şirkete oranla daha yüksektir. 

 

İç iletişim için kullanılan araçlar değerlendirildiğinde, itibarı yüksek şirketlerin en çok 

önem verdikleri “Yıllık Hedef Toplantıları” son 10 şirkette öncelikli olarak 

görülmemektedir. İtibarı yüksek şirketler, kurumun hedeflerini ve gelecek planlarını tüm 

çalışanlarla paylaşmayı önemli saymaktadırlar. Ayrıca, “İç bültenler”in ve “Intranet”in 

de ilk 10 şirkette önemli birer araç olması bu değerlendirmeyi desteklemektedir. 

 

İç iletişim çalışmalarının ölçümlenmesi konusuna ilk 10 şirket son 10 şirkete oranla daha 

fazla önem verirken, son 10 şirketin hem soyut (bağlılık, tavsiye gibi) hem de somut 

(finansal göstergeler gibi) olarak ölçümleme yapılması gereğini ifade etmesi ve 

mevcutta ilk 10 şirketle arasında kayda değer bir fark çıkmaması dikkat çekici bir 

noktadır. Bu tespitin doğru değerlendirilebilmesi için ölçümleme ile ilgili diğer bulguları 

incelemek gerekmektedir: 

 

- İtibarı yüksek şirketlerin itibarı nispeten düşük şirketlere oranla daha fazla 

ölçümleme yaptıkları sonucu önemli bir göstergedir. 

- Ayrıca, ilk 10 şirket hem iç iletişim çalışmalarının yıllık hem de proje bazında 

ölçülmesine son 10 şirkete göre daha fazla önem vermekte ve düzenli olarak 

ölçümleme yapmaktadır. 

132 



- Diğer taraftan ilk 10’da yer alan bazı şirketler, 6 ayda bir, 3 ayda bir veya 2 yılda 

bir de ölçümleme yaptıklarını belirtirken, son 10 şirketin %20’si hiçbir zaman 

ölçümleme yapmadığını da ifade etmektedir. 

 

Dolayısıyla, ilk 10 şirket, son 10 şirkete göre ölçümlemeye daha fazla önem vermekte ve 

iç iletişim çalışmalarını belli periyotlarda ölçümlemeler yaparak değerlendirmektedirler. 

 

Diğer önemli bir bulgu ise, her iki gruptaki şirketlerin yarısı iç iletişimden sorumlu bir 

kadro olması gerekliliği konusunda hemfikirken, itibarı yüksek kurumlarda sadece iç 

iletişimden sorumlu kadro daha fazladır.  

 

İletişim bütçesi ve bu bütçe içinde iç iletişimin payı ile ilgili bulgular 

değerlendirildiğinde ise, gerek idealde gerekse mevcut durumda bütçelerin ne olması 

gerektiği konusunda standart bir rakam ortaya çıkmamaktadır. Mevcut durumda ise, her 

kurum kendi bütçesi doğrultusunda farklı oranlarda bir payı iç iletişime ayırmaktadır. 

Bazı kurumlar ise, bu konuda bilgi vermek istememişlerdir. Oysa, dünya standartlarında 

kurumların cirosuna göre belli oranların iletişime ayrıldığı bilinmektedir.  

 

Sonuç olarak, kurumsal itibarı yüksek şirketler iç iletişime daha fazla önem 

vermektedirler. Ayrıca, iç iletişimin kurumun iş hedeflerine, iş sonuçlarına ve kurumun 

itibarına katkı sağladığını ifade etmektedirler. Buna uygun iletişim araçlarını 

kullanmaktadırlar. İç iletişim planları mevcuttur ve bu plan dahilinde yapılan çalışmaları 

düzenli olarak ölçümlemektedirler. 
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3.9.   SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

3.9.1. SONUÇ 
 

“İç İletişimin Kurumsal İtibar ile Etkileşimi”ni tespit etmek için iç iletişim ve kurumsal 

itibar ile ilgili detaylı bir literatür çalışması yaptık. Bu çalışmada iç iletişimle ilgili 

öncelikle Bütünleşik Pazarlama İletişimi içinde iç iletişimin yerine, daha sonra sırasıyla 

iç iletişimin değişen iş dünyası içindeki anlam değişikliği yaşamasına, iç iletişim ile iş 

hedefleri ilişkisine, iç iletişimin unsurları ve gönüllülüğe, stratejik iç iletişime ve iç 

iletişim modellerine yer verdik.  

 

Kurumsal itibarla ilgili çalışmada ise, kurumsal itibarın tanımını, kurumsal itibar ve 

sosyal paydaşların beklentilerini, kurumsal itibarın iş sonuçları ile bağlantısını, kurumsal 

itibarın bileşenlerini ve ölçümlenmesini, kurumsal itibar ve çalışan ilişkisini, kurumsal 

itibar ve çalışan araştırmalarını inceledik. 

 

Şimdi, “İç İletişimin Kurumsal İtibarla Etkileşimi” konusunda literatür çalışmaları 

tamamlandığında ortaya çıkan bazı sonuçlara değineceğiz. 

 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi gereği kurumun “tek sesli” davranabilmesinde en önemli 

sosyal paydaş çalışanlardır. Aynı zamanda çalışanlar diğer sosyal paydaşlar üzerinde de 

etkilidir. Kurumsal itibar, marka ve kârlılığın yükseltilmesi gibi kurumun iş sonuçlarına 

ulaşmasında çalışanlar önemli etkendir. 

 

Bu değerlendirme ışığında, çalışanlarla ilişki kurmak, yani tek yönlü bilgi ileten ya da 

çalışanın motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlikler içeren çalışmalar yapmak yeterli 

değildir. Bunun yerine, stratejik olarak ele alınacak ve çalışanı kurumu geleceğe 
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taşımasında çalışanı “değer katan” bir davranışa teşvik edecek iç iletişim çalışması 

gereklidir. 

İç İletişimle ilgili incelediğimiz tüm modellerde de bu anlayış hâkimdir. İç iletişim, 

kurumun geleceğine uygun belirlenmiş bir iletişim stratejisi, çalışan beklentilerini 

kurumun beklentileri ile hizalayan bir iç iletişim planı, uygulama, ölçümleme ve 

değerlendirmeden oluşan bir döngüdür. 

 

Diğer taraftan kurumsal itibarla ilgili olarak ise tespit edilen en önemli nokta iyi ya da 

kötü itibarı taşıyan ve bu itibarı etkileyen sosyal paydaşların başında çalışanın 

gelmesidir.  

 

Kurumsal itibarla ilgili çıkardığımız sonuçlar ise aşağıdaki gibidir: 

 

İyi bir itibar önce iyi çalışanları çeker. Bu çalışanlar da yeni ve yenilikçi ürünler 

sunarlar; müşterilere iyi hizmet ederler. Kazanç büyür, çalışan ve müşteri mutlu olur, 

güçlü itibar devam eder.   

 

İtibar listelerinde son sıralarda yer alan şirketlerde ise durum farklıdır. Kötü performans 

finansal sorunlara sebep olmakta; şirket çalışan ve müşteri kaybetmekte ve bu da 

performansı iyice kötüleştirmektedir. 

  

Kurumsal itibar da çalışanlar üzerinde etkilidir. Kurumun çalışmak için iyi bir yer olarak 

tavsiye edilmesi, hem o kurumda çalışanların daha mutlu ve verimli çalışmalarına sebep 

olmakta, hem de kuruma vasıflı çalışan kazandırmaktadır. 

 

“İç İletişimin Kurumsal İtibar ile Etkileşimi”ni daha iyi analiz edebilmek için 

çalışanlarla ve kurumsal itibarla ilgili yapılmış araştırmaları da inceledik. Çalışanların 

kurumsal itibarda önemli bir sosyal paydaş olduğu ve kurumun iş sonuçlarını doğrudan 
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ve dolaylı olarak etkilediklerini kurumsal itibar modelleri ve araştırmaları 

göstermektedir. Aynı zamanda çalışanlar da kurumun itibarının yüksek olmasından 

olumlu olarak etkilenmektedirler.  

 

Bu araştırmalardan ortaya çıkan sonuçlar aşağıda değerlendirilmiştir: 

 

• Kurumsal itibarın çalışana etkisi vardır. 

• Çalışanın kurumsal itibar üzerinde etkisi vardır. 

• Kurumsal itibar çalışanın iş performansını etkiler. 

• İtibarı yüksek firmalar itibarı düşük firmalara oranla iç iletişime daha çok yatırım 

yaparlar. 

• İç iletişimle iş sonuçları ilişkisi stratejiktir. 

• İş sonuçları açısından ele alındığında, itibarı yüksek firmalar iletişimi stratejik bir 

fonksiyon olarak görürler; iletişimi rekabette farklılık yaratmak ve stratejik 

problemleri çözmekle ilişkilendirirler. 

• İtibara önem veren kurumlar iç iletişime de önem vermektedir. 

• Avrupa’da; 

 Kurumsal itibarı etkileyen bileşenlerden en etkilileri sırasıyla 

“ürünler/hizmetler”, “sosyal sorumluluk” ve “çalışma ortamı”dır. 

 “Çalışma ortamı” bileşenin içinde en etkili faktör ise “çalışmak için iyi 

bir yer” olarak algılanmaktır. 

 Kurumla ilgili beğeniyi kurumun çalışanına verdiği önem ve sunduğu 

hakların ve çalışan niteliklerinin etkiler. 

 

Son olarak, yaptığımız “İç İletişimin Kurumsal İtibarla Etkileşimine Yönetsel Bakış” 

araştırmamızda ise şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 

 

• Kurumsal itibarı yüksek şirketler, kurumsal itibarı düşük şirketlere göre, 
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 İç iletişime daha fazla önem verir 

 İşleyen bir iç iletişim planları vardır 

 Daha düzenli ölçümleme yaparlar (yıllık, proje bazında) 

 Hedeflerin çalışanlarla paylaşımına yönelik iletişim araçlarını daha 

öncelikli kullanırlar 

 Kurumsal itibarın iş hedeflerine ve iş sonuçlarına daha çok katkısı/etkisi 

olduğunu düşünürler. 

 

İç iletişim kurumsal itibardan ayrı düşünülemez. İç iletişim kurumsal itibarın en temel 

bileşenidir. Bu sonuç, incelediğimiz tüm araştırmalarda da, “İç İletişimin Kurumsal 

İtibarla Etkileşimine Yönetsel Bakış” araştırmamızda da ortaya çıkmaktadır. Ancak, 

bizim yaptığımız araştırma özellikle ülkemiz açısından önemli bir profili yansıttığından 

ayrıca önem taşımaktadır. 

 

3.9.2. ÖNERİLER 
 

İç iletişimin kurumsal itibarla etkileşiminin varlığından yola çıkarak, Türkiye’de 

şirketlerin bazı uygulamaları geliştirmesinin faydalı olacağı kanısındayız.  

 

Özellikle araştırmamızda ortaya çıkan bazı bulguları değerlendirip, yurt dışında yapılmış 

araştırmalarla ve standartlarla karşılaştırdığımızda sırasıyla şu uygulamaların 

oluşturulması ya da varsa eksiklerinin tamamlanması uygun olacaktır: 

 

• İç iletişim için bir kadro oluşturulması ve bu kadronun üst yönetime bağlı 

olarak çalışması, 

• Üst yönetimin iç iletişimin sahibi olmasının sağlanması, 

• İletişime ayrılan bütçenin ciroya göre belirlenmesi ve bunun içinden 

ayrılacak iç iletişim bütçesinin payının da ayrıca belirlenmesi, 
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• Kurumun hedefleri ve gelecek planlarının düzenli olarak çalışanlarla 

paylaşılmasını içeren iç iletişim planlamasının kurumun iletişim planından 

ayrı, ancak bütünleşik olarak oluşturulması, 

• Çalışanların katkılarının sağlanacağı ve geribildirim mekanizmasını içeren 

projelerin iç iletişim planlarında yer alması, 

• Her şirkette mutlaka bir ölçümleme standardının oluşturulması; 

ölçümlemenin nasıl ve hangi periyotlarda yapılacağının belirlenmesi ve 

uygulanması, 

• Gerek yurt dışındaki gerekse Türkiye’deki “iyi örnek” sayılan şirketlerle 

“kıyaslama” yapılması. 

 

Çalışmamızın başından bu yana sıkça vurguladığımız, elle tutulamayan ve gözle 

görülemeyen değerlerin önem kazanması ve değişen iş dünyasında kurumsal itibar ve iç 

iletişimin stratejik hale gelmesiyle birlikte, kurumsal itibar da, iç iletişim de artık 

kurumların iş, üretim ve finans süreçleri ile paralel ele alınması gereken kavramlardır.  

