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Proje Yönetimi 

İtibar Yönetimi Enstitüsü 

Orhan SAMAST 

Nurettin YAY 

Yaşar YİĞİT 

Raşit SARIKAYA 

Oben İNCELER 

ERA Research & Consultancy 

Elvan OKTAR 

Nazlı YÜKSEL  

Semiha KISMEN 

Tuğba AYTAŞ TEBER 

 

ERA Research & Consultancy hakkında ayrıntılı bilgiyi 

www.eraresearch.com ‘dan alabilirsiniz.  

ERA, ESOMAR (Dünya Araştırmacılar Birliği) ile Türkiye 

Araştırmacılar Derneği üyesi ve IriS (International 

Research Institutes) network Türkiye ortağıdır.  

İtibar Yönetimi Enstitüsü hakkında ayrıntılı bilgiyi 

www.iye.org.tr adresinden alabilirsiniz. İtibar 

Yönetimi Enstitüsü her yıl Uluslararası İtibar Yönetimi 

Konferansı’nı (www.itibarkonferansi.org) 

gerçekleştirmektedir..  
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İçindekiler 

AMAÇ, YÖNTEM VE ÖRNEK YAPISI 

SONUÇLAR 

FİRMAGRAFİ 

EK TABLOLAR 



AMAÇ, YÖNTEM VE ÖRNEK YAPISI 
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Amaç ve Kapsam 

Çalışmada ana amaç, iş dünyasında kurumsal itibara ilişkin veriler elde 

etmektir. Bu doğrultuda İtibar Yönetimi Enstitüsü ve ERA Research & 

Consultancy ortaklığıyla iş dünyasında bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma kapsamında aşağıdaki konular incelenmiştir: 

– İtibar dendiğinde akla gelenler 

– İtibar yönetimi dendiğinde akla gelenler 

– İşletmelerde itibar yönetiminin önemi 

– Kurumun varlıkları arasında itibarın önemi 

– İşletmelerin itibarını etkileyen konular 

– Kurumsal sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinin kurum itibarına etkisi 

– İşletmede itibar yönetiminden sorumlu olan kişi/ kişiler 

– İşletmelerde itibar yönetiminden sorumlu olması istenilen kişi/ kişiler 

– İşletmelerde itibar yönetiminden sorumlu olması gereken kişinin ünvanı 

– Üst yönetimin itibar yönetimine ayırdığı zaman 
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Amaç ve Kapsam 

– İşletmelerin kurumsal  itibar stratejileri 

– İtibar yönetimi ile ilgili eğitim ve danışmanlık alma durumu 

– İtibar yönetimi bütçesi 

– İtibara İlişkin KPI (Key Performance Indicator)’lar 

– İtibar ölçümlenmesi 

– İtibar sıralamaları ve endeksleri hakkında değerlendirmeler 

– Mecraların itibarı 

– Türkiye’nin itibarını yurt dışında en fazla arttıran kişi 

– Türkiye’de itibarı en yüksek yönetici, iş insanı 

– İşletmenin yurt dışı pazarlarındaki işbirlikleri 

– «Türkiye» markasına yönelik değerlendirmeler 

– Firmagrafi 
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Yöntem ve Örnek Yapısı 

Çalışmada online anket yöntemi kullanılmıştır. Her kişi için özel hazırlanan linkler 

e-mailler içinde ERA Research & Consultancy tarafından İtibar Yönetimi Enstitüsü 

ve Bersay İletişim Enstitüsü ile birlikte ortak hazırlanan listeye gönderilmiştir. 

Anket toplam 72 kişi tarafından cevaplamıştır. 

Soru formu İtibar Yönetimi Enstitüsü, ERA Research & Consultancy ve Bersay 

İletişim Enstitüsü ile tarafından hazırlanmıştır. 

Saha çalışması 04 Nisan 2013 - 07  Haziran 2013 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir.  



SONUÇLAR 



9 

İtibar Dendiğinde Akla Gelenler* 

* Cevapların tamamı Ek Tablolar bölümünde yer almaktadır 

İTİBAR dendiğinde aklınıza neler geldiğini belirtiniz. 

50,0 

41,7 

16,7 

8,3 

6,9 

6,9 

6,9 

5,6 

4,2 

4,2 

Güven/ Güvenilirlik/ Güven duyulma

Saygınlık/Prestij/ Saygı gören kurum

Kurumun farklı paydaşlar nezdinde algısı

Değer/ değerler

Kalite

Kredibilite/ Kredibilitesi yüksek kurum

Dürüstlük

İmaj

Şeffaflık

Sürdürülebilirlik
Baz = 72 
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İtibar Yönetimi Dendiğinde Akla Gelenler* 

* Cevapların tamamı ve ana grupların detayı Ek Tablolar bölümünde yer almaktadır.  

İTİBAR YÖNETİMİ dendiğinde aklınıza neler geldiğini  belirtiniz. 

