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MEMNUNİYETİ 

BİTTİ Mİ?
T

oplamda 541 yöneti-
ci ile gerçekleştirilen 
araştırma sonuçları 
incelendiğinde iş dün-
yası profesyonellerine 

göre 2017 ve sonrasında, şirket-
lerin yönetim anlayışlarında çok 
önemli değişiklikler olacağının 
sinyalleri verilmiştir. Özellik-
le, agresif yapıda, pazarlama ve 
İletişim odaklı stratejilerle yö-
netilen “müşteri memnuniyeti”, 
“ürün-fiyat ilişkisi” odaklı po-
litikaların artık yetersiz kaldığı 
ve itibar yönetiminin 360 derece 
yönetilmesi gerektiğini gösteren 
bulgular ortaya çıkmıştır. 

2017 ve sonrasının ana perfor-
mans göstergelerine hangi konu-
lar girecek? 

Son 10 senede ve 2016 senesi 
son çeyreğinde gerçekleştirilen 
araştırmalar birlikte değerlen-
dirildiğinde bulgular; şirketlerin 
yönetim anlayışlarında büyük de-

ğişimlerin başladığını, uygulan-
maya başladığını ve 2016 sene-
siyle de, “bir dönem anlayışının” 
artık bitirdiğini göstermektedir.
 
Bu değişim o kadar önemli ki, son 
100 sene öğrendiğimiz “Müşteri 
Memnuniyeti” klasik yönetim an-
layışının artık tek başına yeterli 
olmadığını ifade etmektedir.

2000-2011 seneleri arasında iş 
dünyası profesyonelleri için ba-
şarılı bir marka yönetiminde en 
önemli ve öncelikli performans 
alanı tüm yöneticilerin “%75’ten 
fazlası” için Müşteri Memnuniye-
ti” iken son 5 sene davranışlara 
da yansımaya başlayan değişim, 

• Kurumsal yönetim ilkelerine 
göre yönetilme
• İnsan odaklı politikalar
• Kurumsal sorumluluk anlayı-
şında söylediği ile yaptığının tu-
tarlı olması 
• Kararlarını çevresel duyarlılık 

ve sorumluluk bilinci ile alması 
gibi bir markanın itibar yönetimi-
nin ana performans alanlarının 
öne çıkartılması olmuştur. 
 
Bu değişim, “müşteri memnuni-
yeti” ve “ürün-fiyat ilişkili” politi-
kaların önemsizleşmesi anlamı-
na gelmemektedir. Yeni yüzyılla 
birlikte, dijital iletişimin etkisinin 
getirdikleri ve yeni kuşakların de-
ğerlerinin hayata yansımaya baş-
lamasıyla beraber markaların tü-
keticiyi biçimlendirdiği dönemin 
bittiğinin ifadesidir aslında.  Do-
layısıyla araştırma sonuçları da 
bu gerçeği somutlaştırmış ve güç-
lü marka olmak için paydaşların 
değer ve beklentilerini dikkate 
almak gerekliliğinin şirket yöne-
timleri tarafından içselleştiril-
meye başlandığını ortaya çıkar-
mıştır. İş dünyası profesyonelleri 
de bu değişimin hayati önemini, iş 
hedeflerine bu konuları öncelikli 
yönetilmesi gerekli alanlar ola-
rak taşıyarak göstermektedir.

“İş Dünyası ve Kurumsal Marka Yönetiminde Yeni Eğilimler”
2016 senesi son çeyreğinde, iş dünyası yöneticileri nezdinde gerçekleştirilen 

“İtibar Yönetimi Eğilimleri” araştırması, 2017 senesi için şirketlerin 
kurumsal marka yönetiminde eğilimlerinin ve fırsat alanlarının neler 

olacağını ve mevcut performanslarını incelemiştir. 
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İTİBAR YÖNETİMİ EĞİLİMLERİ VE MEVCUT PERFORMANS
“Yönetim Kalitesi”
İş dünyası profesyonellerine göre itibar yönetiminin 3 ana boyutundan “Yönetim Kalitesi” altında en öncelikli 
yönetilmesi gerekli konuların başında kurumsal yönetim anlayışının ön plana çıktığı görülmektedir; 
• İletişim ve uygulamaların açık, şeffaf, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri ile donatılması
• Yenilikçiliği ve yaratıcılığıyla içinde bulunduğu sektörlerin gelişimine katkı sağlayan bir kurum olması
• Müşteri memnuniyetini önemsemesi, faaliyetlerinde müşteri beklentilerini esas alması