Her iki konunun da üst yönetim tarafından sahiplenilmesi ve uygun bir kadro ile 

bütünleşik bir yapıda yönetilmesi kaçınılmazdır.  
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EK-1 
 

 
İÇ İLETİŞİMİN KURUMSAL İTİBAR İLE ETKİLEŞİMİNE 

YÖNETSEL BAKIŞ ANKETİ 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
 
1. Sizce kurumlar iç iletişime ne derece önem vermelidir? 
 

5.Çok önem vermeli 4.Önem vermeli 3.Kararsızım 2.Az önem vermeli 1.Hiç önem vermemeli 
 
 
2. Sizce kurumlar için iç iletişim planlarının olması ne kadar gerekli? 
 

5.Çok gerekli 4.Gerekli  3.Kararsızım 2.Az gerekli 1.Hiç gerekli değil 
 
 
3. Kurumlardaki iç iletişim çalışmalarının etkinliğinin ölçümlenmesi sizce önemli 
midir? 
 

5.Çok önemli 4.Önemli 3.Kararsızım 2.Az Önemli 1.Hiç önemli değil 
 
 
4. Kurumların iş hedeflerine ulaşmalarında iç iletişimin etkisi/katkısı nedir? 
 

5.Çok etkili 4.Etkili  3.Kararsızım 2.Az etkili 1.Etkisiz 
 
 
5. Kurumlarda iç iletişim çalışmalarının çalışanlarla ilgili aşağıdaki iş sonuçlarına 
etkisi/katkısı nedir? 
 

a.Fikri katma değer a-5.Çok etkili a-4.Etkili a-3.Kararsızım a-2.Az etkili a-1.Etkisiz 
 

b.Adanmışlık(commitment) b-5.Çok etkili b-4.Etkili b-3.Kararsızım b-2.Az etkili b-1.Etkisiz 
 

c.Gurur duyma c-5.Çok etkili c-4.Etkili c-3.Kararsızım c-2.Az etkili c-1.Etkisiz 
 

d.Memnuniyet d-5.Çok etkili d-4.Etkili d-3.Kararsızım d-2.Az etkili d-1.Etkisiz 
 

e.Verimlilik e-5.Çok etkili e-4.Etkili e-3.Kararsızım e-2.Az etkili e-1.Etkisiz 
 

f.Tavsiye f-5.Çok etkili f-4.Etkili f-3.Kararsızım f-2.Az etkili f-1.Etkisiz 
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6. İç iletişim çalışmalarının kurum itibarına etkisi/katkısı nedir? 
 

5.Çok etkili 4.Etkili  3.Kararsızım 2.Az etkili 1.Etkisiz 
 
 
7. Aşağıdakilerden hangileri iç iletişimde öncelikle kullanılması gereken araçlardır? (beş 
tanesini önem derecesine göre işaretleyiniz) 
 

 1.Kurum içi bülten (newsletter) 

 2.Duyuru panoları 

 3.Yıllık hedef toplantıları 

 4.Ödüllendirme törenleri 

 5.Yarışmalar 

 6.Piknikler ve benzeri etkinlikler 

 7.Üst yönetimden gelen sözlü/yazılı mesajlar 

 8.Yöneticilerle düzenli toplantılar 

 9.Intranet 

 10.Bölümler arası toplantılar 

 11.Diğer (belirtiniz)………………………… 
 
 
8. Kurumlarda iç iletişim çalışmalarının sonuçları nasıl ölçülmelidir?  
 

 1. Somut finansal iş sonuçlarına yansıması ile 
 

 2. Bağlılık, tavsiye, memnuniyet gibi finansal olmayan iş sonuçlarına yansıması ile 
 

 3. Her ikisi de 
 
 
9. Sizce, kurumlarda iç iletişim çalışmaları hangi sıklıkta ölçülmelidir? 
 

 1. Yıllık 
 

 2. İç iletişim projeleri bazında  
 

 3. Her ikisi de 
 

 4. Diğer (belirtiniz)……. 
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10. Sizce kurumlarda sadece iç iletişimden sorumlu bir kadro gerekli mi? 
 

5.Çok gerekli 4.Gerekli 3.Kararsızım 2.Gerekli değil 1.Hiç gerekli değil 
 
 
11. Sizce kurumlar genel olarak iletişime cirolarının yüzde kaçını ayırmalı? 
……………………………………………. 
 
 
12. Sizce kurumlar iç iletişime, iletişim bütçesinin yüzde kaçını ayırmalı? 
…………………………………………….. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
13. Sizin kurumunuz iç iletişime genel olarak ne derece önem veriyor? 
 

5.Çok önem veriyor  4.Önem veriyor  3.Kararsızım  2.Az önem  veriyor  1.Hiç önem vermiyor 

 

 
14. Sizin kurumunuzun iç iletişim planı var mı? 
 

1.Var  2.Yok 
 
 

15. Var ise, sizce kurumunuzun iç iletişim planı yeterli mi? 
 

5.Çok yeterli 4.Yeterli  3.Kararsızım 2.Yetersiz 1.Hiç yeterli değil 

 

 
16. Sizin kurumunuzdaki iç iletişim çalışmalarının etkinliği ölçümleniyor mu? 
 
a.Yıllık olarak: 

1. Evet, yıllık genel olarak her yıl ölçümlüyoruz 

2. Evet, yıllık genel olarak bazı yıllar ölçümlüyoruz  

3. Hayır, yıllık genel olarak hiçbir zaman ölçümlemiyoruz  
 
 
b.Proje bazında: 

1. Evet, her proje sonrasında ölçümlüyoruz 

2. Evet, bazı projeler sonrasında ölçümlüyoruz  

3. Hayır, projeler sonrasında hiçbir zaman ölçümlemiyoruz  
 
 
 
17. Sizin kurumunuzun iş hedeflerine ulaşmasında iç iletişim çalışmalarınızın 
etkisi/katkısı nedir? 
 

5.Çok etkili 4.Etkili  3.Kararsızım 2.Az etkili 1.Etkisiz 
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18. Sizin kurumunuzda iç iletişim çalışmalarının çalışanlarla ilgili aşağıdaki iş 
sonuçlarına etkisi/katkısı nedir? 
 

a.Fikri katma değer a-5.Çok etkili a-4.Etkili a-3.Kararsızım a-2.Az etkili a-1.Etkisiz 
 

b.Adanmışlık(commitment) b-5.Çok etkili b-4.Etkili b-3.Kararsızım b-2.Az etkili b-1.Etkisiz 
 

c.Gurur duyma c-5.Çok etkili c-4.Etkili c-3.Kararsızım c-2.Az etkili c-1.Etkisiz 
 

d.Memnuniyet d-5.Çok etkili d-4.Etkili d-3.Kararsızım d-2.Az etkili d-1.Etkisiz 
 

e.Verimlilik e-5.Çok etkili e-4.Etkili e-3.Kararsızım e-2.Az etkili e-1.Etkisiz 
 

f.Tavsiye f-5.Çok etkili f-4.Etkili f-3.Kararsızım f-2.Az etkili f-1.Etkisiz 
 
 
19. Sizin yürüttüğünüz iç iletişim çalışmalarının kurumunuzun itibarına etkisi/katkısı 
nedir? 
 

5.Çok etkili 4.Etkili  3.Kararsızım 2.Az etkili 1.Etkisiz 

 

 
20. Sizin kurumunuzda en fazla kullanılan iç iletişim araçları hangileridir? (beş tanesini 
önem derecesine göre işaretleyiniz) 
 

 1.Kurum içi bülten (newsletter) 

 2.Duyuru panoları 

 3.Yıllık hedef toplantıları 

 4.Ödüllendirme törenleri 

 5.Yarışmalar 

 6.Piknikler ve benzeri etkinlikler 

 7.Üst yönetimden gelen yazılı/sözlü mesajlar 

 8.Yöneticilerle düzenli toplantılar 

 9.Intranet 

 10.Bölümler arası toplantılar 

 11.Diğer (belirtiniz)………………………… 
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21. Sizin kurumunuzda iç iletişim çalışmalarının sonuçları nasıl ölçülmektedir?  
 

 1. Somut finansal iş sonuçlarına yansıması ile 
 

 2. Bağlılık, tavsiye, memnuniyet gibi finansal olmayan iş sonuçlarına yansıması ile 
 

 3. Her ikisi de 
 

22. Sizin kurumunuzda sadece iç iletişimden sorumlu bir kadro var mı?  
 

1.Evet  2.Hayır 

 

23. Kurumunuz genel olarak iletişime cirosunun yüzde kaçını ayırıyor? 
…………………………………………….. 

 
24. Kurumunuz iç iletişime, iletişim bütçesinin yüzde kaçını ayırıyor? 
…………………………………………….. 

 
25. Ad:…………………………………………………………………………………… 

 

26. Soyad:………………………………………………………………………………… 

 

27. Unvan:……………………………………………………………………………… 

 

28. Yaş:………………………………………………………………………………….. 

 

29. Cinsiyet:……………………………………………………………….…………….. 

 

30. Kurum adı:………..………………………………………………………………….. 

 

31. Kurumun faaliyet gösterdiği sektör:…………………………………………………. 

 

32. Kurumda çalışma süresi:……………………………………………………………… 
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CAPITAL DERGİSİ “EN BEĞENİLEN ŞİRKETLER 
ARAŞTIRMASI” 

 
 

En Beğenilen Şirketler 2002
15 Ekim 2002

 

Önsöz
• Bir Capital klasiği olan En Beğenilen Şirketler çalışmasının üçüncüsü tamamlandı

• Türkiye’nin en beğenilen firmaları ile 38 değişik sektörün en beğenilen firmaları 2002 senesi için 
belirlendi

• En beğenilen firmalar ve sektörün en beğenilenleri 38 sektör, 550 firma ve 1329 üst ve orta kademe 
yönetici ile telefon, e-mail, fax, posta ve web üzerinden görüşmelerle belirlendi

• İlk etapta yöneticiler bir şirketi beğenilir kılabilecek 18 kriteri 10 üzerinden değerlendirdiler. Hemen 
ardından sektör gözetmeksizin en beğendikleri firmayı ve nedenlerini belirttiler

• Türkiye’nin en beğenilen şirketini belirledikten sonra 38 farklı sektör için sektörün önde gelenlerine 
sektöründe en beğendikleri üç firma ve nedenleri soruldu. Koşul olarak kendi firmaları hariç tutuldu

• Yöneticiler kendi çalıştıkları firmayı da bir şirketi değerli kılabilecek 18 kritere göre değerlendirdiler

• Sonuç olarak yöneticiler hem Türkiye’de en beğendikleri firmayı hem sektörlerinde beğendikleri ilk üç
firmayı belirlemiş ve kendi şirketlerini 18 kritere göre değerlendirmiş oldular

• Görüştüğümüz yöneticilerin profillerini algılamak için demografik ve popüler bilgilere de yer verildi

• Saha çalışması Ağustos ve Eylül 2002’de yapılan çalışmanın data analiz ve raporlaması Ekim 
2002’de yapılmıştır
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Önsöz

• Geçen sene olduğu gibi bu sene de Arçelik, en beğenilen şirket ünvanını korudu. Arçelik’i birinci 
firma yapan en önemli iki neden hizmet ve ürün kalitesi ile uluslararası firma özellikleriydi. 

• Geçen seneye göre en çarpıcı değişim Sabancı Holding için gözlemlendi. Sabancı Holding, geçen 
sene en beğenilen yedinci şirketken bu senenin ikincisi oldu. Geçen seneyle kıyasladığımızda 
karşımıza kimliği değişmiş bir Sabancı çıktı. Geçen sene Sabancı için atfedilen en önemli özellikler 
‘yönetim kalitesi’ ve ‘bilgi teknoloji yatırımları’ydı. Bu sene ise ‘çalışanlarına sunduğu olanaklar’,  
‘sağlam yatırımlar ve finansal yapı’ Sabancı Holding’e en çok atfedilen özellikler oldu. Uluslararası
yatırımlar, Türk ekonomisine katkı ve istihdam bu sene Sabancı Holding ile özdeşleştirilen diğer 
özellikler arasındaydı. 

• Türkcell ise bilgi teknoloji yatırımları, ürün hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve iletişimi ile geçen 
seneki onunculuğunu bu sene dördüncü sıraya taşıdı. 

• Ülker, Garanti Bankası, Procter & Gamble, Akbank, İş Bankası, Ford ve Efes geçen seneye göre 
sıralamalarını önlere doğru çıkaran firmalar arasında yer aldılar

• Beğenilen firmalarda hamle yapan Ülker ve Garanti Bankası’na baktığımızda diğer firmalarda çok 
karşılaşmadığımız ‘sosyal sorumluluğun olması’ bu firmalarla daha çok örtüştürülmekte. Garanti 
Bankası’nın 12 Dev Adam’ının en beğenilen kampanyalar arasında sıralanması da bu veriyi 
desteklemektedir. 

 

Önsöz

• Geçen sene olduğu gibi bu sene de bir şirketi değerli kılan özellikler hizmet ürün kalitesi ve yeni ürün geliştirme. 

• Bu seneki kriterler arasında ‘müşteri memnuniyeti’, ‘çalışanına verdiği önem ve sunduğu olanaklar, ‘finansal
sağlamlılık’ ve ‘uluslararası olmak’ geçen seneye göre önem kazanan kriterler.  

• Daha çok Garanti Bankası ve tekstilcilerin sahiplendiği ‘müşteri memnuniyeti’ giderek artan rekabet ortamında ve 
azalan pastada tercih edilen olmak için önemli bir kriter haline gelmekte. 

• İşsizliğin giderek arttığı kriz ortamında Sabancı Holding ve Eczacıbaşı’nın daha çok sahiplendiği ‘çalışana sunulan 
olanaklar’ firmalarla aramızda duygusal bağ kurabilen bir özellik. 

• ‘Uluslararası pazarlama’ tekstil, otomotiv yan sanayi, inşaat ve beyaz eşyada daha çok önem kazanmakta. Tekstil ve 
beyaz eşya sektörleri için ‘uluslararası pazarlama’ Türkiye’nin markalaşması boyutunu da kapsamakta. 

• Stratejik pazarlama ve stratejik satış daha çok Coca-Cola ve Procter & Gamble gibi firmalarda ön plana çıkmakta. 
Marka kimliği ve markaya yatırım en çok Coca-Cola’ya atfedilmekte. 

• Yeni ürün geliştirme ve ürün çeşitliliği daha çok Ülker ile özdeşleştirilmekte.

• Bilgi ve teknoloji yatırımları daha çok Türkcell ve Vestel’e, müşteri memnuniyeti Garanti Bankası’na ve kurumsallık 
Koç Holding’e atfedilen özellikler. 

• Türkiye’nin değişen yapısıyla finansal sağlamlık, uluslararası pazara entegrasyon, çalışana sunulan olanaklar, 
müşteri memnuniyeti, sosyal sorumluluk... gibi duymayı özlediğimiz özellikler giderek önem kazanmakta.
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Kapsanan Sektörler

Otomotiv yan sanayiTekstil

Sigorta

Leasing, factoring

Aracı kurumlar

Banka

Kargo, kurye, nakliye

Bilgisayar, donanım, yazılım,  ISPPerakende (Super ve hyperstore)

Hazır giyim ve mağazacılık

Lastik (Araç)Reklamcılık

Otomobilİlaç, sağlık ürünleri

EnerjiEv ve çamaşır  temizlik ürünleri

Akaryakıt dağıtım, madeni yağlar,  LPGKişisel bakım ve kozmetik

Otel ve konaklamaGıda (genel)

Büyük beyaz eşya, kahverengi eşya, elektronik eşya, küçük elektrikli ev aletleriMargarin, sıvı yağ

PlastikBisküvi, kek ve pişirilmiş unlu mamuller

Kağıt ve ambalaj  ürünleriPaketlenmiş ve işlenmiş et

Ofis ve ev mobilyasıÇikolata, sakız, şekerleme, cips

Seramik, sağlık gereçleri ve armatürUnlu ürünler (makarna, un, irmik)

BoyaSüt ve yoğurt  ürünleri

Demir çelikMeşrubat ve meyveli içecek

Çimento Su

İnşaatAlkollü içecek

 

Kapsam ve Akış

• Kriterlerin önem derecesine göre sıralanması (bir firmayı değerli kılabilecek 18 kriter; 
bkz. arka sayfa)

• Türkiye’de en beğendikleri firma ve nedenleri 

• Sektöründe beğendiği ilk üç firma ve nedenleri (beğeni seviyesine göre)

• Sektöründeki en beğendiği firmanın her bir kriter için 10 üzerinden değerlendirilmesi 
(bir firmayı değerli kılabilecek 18 kriter; bkz. arka sayfa)

• Kendi firmasını her bir kriter için 10 üzerinden değerlendirmesi (bir firmayı değerli 
kılabilecek 18 kriter; bkz. arka sayfa)

• Profil: Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, ünvanı, firmadaki çalışma süresi, okuduğu dergi 
ve gazeteler, ISP’si, cep telefonu marka ve modeli, tuttuğu futbol takımı, beğendiği 
reklam ve kampanyalar
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Kriterler

Uluslararası pazarlara entegrasyonu

Toplumsal sorumluluk

Yatırımcıya değer yaratma

Yönetim ve şirket şeffaflığı

Müşteri memnuniyeti

Çalışan memnuniyeti

Rekabette etik davranma

Çalışanların nitelikleri

İletişim ve halkla ilişkiler

Pazarlama ve satış stratejileri

Çalışanların niteliklerini geliştirme

Ücret politikası ve seviyesi

Çalışanına sunduğu sosyal imkanlar ve haklar

Yönetim kalitesi 

Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik

Finansal sağlamlık

Hizmet veya ürün kalitesi

Bilgi ve teknoloji yatırımları

Bir firmayı değerli kılabilecek 18 kriter

 

Profil
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Profil

76,623,4-Cinsiyet %

0,30,70,4Cevap yok

6,01,34,955 yaş ve üzeri

10,92,08,850-54 yaş

15,94,013,145-49 yaş

18,411,316,740-44 yaş

21,725,522,635-39 yaş

19,831,822,630-34 yaş

6,219,29,225-29 yaş

0,94,31,721-24 yaş

ErkekKadınToplamYaş %

Ortalama yaş 39
Görüşülen yöneticilerin %77’si erkek

 
 

Profil - Ünvan

%Ünvan%Ünvan

2,7Kalite Müdürü, Teknik Müdür / Yard.

0,9Pazarlama Müdür Yard.3,2Ürün-Marka Müdürü / Yard.

1Ticaret Müdürü / Yard.3,3Araştırma, Planlama, Koordinasyon

1,4Yönetim Kurulu Başkanı/ Yard.3,3IT, Bilgi İşlem Müdürü / Yard.

1,6Grup Lideri / Sorumlusu4,3Yönetim Kurulu Üyesi

1,8Fabrika Müdürü / İşletme Müdürü / Yard.5,7Halkla İlişkiler / Reklam Müdürü / Yard.

1,9Dış Ticaret, İhracat Müdürü7,4Satış Müdürü

2,1Bölüm / Departman müdürü8,2Genel Müdür

2,2İdari İşler Müd./ Yard.8,4İnsan Kaynakları Müdürü / Yard.

2,2Ortak, sahip9,5Genel Müdür Yardımcısı

2,3Satın Alma Müdürü9,8Pazarlama Müdürü

2,6Üretim Müdürü / Yard.15,3Finans / Muhasebe / Mali İşler md.
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Profil 
Ortalama Görev Süresi & Eğitim Durumu

%Ortalama görev süresi

3,521 yıl ve üzeri

4,016-20 yıl

11,110-15 yıl

10,47-9 yıl

24,54-6 yıl

46,70-3 yıl

Ortalama görev süresi 5,8 yıl

0,6Cevap yok

25,5Yüksek lisans

66,1Üniversite

7,3Lise

0,3Ortaokul

0,2İlkokul

%En son bitirilen okul

 

Cep Telefonu Markası ve Şebekesi

%Cep telefonu şebekesi

1,9Cevap yok

0,2Turkcell-Aria

0,9Turkcell-Telsim

1,6Kullanmıyor

0,2Aycell

1,6Aria

8,2Telsim

85,6Turkcell

%Cep telefonu markası

2,3Cevap yok

1,0Diğer

0,8Alcatel

0,9Sony-Ericsson

1,0Sony

1,7Samsung

4,7Siemens

4,7Motorola

6,1Panasonic

23,1Ericsson

53,8Nokia
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Internet Erişimi ve ISP

%Internet erişimi

0,5Cevap yok

2,0Hayır

71,0Hem evde hem işte

1,6Sadece evde

24,9Sadece işte

%ISP*

1,5COM.NET

1,5B NET

1,9DORUK NET

2,1NETONE

2,5WEEZY GO/ VESTEL NET

3,8İŞ NET

5,6KOÇNET

8,8TT NET

8,0E-KOLAY.NET

10,7INTRANET

11,4TURK.NET

40,8SUPERONLINE/IXIR

* Bu soruya 1’den fazla cevap verilebildiğinden toplamlar 100’den büyüktür

 

Kredi Kartları

%Çalışılan bankalar, kuruluşlar

4,0Dışbank/ İdeal

7,3HSBC

9,5Koçbank

11,8Finansbank / Galaxy

19,1Citibank

21,1Advantage Card

22,6İş Bankası / Maximum

25,8Akbank / Axess

47,0Garanti Bonus / Shop&Miles

48,5YKB Worldcard/Taksitcard

%Sahip olunan kredi kartları

1,4Diner's

6,8American Express

43,6Master

73,9Visa

* Bu soruya 1’den fazla cevap verilebildiğinden toplamlar 100’den büyüktür
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Okunan Gazete ve Dergiler

%Okunan gazeteler

1,2Financial Times

1,3Türkiye

1,4Yeni Asır

1,6Posta

1,9Akşam

1,9Yeni Şafak

2,1Zaman

2,6Star

7,1Finansal Forum

10,1Cumhuriyet

17,7Radikal

31,1Dünya

50,8Milliyet

50,8Sabah

82,0Hürriyet

3,02,32,9Newsweek

3,22,03,0Platin

1,49,63,3Marketing Türkiye

4,03,63,9Bilim - Teknik

3,95,04,1Business Week

3,96,04,3İstanbul Life

4,93,04,4Tempo

6,77,66,9Power

8,410,99,0Atlas

9,89,39,7Sektör dergileri

11,611,311,5Economist

12,79,912,0National Geographic

9,720,512,3Aktüel

13,49,612,5Para

33,029,132,1Ekonomist

39,046,740,8Capital

ErkekKadın% ToplamOkunan dergiler

 

Profil 
Ortalama Görev Süresi & Eğitim Durumu

%Ortalama görev süresi

3,521 yıl ve üzeri

4,016-20 yıl

11,110-15 yıl

10,47-9 yıl

24,54-6 yıl

46,70-3 yıl

Ortalama görev süresi 5,8 yıl

0,6Cevap yok

25,5Yüksek lisans

66,1Üniversite

7,3Lise

0,3Ortaokul

0,2İlkokul

%En son bitirilen okul
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Cep Telefonu Markası ve Şebekesi

%Cep telefonu şebekesi

1,9Cevap yok

0,2Turkcell-Aria

0,9Turkcell-Telsim

1,6Kullanmıyor

0,2Aycell

1,6Aria

8,2Telsim

85,6Turkcell

%Cep telefonu markası

2,3Cevap yok

1,0Diğer

0,8Alcatel

0,9Sony-Ericsson

1,0Sony

1,7Samsung

4,7Siemens

4,7Motorola

6,1Panasonic

23,1Ericsson

53,8Nokia

 

Internet Erişimi ve ISP

%Internet erişimi

0,5Cevap yok

2,0Hayır

71,0Hem evde hem işte

1,6Sadece evde

24,9Sadece işte

%ISP*

1,5COM.NET

1,5B NET

1,9DORUK NET

2,1NETONE

2,5WEEZY GO/ VESTEL NET

3,8İŞ NET

5,6KOÇNET

8,8TT NET

8,0E-KOLAY.NET

10,7INTRANET

11,4TURK.NET

40,8SUPERONLINE/IXIR

* Bu soruya 1’den fazla cevap verilebildiğinden toplamlar 100’den büyüktür
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Kredi Kartları

%Çalışılan bankalar, kuruluşlar

4,0Dışbank/ İdeal

7,3HSBC

9,5Koçbank

11,8Finansbank / Galaxy

19,1Citibank

21,1Advantage Card

22,6İş Bankası / Maximum

25,8Akbank / Axess

47,0Garanti Bonus / Shop&Miles

48,5YKB Worldcard/Taksitcard

%Sahip olunan kredi kartları

1,4Diner's

6,8American Express

43,6Master

73,9Visa

* Bu soruya 1’den fazla cevap verilebildiğinden toplamlar 100’den büyüktür

 