Yönetim Kalitesi altında yer alan 14 kriter kapsamında markaların başarılı oldukları kriterler incelendi-
ğinde ise “Müşteri memnuniyetini önemsemesi, faaliyetlerinde müşteri beklentilerini esas alması” dışında 
şirketlerin fark yaratıcı performans gösterdiği bir konu olmadığı görülmektedir. Bir yüzyıl boyunca üzerine 
odaklanılan “müşteri memnuniyeti” üzerine çalışmaların karşılığı alınmış ancak diğer konular için yolun 
çok başında olunduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum aslında şirketler için yönetebilecekleri, farklılaşmalarına 
olanak sağlayacak pek çok fırsat alanı olduğunu da göstermektedir.

“İşveren Markası”
İşveren markası boyutunu incelendiğinde ise araştırma sonuçları; artık çalışana “çalışan” diye bakma döneminin 
bittiğini göstermektedir. Çalışanlara, birey olduğunu hissettirmek,  saygı duyulduğunu göstermek, şeffaf iletişim 
içerisinde olmak gibi “insan odaklı” politikaların hayata geçmesi gerekliliği ön plana çıkarmaktadır.

İşveren markası yönetim boyutunda şirketlerin düşük performanslarıyla karşılaşılmaktadır.Bu durum 
önümüzdeki dönemde bu boyuttaki her konunun şirketlere işveren markası yaratma konusunda fırsat alanı 
oluşturabileceğinin sinyallerini vermektedir.
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“Kurumsal Sorumluluk”
Tüm dünya için performansın en düşük olduğu ancak Türkiye’deki şirketlerin daha da geride performans 
gösterdiği Kurumsal Sosyal Sorumluluk yönetim boyutunu incelediğimizde şirketler için asıl fırsat alanının 
bu boyut altında olduğu çok net görülmektedir.

Kurumsal Sorumluluk boyutunda çok önemli bir konu iş dünyası profesyonelleri tarafından ön plana çıkarılmaktadır; 

“SÖYLEDİKLERİMİZLE YAPTIKLARIMIZ UYUMLU OLMALI”
Tüketiciler nezdinde kurumsal sorumlulukla ilgili şirketlerin sürdürülebilir politikaları, samimiyetle-
ri, uygulamalarından çok daha değerli görülmektedir. Şirketlerin pazarlama stratejilerinde olduğu gibi 
agresif hareketlerine izin vermemektedirler. Bu alan iş dünyası profesyonelleri için de hassas alan olarak 
görülmektedir. İş dünyası profesyonelleri bu konuda çok hassas olduklarını “Kurumsal sorumlulukla ilgili 
yapılan ve söylenen arasında tutarlılık olması” gerekliliğini en öncelikli konu olarak ön plana çıkararak 
göstermektedriler.

Tüm dünya için en zayıf performans alanı olan kurumsal sorumluluk Türkiye’deki şirketler için de en zayıf 
alandır. Hatta araştırmalarda çok nadir rastlanan performansın SIFIR rakamını görebildiği nadirliktedir.

Kurumsal sorumluluk performans alanlarının hem tüketiciler hem de tüm paydaşlar nezdinde oluşturdu-
ğu duygusal algı ve yapılacak minik bir hatanın ya da sürdürülebilir olmayan politikaların markaya verece-
ği zararın ne denli büyük olabileceği iş dünyası profesyonelleri tarafından çok iyi bilinmektedir. 

İş dünyası profesyonelleri bu kadar hassas bir alanda tabi ki risk almamak adına söylediklerini ya-
pamayacakları uygulamalara izin vermemektedir. Ancak bu performans alanında güçlü çalışmalar 
yapılmaması da uzun vadede başka büyük bir risk doğurmaktadır. Bu nedenle tüm dünyada başlayan 
ve Türkiye’de de yoğun çalışmalarına şahit olduğumuz sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk 
gibi alanlarda daha fazla çalışma, daha güçlü performanslarla göreceğiz gibi durmaktadır.