Okunan Gazete ve Dergiler

%Okunan gazeteler

1,2Financial Times

1,3Türkiye

1,4Yeni Asır

1,6Posta

1,9Akşam

1,9Yeni Şafak

2,1Zaman

2,6Star

7,1Finansal Forum

10,1Cumhuriyet

17,7Radikal

31,1Dünya

50,8Milliyet

50,8Sabah

82,0Hürriyet

3,02,32,9Newsweek

3,22,03,0Platin

1,49,63,3Marketing Türkiye

4,03,63,9Bilim - Teknik

3,95,04,1Business Week

3,96,04,3İstanbul Life

4,93,04,4Tempo

6,77,66,9Power

8,410,99,0Atlas

9,89,39,7Sektör dergileri

11,611,311,5Economist

12,79,912,0National Geographic

9,720,512,3Aktüel

13,49,612,5Para

33,029,132,1Ekonomist

39,046,740,8Capital

ErkekKadın% ToplamOkunan dergiler
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Futbol Takımı

35,2

31,7

16,2

1,9

2,2

7,3

3

2,6

 Galatasaray

 Fenerbahçe

 Beşiktaş

 Trabzonspor

 Milli takım

 Takım tutmuyorum

 Yerel takım

 Cevap yok

%

 

Beğenilen Reklam ve Kampanyalar 

1,6Telsim/ Cem Yılmaz

1,6Süpermarket kampanyaları

1,6Spora destek veren kampanyalar

1,8Ürünün yanında ürün

1,9Bonus Card

2,0Coca-Cola Dünya Kupası

2,012 Dev Adam

2,1Mağaza ve ürün kampanyaları

2,3Otomotiv sektörü

2,3Akbank Axess Card

2,8Kredi kartı promosyonları

3,0Garanti Bankası

3,6Turkcell -12 Dev Adam

4,0Yapı Kredi World Card

4,7Beyaz/elektronik eşya kampanyaları

6,4Garanti Bankası -12 Dev Adam

7,1Turkcell

%
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En Beğenilen Şirketler

 
 

Şirketlerin Beğeni Seviyesini Belirleyen Kriterler

•Ortalamalar 10                        
üzerindendir

7,9Ücret politikası ve seviyesi

8,1Çalışanına sunduğu sosyal imkanlar ve haklar

8,3Yatırımcıya değer yaratma

8,3Yönetim ve şirket şeffaflığı

8,4İletişim ve halkla ilişkiler

8,5Uluslararası pazarlara entegrasyonu

8,5Rekabette etik davranma

8,5Çalışanların niteliklerini geliştirme

8,6Toplumsal sorumluluk

8,6Çalışan memnuniyeti

8,6Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik

8,6GENEL ORTALAMA

8,7Çalışanların nitelikleri

8,7Bilgi ve teknoloji yatırımları

8,8Pazarlama ve satış stratejileri

8,8Finansal sağlamlık

9,1Yönetim kalitesi

9,4Hizmet veya ürün kalitesi

9,5Müşteri memnuniyeti

Ortalamalar*Kriterler
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En Beğenilen Şirketler I

3,6ECZACIBAŞI76

13

16

11

4

3

10

2

7

1

2001 %EN BEĞENİLEN ŞİRKETLER2002*

2,1ÜLKER10

2,2PROCTER & GAMBLE9

3,5GARANTİ BANKASI8

3,7COCA-COLA6

3,8VESTEL5

4,4TURKCELL4
7,6KOÇ HOLDİNG3

8,1SABANCI HOLDİNG2

9,3ARÇELİK1

*Baz= 1329

 

%EN BEĞENİLEN ŞİRKETLER2002*2001

0,8ALARKO HOLDİNG189

0,9MİGROS1712

1,0BRISA1624

1,1FORD OTOSAN15-

1,2EFES PILSEN14-

1,4IBM1315

1,4AKBANK1328

1,8MICROSOFT125

1,8İŞ BANKASI1217

2,0UNILEVER118

*Baz= 1329

En Beğenilen Şirketler II
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*Baz= 1329

En Beğenilen Şirketler III

%EN BEĞENİLEN ŞİRKETLER2002*2001

0,7BOSCH20-

0,8BEKO19-

 

Beğeni Nedenleri (ilk 10)

13

14

6

4

11

9

3
10

2

1

Sıralama 
2001 %En beğenilen firmaların beğeni nedenleri (ilk 10)

Sıralama 
2002

10

9

8

7

6

5

4
3

2

1

3,5İstikrarlı ve güvenilir olması

3,8Finansal yapısı, sermaye ve karlılık

3,9Stratejik üretim, pazarlama ve satış

5,7Yönetim kalitesi

5,8Uluslararası firma olması

5,9Çalışanına verdiği önem ve sosyal haklar

6,3Bilgi ve teknoloji yatırımları

6,9Müşteri memnuniyeti

7,1Yeni ürün geliştirme ve yenilikçilik

13,2Hizmet veya ürün kalitesi
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Beğeni Nedenleri I

%Sabancı Holding beğeni nedenleri

4,6Bilgi ve teknoloji yatırımları

4,6Finansal yapısı, sermaye ve karlılık

4,6İstihdam

4,6Türk ekonomisine katkısı

5,0Yeni ürün geliştirme,yenilikçilik

5,5Uluslararası firma olması

6,8Yönetim kalitesi

6,8Hizmet veya ürün kalitesi

6,8Sağlam yatırımları olması

7,3Çalışanına verdiği önem ve sosyal haklar

%Arçelik beğeni nedenleri

2,8Dağıtım ağının çok güçlü ve yaygın olması

3,1İstikrarlı ve güvenilir olması

3,5Çalışanına verdiği önem ve sosyal haklar

3,5Yönetim kalitesi

3,5Stratejik üretim, pazarlama ve satış

6,6Müşteri memnuniyeti

6,6Yeni ürün geliştirme ve yenilikçilik

8,7Bilgi ve teknoloji yatırımları

11,5Uluslararası firma olması

16,7Hizmet veya ürün kalitesi

 

%Koç Holding beğeni nedenleri

4,7Uluslararası firma olması

5,2Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik

5,2Bilgi ve teknoloji yatırımları

5,2Finansal yapısı, sermaye ve karlılık

5,7Başarılı ve güçlü olması

6,2Yönetim kalitesi

7,6İstikrarlı ve güvenilir olması

7,6Hizmet ve ürün kalitesi

8,1Çalışanına verdiği önem ve sosyal haklar

10,9Kurumsal ve profesyonel olması

%Türkcell beğeni nedenleri

2,8Atılımcı ve girişimci olması

2,8Sağlam yatırımları olması

2,8Pazar payının veya satışlarının yüksek olması

3,5Uluslararası firma olması

7,1İletişimi ve halkla ilişkileri iyi

7,1Stratejik üretim, pazarlama ve satış

9,2Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik

9,9Müşteri memnuniyeti

14,2Hizmet veya ürün kalitesi

15,6Bilgi ve teknoloji yatırımları

Beğeni Nedenleri II
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Beğeni Nedenleri IV

%Vestel beğeni nedenleri

1,7Üretim kapasitesi

2,5Ürün çeşitliliği

2,5Ar-Ge'ye önem vermesi

3,3Stratejik üretim, pazarlama ve satış

5,8Sağlam yatırımları olması

8,3Hizmet veya ürün kalitesi

10,8Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik

12,5İhracatının fazla olması

13,3Uluslararası firma olması

15,0Bilgi ve teknoloji yatırımları

%Coca-Cola beğeni nedenleri

3,1Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik

4,1Kurumsal ve profesyonel olması

4,1Yönetim kalitesi

4,1Markaya verdiği önem, marka kimliği

4,1Finansal yapısı, sermaye ve karlılık

5,1Pazar payının ve satışlarının yüksek olması

6,1Çalışanına verdiği önem sosyal haklar

11,2Hizmet veya ürün kalitesi

13,3Uluslararası firma olması

16,3Stratejik üretim, pazarlama ve satış

 
 

Beğeni Nedenleri V

%Eczacıbaşı beğeni nedenleri

3,4Bilgi ve teknoloji yatırımları

3,4Finansal yapısı, sermaye ve karlılık

5,2Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik

6,0Sosyal sorumluluğunun olması

6,0İstikrarlı ve güvenilir olması

6,9Etik, dürüst, ciddi, prensipli

7,8Müşteri memnuniyeti

10,3Yönetim kalitesi

12,1Çalışanına verdiği önem ve sosyal haklar

14,7Hizmet ve ürün kalitesi

%Garanti Bankası beğeni nedenleri

2,2Sağlam yatırımları olması

2,2Başarılı ve güçlü olması

3,2Sosyal sorumluluğunun olması

5,4Yönetim kalitesi

5,4İletişimi ve halkla ilişkileri iyi

6,5Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik

6,5Finansal yapısı, sermaye ve karlılık

14Bilgi ve teknoloji yatırımları

16,1Hizmet veya ürün kalitesi

20,4Müşteri memnuniyeti
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Beğeni Nedenleri VI

%Procter & Gamble beğeni nedenleri

3,1Bilgi ve teknoloji yatırımları

3,1Başarılı ve güçlü olması

4,7Yönetim kalitesi

4,7Uluslararası firma olması

6,3Çalışanların nitelikleri

7,8Tüm kriterlere uygunlar

7,8Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik

10,9Çalışanına verdiği önem ve sosyal haklar

10,9Stratejik üretim, pazarlama ve satış

15,6Hizmet veya ürün kalitesi

%Ülker beğeni nedenleri

4,3Sosyal sorumluluğunun olması

4,3Çalışanına verdiği önem ve sosyal haklar

4,3Kurumsal ve profesyonel olması

4,3Ürün çeşitliliği

4,3Bilgi ve teknoloji yatırımları

4,3Finansal yapısı, sermaye ve karlılık

4,3Başarılı ve güçlü olması

8,6Stratejik üretim, pazarlama ve satış

10,0Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik

15,7Hizmet ve ürün kalitesi

 
 

Kriterlere Göre İlk 10 Firma I

ÜLKERÜLKERKOÇ HOLDİNGARÇELİK
GARANTİ
BANKASIÜLKER10

ECZACIBAŞI
ARÇELİK/VES
TELARÇELİKECZACIBAŞIİŞ BANKASI

GARANTİ
BANKASI9

SABANCI 
HOLDİNGCOCA-COLAGARANTİCOCA-COLA

SABANCI 
HOLDİNGARÇELİK8

UNILEVERİŞ BANKASIAKBANKKOÇ HOLDİNGUNILEVER

KOÇ HOLDİNG/ 
SABANCI 
HOLDİNG7

KOÇ HOLDİNGECZACIBAŞITURKCELL
İŞ BANKASI/ 
MICROSOFTTURKCELLP&G6

COCA-COLA
KOÇ
HOLDİNGP&G

SABANCI 
HOLDİNGCOCA-COLAVESTEL5

IBM
SABANCI 
HOLDİNGVESTELP&GECZACIBAŞI TURKCELL4

İŞ BANKASIIBMIBMUNILEVERP&GİŞ BANKASI3

P&GMICROSOFTÜLKERÜLKERIBMIBM2

MICROSOFTAKBANKMICROSOFTAKBANKÜLKERMICROSOFT1

Çalışanına 
sunduğu 
sosyal 

olanaklar
Yönetim 
kalitesi

Yeni ürün 
geliştirme/  
yenilikçilik

Finansal
sağlamlık

Hizmet/Ürün 
kalitesi

Bilgi ve 
teknoloji 

yatırımları
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Kriterlere Göre İlk 10 Firma II

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ÜLKERVESTELVESTEL/ P&G
SABANCI 
HOLDİNGAKBANK

KOÇ HOLDİNG 
/ TURKCELL

GARANTİ
BANKASI

GARANTİ
BANKASIKOÇ HOLDİNGIBMİŞ BANKASIECZACIBAŞI

KOÇ HOLDİNGARÇELİKMICROSOFTUNILEVER
ÜLKER/ 
KOÇ HOLDİNG

SABANCI 
HOLDİNG

ARÇELİK
COCA-COLA / 
ECZACIBAŞIARÇELİK

KOÇ
HOLDİNG/ 
GARANTİ
BANKASI ECZACIBAŞIİŞ BANKASI

P&GKOÇ HOLDİNGÜLKERVESTEL
SABANCI 
HOLDİNGÜLKER

SABANCI 
HOLDİNG

SABANCI 
HOLDİNG

SABANCI 
HOLDİNGARÇELİKCOCA-COLAUNILEVER

UNILEVERÜLKERAKBANKÜLKERUNILEVERIBM

AKBANKP&G
GARANTİ
BANKASIMICROSOFTP&GCOCA-COLA

IBMUNILEVERTURKCELLP&GIBMP&G

ECZACIBAŞI
MICROSOFT/ 
IBMCOCA-COLACOCA-COLAMICROSOFTMICROSOFT

Rekabette etik
davranma

Çalışanların 
nitelikleri

İletişim ve 
halkla ilişkiler

Pazarlama ve 
satış

stratejileri

Çalışanlarının 
niteliklerini 
geliştirme

Ücret politikası
ve seviyesi

 

Kriterlere Göre İlk 10 Firma III

ECZACIBAŞI
COCA- COLA / 
P&GARÇELİKP&GMICROSOFTARÇELİK10

ARÇELİKVESTELP&GKOÇ HOLDİNGTURKCELL
SABANCI 
HOLDİNG9

KOÇ HOLDİNGKOÇ HOLDİNGKOÇ HOLDİNGÜLKER
SABANCI 
HOLDİNG

KOÇ
HOLDİNG8

ÜLKER
GARANTİ
BANKASIUNILEVERARÇELİKARÇELİKECZACIBAŞI7

SABANCI 
HOLDİNGARÇELİKCOCA-COLA

GARANTİ
BANKASI

GARANTİ BAN 
KASIUNILEVER6

UNILEVERAKBANK

SABANCI  
HOLDİNG / 
VESTEL

SABANCI 
HOLDİNGP&GÜLKER5

VESTEL/ P&GÜLKERÜLKERIBMVESTELP&G4

IBMECZACIBAŞIMICROSOFT
VESTEL / 
ECZACIBAŞI

ECZACIBAŞI / 
COCA-COLACOCA-COLA3

MICROSOFTUNILEVERİŞ BANKASIAKBANKIBMIBM2

COCA-COLA
SABANCI 
HOLDİNGAKBANKİŞ BANKASIÜLKERMICROSOFT1

Uluslararası
pazarlara 

entegrasyon
Toplumsal 
sorumluluk

Yatırımcıya 
değer yaratma

Yönetim ve 
şirket şeffaflığı

Müşteri 
memnuniyeti

Çalışan 
memnuniyeti
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Beğeniyi Belirleyen Kriterler

7,87,98,27,9Ücret politikası ve seviyesi

7,88,08,48,1Çalışanına sunduğu sosyal imkanlar ve haklar

8,27,98,48,3Yatırımcıya değer yaratma

8,57,78,38,3Yönetim ve şirket şeffaflığı

7,88,28,68,4İletişim ve halkla ilişkiler

8,38,49,18,5Uluslararası pazarlara entegrasyonu

9,08,18,78,5Rekabette etik davranma

7,98,18,68,5Çalışanların niteliklerini geliştirme

8,38,28,78,6GENEL ORTALAMA

8,88,08,68,6Toplumsal sorumluluk

8,18,08,58,6Çalışan memnuniyeti

8,48,38,88,6Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik

8,28,08,58,7Çalışanların nitelikleri

8,38,38,98,7Bilgi ve teknoloji yatırımları

8,18,48,98,8Pazarlama ve satış stratejileri

8,98,59,08,8Finansal sağlamlık

8,58,38,89,1Yönetim kalitesi

9,08,59,09,4Hizmet veya ürün kalitesi

8,88,58,99,5Müşteri memnuniyeti

Kendi 
Şirketi

Sektörde En 
Beğenilen

En Beğenilen 
Şirket

Kriter ve 
önemKriterler

 
 

Sektörlere Göre Bir Firmanın Beğeni ve Prestij Seviyesini Belirleyen 
Kriterler I

8,38,17,47,78,98,78,89,68,2Hazır giyim ve mağazacılık

9,48,98,58,69,49,19,19,59,1Tekstil

8,67,97,77,78,78,48,69,18,5Ev ve çamaşır  temizlik ürünleri

9,38,98,58,69,78,38,99,69,1Otel ve konaklama

8,98,68,18,79,28,38,79,58,8Seramik ve sağlık gereçleri

9,48,57,78,09,28,68,69,58,6Boya

8,68,37,88,08,68,58,89,48,5Demir çelik

9,39,18,28,59,38,38,99,38,9Çimento

8,98,58,18,49,38,48,89,48,8İnşaat

8,58,47,88,09,08,59,19,38,8Sigorta

8,58,38,37,99,58,38,79,79,4Factoring/Leasing

8,58,27,67,78,98,08,89,38,6Aracı kurumlar

8,38,17,17,19,18,38,89,08,2Banka

8,98,78,18,59,38,88,79,49,2Reklamcılık

8,08,07,57,88,98,78,59,78,8B.sayar/Donanım/Yazılım/ISP

9,28,48,38,49,48,38,89,68,6Süt ve yoğurt ürünleri

9,48,68,38,79,49,09,49,78,8Meşrubat ve meyveli içecek

9,48,88,68,59,48,68,89,88,6Su

8,98,88,38,59,09,19,09,58,4Alkollü içecek

9,18,78,38,59,28,49,49,28,9Enerji

8,88,68,08,19,48,48,99,68,8Akaryakıt/LPG

8,88,57,98,19,18,68,89,48,7Genel ortalama

Pazarlama 
ve satış

stratejileri

Çalışanların 
niteliklerini 
geliştirme

Ücret 
politikası
/seviyesi

Çalışanına 
sunduğu 
imkanlar

Yöneti
m 

kalitesi

Yeni ürün 
geliştirme, 
yenilikçilik

Finansal
sağlamlık

Hizmet 
/ürün 

kalitesi

Bilgi ve 
teknoloji 

yatırımlarıSektörler/ Kriterler
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Sektörlere Göre Bir Firmanın Beğeni ve Prestij Seviyesini 
Belirleyen Kriterler I

9,08,68,28,39,29,08,69,59,0Diğer

8,58,17,68,18,78,08,69,79,2Kargo/ Kurye/Nakliye

9,29,18,38,59,49,29,29,69,6Ağaç ve Orman Ürünleri

9,28,58,28,09,28,78,59,48,4Sıvı yağ, margarin

9,18,57,98,49,38,68,99,78,7Gıda

8,78,58,18,29,09,18,79,88,6İlaç, sağlık ürünleri

9,59,18,48,59,59,39,29,69,6Ofis ve ev mobilyası

8,88,07,87,98,78,58,49,38,0Kişisel bakım ve kozmetik

8,68,37,67,78,88,88,69,58,7Plastik

9,18,27,67,79,18,48,79,68,6Beyaz /K.Rengi/ Elektronik eşya

9,08,78,18,59,08,38,99,48,9Kağıt ve ambalaj ürünleri

9,18,58,18,38,88,38,49,68,9Paketlenmiş ve işlenmiş et

9,18,27,67,99,39,08,39,69,0Çikolata, sakız, şekerleme, cips

9,38,68,58,49,48,89,09,68,9Unlu ürünler (makarna, un, irmik)

9,18,78,08,48,88,78,99,28,7
Bisküvi, kek ve pişirilmiş unlu 
mamuller

8,68,38,08,09,18,58,69,48,8Perakende (Super ve hyperstore)

8,78,37,77,79,38,48,19,48,7Lastik (Araç)

8,78,58,28,39,28,68,79,58,8Otomobil, otomotiv yan sanayi

8,88,57,98,19,18,68,89,48,7Genel ortalama

Pazarlama 
ve satış

stratejileri

Çalışanların 
niteliklerini 
geliştirme

Ücret 
politikası/ 
seviyesi

Çalışanına 
sunduğu 
imkanlar 

Yönetim 
kalitesi

Yeni ürün 
geliştirme, 
yenilikçilik

Finansal
sağlamlık

Hizmet / 
ürün 

kalitesi

Bilgi ve 
teknoloji 

yatırımlarıSektörler/ Kriterler

 
 
 

Sektörlere Göre Bir Firmanın Beğeni ve Prestij Seviyesini 
Belirleyen Kriterler II

8,58,38,18,29,58,08,08,68,2Hazır giyim ve mağazacılık

9,49,08,78,89,89,09,09,08,8Tekstil

8,08,58,28,59,28,58,58,57,6Ev ve çamaşır  temizlik ürünleri

8,59,29,18,89,99,08,99,09,0Otel ve konaklama

8,98,98,28,59,68,88,98,98,6Seramik ve sağlık gereçleri

8,68,68,18,59,98,98,69,08,8Boya

8,88,68,88,29,28,58,88,67,6Demir çelik

8,68,98,48,99,59,18,79,28,6Çimento

9,19,18,68,79,58,88,98,98,6İnşaat

8,18,68,28,49,78,58,38,78,6Sigorta

8,28,38,88,59,78,87,68,77,4Factoring/Leasing

7,58,18,78,79,58,38,28,88,0Aracı kurumlar

7,98,28,28,39,37,68,08,67,8Banka

8,38,68,18,49,68,68,68,99,0Reklamcılık

7,78,18,27,99,68,78,58,88,2Bilgisayar/Donanım/Yazılım/ISP

8,28,68,48,19,49,08,48,78,7Süt ve yoğurt ürünleri

8,99,29,19,39,59,28,98,98,8Meşrubat ve meyveli içecek

8,68,88,38,19,88,99,19,09,2Su

8,18,68,78,49,48,68,58,88,4Alkollü içecek

8,88,98,79,19,38,79,18,88,7Enerji

7,88,88,48,49,68,88,28,98,5Akaryakıt/LPG

8,58,68,38,39,58,68,58,78,4Genel ortalama

Uluslararası
pazarlara 

entegrasyon
Toplumsal 
sorumluluk

Yatırımcı
ya değer 
yaratma

Yönetim 
ve şirket 
şeffaflığı

Müşteri 
memnuni

yeti

Çalışan 
memnun

iyeti

Rekabette 
etik

davranma
Çalışanların 

nitelikleri

İletişim
ve halkla 
ilişkilerSektörler/ Kriterler
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Sektörlere Göre Bir Firmanın Beğeni ve Prestij Seviyesini 
Belirleyen Kriterler II

9,08,07,77,59,68,48,48,88,4Diğer

7,57,87,38,09,58,27,88,38,7Kargo/ Kurye/Nakliye

8,88,58,98,49,68,68,68,98,6Ağaç ve Orman Ürünleri

8,38,77,87,99,48,68,98,58,5Sıvı yağ, margarin

8,98,88,28,39,59,18,98,78,3Gıda

8,38,88,28,59,78,79,08,98,5İlaç, sağlık ürünleri

9,48,88,88,49,68,79,09,29,1Ofis ve ev mobilyası

7,97,87,57,99,18,08,28,37,9Kişisel bakım ve kozmetik

8,88,47,57,89,58,38,18,47,8Plastik

8,98,38,28,29,58,58,58,38,3Beyaz/ K.Rengi/Elektronik eşya

8,88,68,38,19,48,58,58,68,5Kağıt ve ambalaj ürünleri

8,49,48,58,39,58,68,38,89,1Paketlenmiş ve işlenmiş et

8,58,78,17,99,48,18,68,58,4Çikolata, sakız, şekerleme, cips

8,78,78,18,49,48,68,98,88,6Unlu ürünler (makarna, un, irmik)

8,69,28,58,39,38,88,88,68,6
Bisküvi, kek ve pişirilmiş unlu 
mamuller

7,98,58,17,99,78,48,08,58,3Perakende (Super ve hyperstore)

8,68,98,48,09,78,38,08,18,3Lastik (Araç)

9,08,68,58,39,68,78,48,68,2Otomobil, otomotiv yan sanayi

8,58,68,38,39,58,68,58,78,4Genel ortalama

Uluslararası
pazarlara 

entegrasyon
Toplumsal 
sorumluluk

Yatırımcı
ya değer 
yaratma

Yönetim 
ve şirket 
şeffaflığı

Müşteri 
memnuni

yeti

Çalışan 
memnu
niyeti

Rekabette 
etik

davranma

Çalışanla
rın 

nitelikleri

İletişim 
ve halkla 
ilişkilerSektörler/ Kriterler

 
 

Sektörünün En Beğenilen Şirketleri
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Akaryakıt, LPG, Petrol & Enerji

%Akaryakıt/LPG/PetrolSıralama

9,1AYGAZ3

2

1

27,3BP

31,8SHELL

%EnerjiSıralama

14,3ÇUKUROVA ELEKTRİK2

23,8AK ENERJİ1

3 9,5ZORLU ENERJİ

 
 

Banka & Aracı Kurum

%BankaSıralama

3

2
1

14,0TEB

21,1AKBANK

24,6GARANTİ BANKASI

%Aracı KurumSıralama

10,3İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER2

3

1

1

5,1AKBANK

12,8GLOBAL MENKUL KIYMETLER

12,8GARANTİ YATIRIM
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Leasing & Factoring & Sigorta