İş dünyası profesyonelleri Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin özellikle;

• İş alanlarında olduğu kadar sosyal ve toplumsal konularda da rol model olmaya özen göstermesi

• Yöneticilerinin sadece mesai saatleri içinde değil yaşamın tüm alanlarında sorumlu ve örnek davranma-
ya dikkat etmesi

gibi konularda daha başarılı olduklarını ifade etmesiyle, markaların kurumsal anlayıştan ziyade bireysel 
bakışla yönetme anlayışında hareket edildiğini ifade etmektedirler. Bu durum aslında önümüzdeki dö-
nemde yaşanabilecek en önemli riskin kurumsal ve sürdürülebilirlik politikasıyla yönetilmeyen kurumsal 
sorumluluk hedeflerinin markalara vereceği zararın boyutunu da göstermektedir. 

Önümüzdeki dönemde Kurumsal sorumluluk yönetiminde markaları bekleyen en riskli performans 
alanlarının başında, mevcut performansın en düşük olduğu “Çevresel duyarlılıkla hareket etmemeleri” 
ve “Sorumluluk anlayışlarını satın alma ve tedarik zincirinden başlatmamaları, politikaları ve süreçleri ile 
onlara örnek olmamaları” gibi konular olacak görünmektedir. Bu konularda fark yaratabilmek şuanda sıfır 
olan performans nedeniyle her bir marka için “doğru yönetildiğinde”büyük başarı öyküleri yazılmasına 
olanak sağlayacaktır.
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Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Politikaları, Markaların Korunma Kalkanı Olacak

Araştırmanın tüm sonuçları birlikte değerlendirildiğinde görülmektedir ki önümüzdeki dönemde marka-
ların fark yaratması ve zor günlerde korunma kalkanlarını güçlendirmeleri için çok önemli fırsat alanları 
oluşmuştur. İlk sıralarda gelen ana konulardan biri; “Kurumsal Sorumluluk” yönetiminde gösterilecek 
performanstır.

Kurumsal sorumluluğun, sosyal sorumluluğa yönelik projelerden ibaret olmadığını iş dünyası yöneticileri 
artık çok iyi görmeye başlamışlardır. Bu nedenle faaliyet alanları ile ilgili, topluma, çevreye ve ekonomiye 
fayda sağlayacak politika ve uygulamalar çok ciddi önem kazanacağı döneme girmiş bulunmaktadır.
Sadece yöneticiler için değil tüm paydaşlar için ana değerlerden biri ve beklenti olan ”Kararların çevresel 
duyarlılık ve sorumluluk bilinci ile alınması” Türkiye’de faaliyet gösteren markaların çok zayıf olduğu bir 
konudur. Bu ve bu kapsamdaki konularda sürdürülebilir politikalarla gerçekleştirilecek çalışmalar ve gös-
terilecek başarılı performans, markalar için saygınlıkla birlikte duygusal bağ oluşumunda da çok önemli 
fırsatlar barındıracaktır.

LİDER VİZYONER OLMAK ZORUNDA…

Ama vizyonerlikte tek başına yeterli değil…
İş dünyası profesyonelleri bir şirketi yönetecek liderin artık bir ya da iki özellikle saygın ve güçlü olamaya-
cağını belirtmektedirler. Güçlü, itibarlı bir lider artık;
• Yenilikçi, inovasyonu teşvik eden
• Adil yönetim ilkelerine göre hareket eden
• İnsana değer veren
• Krizleri başarıyla yöneten
gibi özeliklere de sahip olmak zorunda. 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ:
RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi RESPECT  “itibar eğilimleri araştırması”, ZENNA Kurumsal Marka 
Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, iş dünyası 
temsilcileri nezdinde itibar yönetimi eğilimlerini ve gelecek beklentilerini anlamak amacıyla Eylül 2016 
tarihinde orta düzey ve üst düzey pozisyondaki 541 yönetici ile görüşmüştür.
Araştırma kapsamında incelenen ana konular;

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin sıfır (0) puan aldıkları aşağıdaki performans alanları tabloya dahil 
edilmemiştir. 

• Kararlarını çevresel duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle alması
• Sorumluluk anlayışını satın alma ve tedarik zincirinden başlatması. Politikaları ve süreçleri ile onlara 
örnek olması
• Yenilenebilir, temiz enerji kullanımını tercih etmesi
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