%Leasing & FactoringSıralama

4,5KOÇ FACTORING3

13,6BNP AK LEASING2

4,5GARANTİ LEASING3
4,5İŞ YATIRIM3

3

2

1

4,5FİNANS FACTORING

13,6CITI LEASING

31,8KOÇ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

%SigortaSıralama

9,8YAPI KREDİ SİGORTA3

9,8COMMERCIAL UNION SİGORTA3

19,7ANADOLU SİGORTA2

37,7KOÇ ALLIANZ SİGORTA1

 
 

Otomobil & Otomotiv Yan Sanayi & Lastik

%Otomobil, Otomotiv Yan SanayiSıralama

12,9TOFAŞ TÜRK3

2
1

14,5RENAULT MAIS

27,4FORD OTOSAN

%LastikSıralama

2

1

1

11,1PIRELLI

33,3MICHELIN

33,3BRISA/BRIDGESTONE

*

*Firma olarak baz yeterli olmasına rağmen Lastik sektöründe 
kişi bazında raporlama için yeterli değildir. Sadece Capital için 
raporlanmıştır
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Su & Meşrubat & Alkollü İçecekler

%Meşrubat, içecekSıralama

5,9ÜLKER3

17,6UNILEVER (LIPTON)2
23,5COCA-COLA1

%SuSıralama

12,0PINAR3

2

1

12,5COCA-COLA (TURKUAZ)

18,5ERİKLİ

%Alkollü içeceklerSıralama

3

2

1

6,0KAVAKLIDERE

7,1DİREN LTD

14,3EFES PILSEN

 
 
 

Gıda & Sıvı Yağ ve Margarin & Süt ve Yoğurt &
Paketlenmiş, İşlenmiş Et

%Süt ve YoğurtSıralama

10,7PINAR3

21,4SÜTAŞ2

25,0ÜLKER1

%Gıda (genel)Sıralama

8,6NESTLE3

17,1ÜLKER2

20,0UNILEVER1

%Sıvı Yağ ve MargarinSıralama

12,5MARSA3

16,7UNILEVER2
20,8ÜLKER1

%Paketlenmiş, İşlenmiş EtSıralama

12,5MARET3

25,0PINAR2
50,0BANVIT1
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Unlu Mamuller  & Bisküvi &
Çikolata, Şekerleme, Sakız, Cips

%Çikolata, Sakız, Şekerleme, CipsSıralama

9,1NESTLE3

13,6PERFETTİ2

22,7ÜLKER1

%BisküviSıralama

5,6BİFA3

10,6ETİ2

22,2ÜLKER1

%Unlu MamullerSıralama

10,5ANKARA UN SANAYİ3

15,8PINAR2

21,1FİLİZ MAKARNA1

 
 
 

Kişisel Bakım Kozmetik & Temizlik Malzemeleri & İlaç

%İlaçSıralama

14,6NOVARTIS3

29,3ROCHE2

34,1PFIZER1

%Kişisel Bakım ve Kozmetik Sıralama

11,5UNILEVER / ELIDA3

15,4ECZACIBAŞI2

15,4EVYAP2
30,8L'OREAL1

%Temizlik MalzemeleriSıralama

6,7EVYAP3

6,7COLGATE3

13,3UNILEVER/LEVER2
33,3PROCTER & GAMBLE1
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Reklam Ajansı

%Reklam AjansıSıralama

9,8CENAJANS GREY3

15,7ATCW/ ALİ TARAN CREATIVE WORKSHOP2

27,5YOUNG&RUBICAM/ REKLAMEVİ1

 
 
 
 

Bilgisayar, Donanım, Yazılım & ISP

7,5DELL3

%Bilgisayar, Donanım, Yazılım & ISPSıralama

7,5IBM2

18,9MICROSOFT1
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Kahverengi Eşya & Beyaz, Küçük Elektrikli Ev Eşyası

%
Kahverengi Eşya, Beyaz Eşya ve 

Küçük Elektrikli Ev EşyasıSıralama

8,3BEKO3

10,7VESTEL2
19,4ARÇELİK1

 
 
 

Kurye, Nakliye, Kargo &
Ofis ve Ev Mobilyası

%Kargo, Kurye, NakliyeSıralama

10,5YURTİÇİ KARGO3

10,5CARGO TECH3

15,8FED-EX 2

31,6DHL1

%Ofis ve Ev MobilyasıSıralama

5,9YATAŞ3

5,9KOLEKSİYON MOBİLYA3

17,6İSTİKBAL MOBİLYA2
23,5KELEBEK MOBİLYA1
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Otel ve Konaklama

%Otel ve KonaklamaSıralama

6,7SWISSOTEL3

6,7SHERATON OTEL3

6,7RITZ-CARLTON3

6,7HILTON3
6,7CONRAD HOTEL3

20,0FOUR SEASONS2

33,3ÇIRAĞAN1

 
 
 
 

Plastik & Kağıt ve Ambalaj Ürünleri

%PlastikSıralama

7,0DİZAYN PLASTİK3

9,3GÖKTEPE PLASTİK2

18,6FIRAT PLASTIK1

%
Kağıt ve Ambalaj 
ÜrünleriSıralama

7,4İPEK KAĞIT2

14,8OLMUKSA1
14,8KARTONSAN1

 

  172



Hazır Giyim & Tekstil & Perakende

%PerakendeSıralama

10,7METRO GRUBU3
16,1MİGROS2

30,4CARREFOUR1

%TekstilSıralama

5,0ALTINYILDIZ3

7,3SANKO TEKSTİL2

7,8ZORLU TEKSTİL1

%Hazır GiyimSıralama

11,1VAKKO3

11,1BEYMEN3

13,3MAVİ JEANS2

26,7ZARA1

 
 
 
 

Seramik Sağlık Gereçleri & İnşaat & Boya

%İnşaatSıralama

5,3NUH ÇİMENTO2

10,5ENKA1
%Seramik ve Sağlık GereçleriSıralama

29,6ÇANAKKALE SERAMİK2

59,3ECZACIBAŞI 1

%BoyaSıralama

9,1DYO3

9,1POLİSAN3

18,2BETEK2

45,5MARSHALL AKZO NOBEL1
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Çimento & Demir Çelik

%ÇimentoSıralama

6,8OYAK ÇİMENTO3

6,8ADANA ÇİMENTO3

11,4NUH ÇİMENTO2

15,9ÇİMSA A.Ş1

15,9AKÇANSA1

%Demir ÇelikSıralama

12,5ÇOLAKOĞLU METAL3

18,8BORUSAN ÇELİK GRUBU2

25,0EREĞLİ DEMİR ÇELİK A.Ş.1

 
 

Sektörlerde Kriterler Bazında  En Beğenilen Firmalar I

COCA-COLA

ÜLKER

ÜLKER

UNILEVER

ÜLKER

COCA- COLA / 
UNILEVER

NESTLE

UNILEVER

SUNPRIDE

ÜLKER / SUNPRIDE

COCA COLA

NESTLE

NESTLE

NESTLE / UNILEVER

ÜLKER

COCA COLA/ 
NESTLE/ ÜLKER

NESTLE/ ÜLKER

COCA COLA

Meşrubat

ÜLKERDANONESAKAVAKILDERERekabette etik davranma

ÜLKERCOCA-COLAKAVAKLIDEREÇalışan memnuniyeti

ÜLKERCOCA-COLAKAVAKLIDEREMüşteri memnuniyeti

ÜLKERCOCA-COLAKAVAKLIDEREYönetim ve şirket şeffaflığı

ÜLKERCOCA-COLAKAVAKLIDEREYatırımcıya değer yaratma

ÜLKERCOCA-COLA
EFES PİLSEN / 
KAVAKLIDEREToplumsal sorumluluk

ÜLKERCOCA-COLAKAVAKLIDEREÇalışanları nitelikleri

PINARCOCA-COLAKAVAKLIDEREİletişim ve halkla ilişkiler

ÜLKERCOCA-COLAKAVAKLIDEREUluslararası pazarlara entegrasyonu

SÜTAŞCOCA-COLAKAVAKLIDEREPazarlama ve satış stratejileri

ÜLKERCOCA-COLAKAVAKLIDEREÇalışanların niteliklerini geliştirme

ÜLKERCOCA-COLAKAVAKLIDEREÜcret politikası ve seviyesi

PINARCOCA-COLA
EFES PİLSEN / 
KAVAKLIDERE

Çalışanına sunduğu sosyal imkanlar ve 
haklar

ÜLKERCOCA-COLADİRENYönetim kalitesi

ÜLKERCOCA-COLAKAVAKLIDEREYeni ürün geliştirme, yenilikçilik

ÜLKERCOCA-COLA
KAVAKLIDERE / 

DİRENFinansal sağlamlık

ÜLKERCOCA-COLAKAVAKLIDEREHizmet veya ürün kalitesi

PINARCOCA-COLAKAVAKLIDEREBilgi ve teknoloji yatırımları

Süt ve yoğurt SuAlkollü içkiler
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Sektörlerde Kriterler Bazında  En Beğenilen Firmalar II

MARETNESTLEANKARA UNETİUluslararası pazarlara entegrasyonu

MARET/ PINARNESTLEPINARBİFAToplumsal sorumluluk

MARETPERFETTI/ ÜLKERPINARETİYatırımcıya değer yaratma

MARETNESTLEPINARBİFA Yönetim ve şirket şeffaflığı

MARET/ PINARPERFETTIPINAR / ÜLKERÜLKERMüşteri memnuniyeti

MARETNESTLE / PERFETTIANKARA UNÜLKERÇalışan memnuniyeti

MARETNESTLE

ANKARA UN/ 
BARILLA-FILIZ/ 

PINARÜLKERRekabette etik davranma

MARETNESTLEANKARA UNÜLKERÇalışanların nitelikleri

MARET/ PINARNESTLEPINARÜLKERİletişim ve halkla ilişkiler

PINARÜLKERPINARETİ/ ÜLKERPazarlama ve satış stratejileri

PINARNESTLE / PERFETTI
ANKARA UN/ 

BARILLA-FİLİZETİ/ ÜLKERÇalışanların niteliklerini geliştirme

MARETNESTLEANKARA UNÜLKERÜcret politikası ve seviyesi

MARETNESTLE/ PERFETTIANKARA UNÜLKER
Çalışanına sunduğu sosyal imkanlar ve 
haklar

MARETNESTLEANKARA UNETİ/ ÜLKERYönetim kalitesi

MARET/ PINARPERFETTIPINARETİ/ ÜLKERYeni ürün geliştirme, yenilikçilik

MARET
NESTLE/ PERFETTI/ 

ÜLKERANKARA UNBİFA/ ÜLKERFinansal sağlamlık

MARET/ PINARPERFETTIANKARA UNÜLKERHizmet veya ürün kalitesi

MARETNESTLEPINARETİ/ ÜLKERBilgi ve teknoloji yatırımları

Paketli etÇikolata/ şekerlemeUnlu MamullerBisküvi

 
 
 
 

Sektörlerde Kriterler Bazında  En Beğenilen Firmalar III

CARREFOURP&GCOCA-COLAUNILEVERUluslararası pazarlara entegrasyonu

MİGROSEVYAPCOCA-COLAMARSAToplumsal sorumluluk

KİPAUNILEVER/LEVERÜLKERÜLKERYatırımcıya değer yaratma

KİPAUNILEVER/LEVERUNILEVERÜLKERYönetim ve şirket şeffaflığı

KİPAUNILEVER/LEVERCOCA-COLAÜLKERMüşteri memnuniyeti

METRO / MIGROS
UNILEVER-LEVER/ 

P&GÜLKERÜLKERÇalışan memnuniyeti

METROUNILEVER/LEVERUNILEVERÜLKERRekabette etik davranma

METROUNILEVER/LEVER
COCA-COLA / 

UNILEVERÜLKERÇalışanların nitelikleri

CARREFOURUNILEVER/LEVERÜLKERÜLKERİletişim ve halkla ilişkiler

CARREFOUREVYAPCOCA-COLAÜLKERPazarlama ve satış stratejileri

METROP&GUNILEVERÜLKERÇalışanların niteliklerini geliştirme

METROP&GCOCA-COLAUNILEVERÜcret politikası ve seviyesi

METROP&GCOCA-COLAÜLKER
Çalışanına sunduğu sosyal imkanlar ve 
haklar

CARREFOUREVYAPÜLKERÜLKERYönetim kalitesi

METROP&GUNILEVERMARSAYeni ürün geliştirme, yenilikçilik

CARREFOURCOLGATECOCA-COLAÜLKERFinansal sağlamlık

CARREFOUR
COLGATE /     

UNILEVER-LEVERÜLKERMARSAHizmet veya ürün kalitesi

MİGROSCOLGATEUNILEVERÜLKERBilgi ve teknoloji yatırımları

Perakende
Ev-çamaşır temizlik 

ürünleriGıda (genel)Sıvı Yağ/ Margarin
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Sektörlerde Kriterler Bazında  En Beğenilen Firmalar IV

COMMERCIAL UNIONGARANTİ LEASINGGLOBAL MENKUL KIYM.AKBANKUluslararası pazarlara entegrasyonu

ANADOLU SİGORTAGARANTİ LEASINGİŞYATIRIMGARANTİ BANKASIToplumsal sorumluluk

ANADOLU SİGORTA
GARANTİ LEASING / İŞ

YATIRIMAKBANKGARANTİ BANKASIYatırımcıya değer yaratma

ANADOLU SİGORTA
GARANTİ LEASING / İŞ

YATIRIMİŞYATIRIMTEBYönetim ve şirket şeffaflığı

ANADOLU SİGORTA
GARANTİ LEASING / İŞ

YATIRIMGARANTİ YATIRIMTEBMüşteri memnuniyeti

ANADOLU SİGORTAGARANTİ LEASINGGARANTİ YATIRIMTEBÇalışan memnuniyeti

ANADOLU SİGORTA
GARANTİ LEASING / İŞ

YATIRIMİŞYATIRIMTEBRekabette etik davranma

COMMERCIAL UNIONGARANTİ LEASINGİŞYATIRIMTEBÇalışanların nitelikleri

ANADOLU SİGORTA / 
COMMERCIAL UNIONGARANTİ LEASINGGARANTİ YATIRIMGARANTİ BANKASIİletişim ve halkla ilişkiler

COMMERCIAL UNIONGARANTİ LEASINGAKBANKGARANTİ BANKASIPazarlama ve satış stratejileri

ANADOLU SİGORTAGARANTİ LEASINGGARANTİ YATIRIMGARANTİ BANKASIÇalışanların niteliklerini geliştirme

COMMERCIAL UNIONGARANTİ LEASING
GLOBAL MENKUL KIYM. / İŞ

YATIRIMGARANTİ BANKASIÜcret politikası ve seviyesi

COMMERCIAL UNIONGARANTİ LEASINGGARANTİ YATIRIMGARANTİ BANKASIÇalışanına sunduğu sosyal imkanlar ve haklar

ANADOLU SİGORTA / 
COMMERCIAL UNIONGARANTİ LEASINGİŞYATIRIMTEBYönetim kalitesi

ANADOLU SİGORTAGARANTİ LEASINGİŞYATIRIMGARANTİ BANKASIYeni ürün geliştirme, yenilikçilik

ANADOLU SİGORTA

CITI LEASING/ GARANTİ
LEASING/   İŞYATIRIM/            

KOÇ FİNANSAL KİR.AKBANKAKBANKFinansal sağlamlık

ANADOLU SİGORTA
GARANTİ LEASING / İŞ

YATIRIMGARANTİ YATIRIMTEBHizmet veya ürün kalitesi

ANADOLU SİGORTAGARANTİ LEASINGGARANTİ YATIRIMGARANTİ BANKASIBilgi ve teknoloji yatırımları

SigortaLeasing/FactoringAracı kurumBanka

 
 
 

Sektörlerde Kriterler Bazında  En Beğenilen Firmalar V

ECZACI BAŞI MARSHALL AKZO N.ÇOLAKOĞLU / İZMİR DÇÇİMSAENKAUluslararası pazarlara entegrasyonu

ECZACI BAŞI MARSHALL AKZO N.ÇOLAKOĞLU ADANA ÇİMENTOENKAToplumsal sorumluluk

ECZACIBAŞIMARSHALL AKZO N.ÇOLAKOĞLU 
ADANA ÇİMENTO 

/ÇİMSAENKAYatırımcıya değer yaratma

ÇANAKKALE SERAMİKMARSHALL AKZO N.BORUSAN ADANA ÇİMENTOENKAYönetim ve şirket şeffaflığı

ÇANAKKALE SERAMİK
BETEK / DYO / 

MARSHALL AKZO N.
BAMESA / ÇOLAKOĞLU /               

İZMİR DÇADANA ÇİMENTOENKAMüşteri memnuniyeti

ECZACI BAŞI DYOBORUSAN / ÇOLAKOĞLU  ÇİMSAENKAÇalışan memnuniyeti

ÇANAKKALE SERAMİKDYO
İZMİR DÇ / SEYDİŞEHİR ETİ

ALÜM.ADANA ÇİMENTOENKARekabette etik davranma

ECZACIBAŞI / 
ÇANAKKALE SERAMİKDYOÇOLAKOĞLU ADANA ÇİMENTOENKAÇalışanların nitelikleri

ECZACI BAŞI BETEKBORUSAN 
ADANA ÇİMENTO/ 
OYAK ÇİMENTOENKAİletişim ve halkla ilişkiler

ECZACI BAŞI BETEKBORUSAN  / ÇOLAKOĞLU ADANA ÇİMENTOENKAPazarlama ve satış stratejileri

ECZACIBAŞIMARSHALL AKZO N.
BORUSAN / ÇOLAKOĞLU / 

İZMİR DÇADANA ÇİMENTOENKAÇalışanların niteliklerini geliştirme

ÇANAKKALE SERAMİKMARSHALL AKZO N.ÇOLAKOĞLU ADANA ÇİMENTOENKAÜcret politikası ve seviyesi

ECZACIBAŞIMARSHALL AKZO N.ÇOLAKOĞLU 
ADANA ÇİMENTO /  

ÇİMSAENKA
Çalışanına sunduğu sosyal imkanlar 
ve haklar

ÇANAKKALE SERAMİK
DYO/ MARSHALL 

AKZO N. / POLİSANBORUSAN ADANA ÇİMENTOENKAYönetim kalitesi

ÇANAKKALE SERAMİKDYOİZMİR DÇ
ADANA ÇİMENTO/ 

ÇİMSAENKAYeni ürün geliştirme, yenilikçilik

ÇANAKKALE SERAMİKMARSHALL AKZO N.ÇOLAKOĞLU ADANA ÇİMENTOENKAFinansal sağlamlık

ÇANAKKALE SERAMİKMARSHALL AKZO N.
BAMESA /  ÇOLAKOĞLU./               

İZMİR DÇADANA ÇİMENTOENKAHizmet veya ürün kalitesi

ÇANAKKALE SERAMİKMARSHALL AKZO N. EREĞLİ DÇADANA ÇİMENTOENKABilgi ve teknoloji yatırımları

Seramik/sağlık gereçleriBoyaDemir-çelikÇimentoİnşaat
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Sektörlerde Kriterler Bazında En Beğenilen Firmalar VI

MAVİ JEANSZORLU TEKSTİLFOUR SEASONSUluslararası pazarlara entegrasyonu

BEYMEN / VAKKOSANKO TEKSTİLCONRAD/ FOUR SEASONS  / HILTONToplumsal sorumluluk

VAKKOZORLU TEKSTİLCONRAD/ FOUR SEASONS  /  HILTONYatırımcıya değer yaratma

VAKKOZORLU TEKSTİLHILTONYönetim ve şirket şeffaflığı

BEYMENVAKKOFOUR SEASONSMüşteri memnuniyeti

MAVİ JEANSZORLU TEKSTİLHILTONÇalışan memnuniyeti

BEYMENSANKO TEKSTİLHILTONRekabette etik davranma

BEYMENVAKKOFOUR SEASONS /HILTONÇalışanların nitelikleri

VAKKOVAKKOFOUR SEASONSİletişim ve halkla ilişkiler

MAVİ JEANSVAKKOFOUR SEASONSPazarlama ve satışstratejileri

ZARAVAKKOHILTONÇalışanların niteliklerini geliştirme

ZARAVAKKOHILTONÜcret politikası ve seviyesi

ZARAVAKKOFOUR SEASONS /HILTON
Çalışanına sunduğu sosyal imkanlar ve 
haklar

ZARAZORLU TEKSTİLFOUR SEASONS  / HILTONYönetim kalitesi

ZARAZORLU TEKSTİLFOUR SEASONS  / HILTONYeni ürün geliştirme, yenilikçilik

ZARAVAKKOCONRAD / FOUR SEASONS / HILTON / SWISSOTELFinansal sağlamlık

BEYMENVAKKOFOUR SEASONSHizmet veya ürün kalitesi

ZARAVAKKOCONRAD / FOUR SEASONS / HILTONBilgi ve teknoloji yatırımları

Hazır giyimTekstilOtel/ konaklama

 

Sektörlerde Kriterler Bazında  En Beğenilen Firmalar VII

ÇUKUROVA ELEKTR.SHELL
BRISA/ MICHELIN/ 

PIRELLIRENAULTUluslararası pazarlara entegrasyonu

ÇUKUROVA ELEKTR.PETROL OFİSİBRISA / PIRELLITOFAŞToplumsal sorumluluk

ÇUKUROVA ELEKTR.
PETROL OFİSİ / 

SHELLBRISA/ PIRELLITOFAŞYatırımcıya değer yaratma

ÇUKUROVA ELEKTR.PETROL OFİSİPIRELLITOFAŞYönetim ve şirket şeffaflığı

AK ENERJİSHELLPIRELLIRENAULTMüşteri memnuniyeti

ÇUKUROVA ELEKTR.SHELLPIRELLITOFAŞÇalışan memnuniyeti

ÇUKUROVA ELEKTR.PETROL OFİSİPIRELLITOFAŞRekabette etik davranma

ÇUKUROVA ELEKTR.SHELLPIRELLITOFAŞÇalışanların nitelikleri

ÇUKUROVA ELEKTR.SHELLPIRELLITOFAŞİletişim ve halkla ilişkiler

ÇUKUROVA ELEKTR.SHELLPIRELLIREANULTPazarlama ve satış stratejileri

ÇUKUROVA ELEKTR.PETROL OFİSİMICHELIN/ PIRELLITOFAŞÇalışanların niteliklerini geliştirme

AK ENERJİ / 
ÇUKUROVA ELEKTR. / 

ZORLU ENERJİSHELLMICHELIN/ PIRELLITOFAŞÜcret politikası ve seviyesi

ÇUKUROVA ELEKTR.SHELLMICHELIN/ PIRELLIRENAULTÇalışanına sunduğu sosyal imkanlar ve haklar

ÇUKUROVA ELEKTR.BPPIRELLITOFAŞYönetim kalitesi

ÇUKUROVA ELEKTR.SHELLMICHELIN/ PIRELLIRENAULTYeni ürün geliştirme, yenilikçilik

ÇUKUROVA ELEKTR.PETROL OFİSİPIRELLIRENAULTFinansal sağlamlık

ÇUKUROVA ELEKTR.SHELLPIRELLIRENAULTHizmet veya ürün kalitesi

AK ENERJİPETROL OFİSİBRISA/ MICHELINTOFAŞBilgi ve teknoloji yatırımları

EnerjiAkaryakıt/LPGLastik
Otomobil/ Otomotiv 

yan. San.
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Sektörlerde Kriterler Bazında  En Beğenilen Firmalar VIII

DİZAYN PLASTİKİSTİKBALVESTELUluslararası pazarlara entegrasyonu

GÖKTEPE PLASTİKİSTİKBALVESTELToplumsal sorumluluk

FIRAT PLASTİKDOĞTAŞ / YATAŞVESTELYatırımcıya değer yaratma

FIRAT PLASTİKYATAŞVESTELYönetim ve şirket şeffaflığı

GÖKTEPE PLASTİKİSTİKBALARÇELİK/ BEKO/ VESTELMüşteri memnuniyeti

EGE PLASTİKİSTİKBALVESTELÇalışan memnuniyeti

GÖKTEPE PLASTİKİSTİKBALVESTELRekabette etik davranma

EGE PLASTİKİSTİKBALVESTELÇalışanların nitelikleri

FIRAT PLASTİKİSTİKBALVESTELİletişim ve halkla ilişkiler

KOROZOİSTİKBALVESTELPazarlama ve satış stratejileri

KOROZOİSTİKBALVESTELÇalışanların niteliklerini geliştirme

KOROZOYATAŞVESTELÜcret politikası ve seviyesi

KOROZOİSTİKBALVESTELÇalışanına sunduğu sosyal imkanlar ve haklar

EGE PLASTİKYATAŞVESTELYönetim kalitesi

FIRAT PLASTİKİSTİKBALVESTELYeni ürün geliştirme, yenilikçilik

DİZAYN PLASTİKYATAŞBEKOFinansal sağlamlık

KOROZOİSTİKBALVESTELHizmet veya ürün kalitesi

DİZAYN PLASTİKİSTİKBALARÇELİKBilgi ve teknoloji yatırımları

PlastikOfis ve  ev mobilyası
Kahverengi / elektronik 

eşya/ beyaz eşya

 

Sektörlerde Kriterler Bazında  En Beğenilen Firmalar IX

KARTONSAN

KARTONSAN

KARTONSAN

KARTONSAN

İPEK KAĞIT

İPEK KAĞIT

KARTONSAN

KARTONSAN

KARTONSAN

İPEK KAĞIT

KARTONSAN

KARTONSAN

KARTONSAN

İPEK KAĞIT

KARTONSAN

İPEK KAĞIT

İPEK KAĞIT

KARTONSAN

Kağıt ve 
ambalaj

Y&R/REKLAMEVİFEDEXUNILEVER/ELIDANOVARTIS
Uluslararası pazarlara 
entegrasyonu

CENAJANS GREYFEDEXUNILEVER/ELIDANOVARTISToplumsal sorumluluk

CENAJANS GREYCARGO TECH/ FEDEXL'OREALNOVARTISYatırımcıya değer yaratma

CENAJANS GREYFEDEXECZACIBAŞINOVARTISYönetim ve şirket şeffaflığı

Y&R/REKLAMEVİFEDEXL'OREALNOVARTISMüşteri memnuniyeti

CENAJANS GREY / 
Y&RFEDEXL'OREALNOVARTISÇalışan memnuniyeti

CENAJANS GREY / 
Y&RCARGO TECHL'OREALNOVARTISRekabette etik davranma

CENAJANS GREYFEDEXUNILEVER/ELIDANOVARTISÇalışanların nitelikleri

Y&R/REKLAMEVİFEDEXUNILEVER/ELIDANOVARTIS / ROCHEİletişim ve halkla ilişkiler

CENAJANS GREYFEDEXUNILEVER/ELIDANOVARTISPazarlama ve satış stratejileri

CENAJANS GREYCARGO TECHECZACIBAŞINOVARTIS
Çalışanların niteliklerini 
geliştirme

CENAJANS GREYFEDEXUNILEVER/ELIDANOVARTISÜcret politikası ve seviyesi

CENAJANS GREYFEDEXUNILEVER/ELIDANOVARTIS
Çalışanına sunduğu sosyal 
imkanlar ve haklar

CENAJANS GREYFEDEXECZACIBAŞI NOVARTISYönetim kalitesi

ATCWCARGO TECHECZACIBAŞINOVARTISYeni ürün geliştirme, yenilikçilik

CENAJANS GREYFEDEXECZACIBAŞINOVARTISFinansal sağlamlık

CENAJANS GREYFEDEXUNILEVER/ELIDANOVARTIS/ ROCHEHizmet veya ürün kalitesi

Y&R/REKLAMEVİCARGO TECH /FEDEXUNILEVER/ELIDANOVARTISBilgi ve teknoloji yatırımları

ReklamcılıkKargo-kuryeKozmetikİlaç
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Sektörlerde Kriterler Bazında  En Beğenilen Firmalar X

IBM Uluslararası pazarlara entegrasyonu

IBMToplumsal sorumluluk

IBMYatırımcıya değer yaratma

IBMYönetim ve şirket şeffaflığı

IBMMüşteri memnuniyeti

MICROSOFTÇalışan memnuniyeti

MICROSOFTRekabette etik davranma

IBMÇalışanların nitelikleri

MICROSOFTİletişim ve halkla ilişkiler

MICROSOFTPazarlama ve satış stratejileri

MICROSOFTÇalışanların niteliklerini geliştirme

MICROSOFTÜcret politikası ve seviyesi

IBMÇalışanına sunduğu sosyal imkanlar ve haklar

MICROSOFTYönetim kalitesi

IBMYeni ürün geliştirme, yenilikçilik

MICROSOFTFinansal sağlamlık

IBMHizmet veya ürün kalitesi

IBMBilgi ve teknoloji yatırımları

Bilgisayar/Donanım/yazılım/ISP

 

Sektörlere Göre En Beğenilen Firmanın  Beğeni ve Prestij Seviyesini 
Belirleyen Kriterler I

8,77,97,87,88,58,88,38,58,4Hazır giyim ve mağazacılık

8,78,38,18,18,78,68,78,98,5Tekstil

8,28,17,68,37,87,68,39,08,6Ev ve çamaşır  temizlik ürünleri

8,78,08,28,58,47,78,68,88,5Otel ve konaklama

8,68,08,08,18,48,98,98,78,5Seramik ve sağlık gereçleri

8,07,37,27,17,67,97,78,67,9Boya

8,18,48,38,47,67,97,78,38,4Demir çelik

8,38,48,48,59,07,89,28,68,5Çimento

7,97,97,57,88,38,28,38,48,2İnşaat

8,18,18,18,18,47,88,88,37,9Sigorta

8,57,68,18,48,58,39,08,28,9Factoring/Leasing

8,27,87,87,78,18,18,18,38,2Aracı kurumlar

8,17,87,57,68,18,18,68,48,4Banka

9,08,68,58,38,79,08,59,18,9Reklamcılık

8,98,58,38,38,48,79,38,49,1Bilgisayar/Donanım/Yazılım/ISP

8,58,37,97,98,28,38,48,58,1Süt ve yoğurt ürünleri

9,18,88,78,78,98,99,79,18,9Meşrubat ve meyveli içecek

8,47,47,58,18,07,68,28,97,9Su

8,58,07,07,38,08,49,08,87,8Alkollü içecek

8,08,37,77,78,28,19,18,58,1Enerji

7,57,98,28,17,97,28,98,47,5Akaryakıt/LPG

8,48,17,98,08,38,38,58,58,3Genel ortalama

Pazarlama 
ve satış

stratejileri

Çalışanların 
niteliklerini 
geliştirme

Ücret 
politikası
/seviyesi

Çalışanına 
sunduğu 
imkanlar

Yönetim 
kalitesi

Yeni ürün 
geliştirme, 
yenilikçilik

Finansal
sağlamlık

Hizmet 
veya ürün 

kalitesi

Bilgi ve 
teknoloji 

yatırımlarıSektörler/ kriterler
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Sektörlere Göre En Beğenilen Firmanın  Beğeni ve Prestij Seviyesini 
Belirleyen Kriterler I

8,18,07,27,57,48,48,28,18,0Diğer

7,57,47,57,37,97,68,18,48,4Kargo/ Kurye/Nakliye

6,15,86,76,86,77,77,77,27,7Ağaç ve Orman Ürünleri

8,78,48,18,18,98,78,98,68,5Sıvı yağ, margarin

8,98,28,18,38,48,58,89,08,7Gıda

9,08,78,58,68,69,09,09,38,7İlaç, sağlık ürünleri

8,06,86,87,47,87,97,67,07,1Ofis ve ev mobilyası

8,78,17,87,67,78,88,28,77,9Kişisel bakım ve kozmetik

8,47,57,57,57,88,27,68,38,1Plastik

8,17,67,67,67,97,98,28,27,9Beyaz/ K.Rengi/ elektronik  eşya

8,17,37,97,67,67,28,57,97,4Kağıt ve ambalaj ürünleri

8,38,26,57,47,88,77,58,08,0Paketlenmiş ve işlenmiş et

9,18,48,18,08,68,88,99,19,0Çikolata, sakız, şekerleme, cips

8,88,68,08,38,18,98,48,48,6Unlu ürünler (makarna, un, irmik)

8,88,48,37,98,18,38,68,68,6
Bisküvi, kek ve pişirilmiş unlu 
mamuller

8,27,77,47,47,67,78,38,07,9Perakende (Super ve hyperstore)

8,47,87,87,58,08,48,48,69,6Lastik (Araç)

8,38,48,08,28,48,58,68,58,5Otomobil, otomotiv yan sanayi

8,48,17,98,08,38,38,58,58,3Genel ortalama

Pazarlama 
ve satış

stratejileri

Çalışanların 
niteliklerini 
geliştirme

Ücret 
politikası

/ 
seviyesi

Çalışanına 
sunduğu 
imkanlar

Yönetim 
kalitesi

Yeni ürün 
geliştirme, 
yenilikçilik

Finansal
sağlamlık

Hizmet / 
ürün 

kalitesi

Bilgi ve 
teknoloji 

yatırımlarıSektörler/ kriterler

 
 
 

Sektörlere Göre En Beğenilen Firmanın  Beğeni ve Prestij Seviyesini Belirleyen 
Kriterler II

8,77,87,77,58,67,88,07,98,4Hazır giyim ve mağazacılık

8,78,38,28,38,98,28,58,18,6Tekstil

8,77,37,96,98,27,67,68,37,3Ev ve çamaşır  temizlik ürünleri

8,28,38,17,68,68,18,18,58,4Otel ve konaklama

9,08,47,47,78,57,98,37,88,1Seramik ve sağlık gereçleri

7,57,37,37,07,97,87,97,47,7Boya

8,68,97,88,29,08,48,08,47,6Demir çelik

8,88,48,58,38,68,48,48,38,3Çimento

8,88,58,18,18,37,88,18,17,6İnşaat

7,98,07,77,88,58,18,28,07,6Sigorta

7,87,97,77,48,08,57,67,98,3Factoring/Leasing

8,57,47,87,78,27,87,58,27,7Aracı kurumlar

7,97,97,98,18,27,78,37,98,3Banka

8,78,28,58,19,18,68,38,88,8Reklamcılık

8,97,78,57,98,38,27,78,58,1Bilgisayar/Donanım/Yazılım/ISP

8,28,08,17,78,68,27,98,28,3Süt ve yoğurt ürünleri

9,38,88,37,68,78,68,48,88,6Meşrubat ve meyveli içecek

7,67,98,47,08,57,57,87,68,3Su

8,28,88,57,78,38,38,08,08,8Alkollü içecek

8,18,68,28,68,47,88,47,98,1Enerji

8,67,77,77,38,08,07,67,97,8Akaryakıt/LPG

8,48,07,97,78,58,08,18,08,2Genel ortalama

Uluslararası
pazarlara 

entegrasyon
Toplumsal 
sorumluluk

Yatırımcı
ya değer 
yaratma

Yönetim 
ve şirket 
şeffaflığı

Müşteri 
memnuni

yeti

Çalışan 
memnu
niyeti

Rekabette 
etik

davranma
Çalışanların 

nitelikleri

İletişim / 
halkla 

ilişkilerSektörler/ kriterler
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Sektörlere Göre En Beğenilen Firmanın  Beğeni ve Prestij Seviyesini 
Belirleyen Kriterler II

8,17,67,57,08,27,58,08,08,6Diğer

8,57,87,06,77,76,97,27,48,1Kargo/ Kurye/Nakliye

6,85,65,45,47,66,76,66,16,0Ağaç ve Orman Ürünleri

8,87,97,67,48,58,58,38,58,4Sıvı yağ, margarin

8,88,68,28,48,88,18,58,08,4Gıda

8,88,47,87,78,98,68,08,48,4İlaç, sağlık ürünleri

6,87,46,46,77,47,37,27,17,7Ofis ve ev mobilyası

8,77,77,58,08,77,77,67,78,5Kişisel bakım ve kozmetik

7,78,07,37,18,47,67,77,57,8Plastik

8,37,77,87,78,17,78,17,68,1Beyaz /K.Rengi/ elektronik eşya

7,87,67,47,38,18,27,67,87,9Kağıt ve ambalaj ürünleri

8,08,47,37,28,17,37,88,28,3Paketlenmiş ve işlenmiş et

8,68,18,37,48,98,88,38,88,2Çikolata, sakız, şekerleme, cips

8,18,37,67,78,48,58,08,68,3Unlu ürünler (makarna, un, irmik)

8,08,37,97,88,48,17,98,38,5
Bisküvi, kek ve pişirilmiş unlu 
mamuller

7,87,17,57,08,07,67,57,37,6Perakende (Super ve hyperstore)

9,08,28,57,88,08,08,08,38,2Lastik (Araç)

8,98,27,77,98,48,28,28,18,0Otomobil, otomotiv yan sanayi

8,48,07,97,78,58,08,18,08,2Genel ortalama

Uluslararası
pazarlara 

entegrasyon
Toplumsal 
sorumluluk

Yatırımcı
ya değer 
yaratma

Yönetim 
ve şirket 
şeffaflığı

Müşteri 
memnuni

yeti

Çalışan 
memnu
niyeti

Rekabette 
etik

davranma

Çalışanla
rın 

nitelikleri

İletişim / 
halkla 

ilişkilerSektörler/ kriterler
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