47,2 

25,0 

11,1 

11,1 

4,2 

1,4 

Genel ifadeler

Algı ve algı yönetimiyle ilgili belirtilenler

İlişki ve iletişim yönetimiyle ilgili
belirtilenler

Kurumsal yönetimle ilgili belirtilenler

İtibar yönetiminin faydalarıyla ilgili
belirtilenler

Cevap yok

Baz = 72 
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İşletmelerde İtibar Yönetiminin Önemi 

Baz = 72 Baz =72 

%4,2 

%9,7 

%86,1 

Hiç önemli
olmayacak

Önemli olmayacak

Ne önemli ne de
önemsiz olacak

Önemli olacak

Çok önemli olacak

5 üzerinden ortalama: 4,82 5 üzerinden ortalama: 4,82 

%1,4 

%15,3 

%83,3 

Hiç önemli değil

Önemli değil

Ne önemli ne de
değil

Önemli

Çok önemli

İşletmelerde itibar yönetiminin size  

göre ne derece önemli olduğunu belirtiniz. 
İşletmelerde 2 yıl sonra itibar yönetiminin  

ne derece önemli olacağını düşündüğünüzü belirtiniz. 
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Kurumun Varlıkları Arasında İtibarın Önemi 

Baz =72 5 üzerinden ortalama: 4,74 

%4,2 

%1,4 

%11,1 

%83,3 

En önemsizler arasında

Önemsizler arasında

Ne önemli ne de değil

Önemliler arasında

En önemliler arasında

Bir kurumun itibarını kurumun varlıkları  

arasında ne derece önemli görüyorsunuz? 
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İşletmelerin İtibarını Etkileyen Konular 
Sizce işletmelerin itibarını en çok  

etkileyen ilk üç konu hangileridir? 

 

%43,1 

%41,7 

%41,7 

%37,5 

%36,1 

%36,1 

%25,0 

%19,4 

%12,5 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

Paydaşlarla iletişim ve ilişki yeteneği

Etik ilkeler

Kurumsal yönetim kalitesi

Lider

Toplumsal duyarlılık

Ürün ve hizmet kalitesi

Sürdürülebilirlik

Çalışanlar

Finansal büyüklük

Geçmişi

Ulusal reklamı

Cevap yok
Baz =72 
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Kurumsal Sosyal Sorumlulukların Yerine 

Getirilmesinin Kurum İtibarına Etkisi 

Baz =72 5 üzerinden ortalama: 4,35 

%8,3 

%48,6 

%43,1 

Hiç etkilemez

Pek etkilemez

Ne etkiler ne de
etkilemez

Etkiler

Çok etkiler

Sizce bir şirketin kurumsal sosyal sorumluluklarını  

yerine getirmesi, kurumsal itibarını ne düzeyde etkiler? 
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İşletmede İtibar Yönetiminden Sorumlu Kişi 
Şu anda işletmenizde İtibar  

Yönetimi kimin  sorumluluğundadır?  

 

%48,6 

%23,6 

%6,9 

%4,2 

%4,2 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%5,6 

Kurumsal İletişim / Halkla İlişkiler
Bölümü

CEO/ Genel Müdür

Yönetim Kurulu

Pazarlama Bölümü

CEO ve Kurumsal İletişim

Insan Kaynakları Bölümü

Pazarlama İletişim Direktörlüğü ve Firma
Sahibi

Yönetim Kurulu, CEO ve Kurumsal
İletişim

Bütünleşik bir yönetim ve sorumluluk
alanıdır

Firma sahibi

Cevap yok

Baz =72 
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İşletmede İtibar Yönetimi Sorumlusu Bulunma 

Durumu İşletmenizde sadece itibar  

yönetiminden sorumlu bir kişi bulunuyor mu? 

 

%76,4 

%5,6 

%4,2 

%2,8 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

İşletmemizde sadece itibar yönetiminden
sorumlu kişi bulunmuyor

Kurumsal İletişim Direktörü/ Koordinatörü

Kurumsal İletişim Yöneticisi/ Sorumlusu

İletişim Müdürü

Yönetici

CEO

İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü

Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Direktörü

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü

İnsan Kaynakları Direktörü

Halkla İlişkiler ve Pazarlama Departmanı

Ülke Başkanı

Baz =72 
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İşletmelerde İtibar Yönetiminden Sorumlu Olması 

İstenilen Kişi/ Kişiler 
Sizce işletmenizde İtibar Yönetimi  

kimin sorumluluğunda olmalıdır?  

 

%45,8 

%23,6 

%16,7 

%2,8 

%2,8 

%2,8 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

Kurumsal İletişim/ Halkla İlişkiler
Bölümü

CEO/ Genel Müdür

Yönetim Kurulu

İnsan Kaynakları Bölümü

Pazarlama Bölümü

CEO ve Kurumsal İletişim

Tüm çalışanlar

Tüm şirketin sorumluluğu, lider CEO

Şu anda Kurumsal İletişim
Departmanımız yok

Birden fazla departmanı ilgilendirir

Baz =72 
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İşletmelerde İtibar Yönetiminden Sorumlu Olması 

Gereken Kişinin Ünvanı 
Sizce şirketlerde İtibar Yönetiminden sorumlu bir kişi olması  

gerekiyor mu, gerekiyorsa  bu kişi hangi düzeyde olmalı?  

 

%52,8 

%27,8 

%5,6 

%12,5 

%1,4 

Üst Yönetim düzeyinde (C-Suit,
Genel Müdür Yardımcısı vb.)

Orta kademe yönetici düzeyinde
(Müdür, Yönetici vb.)

Uzman düzeyinde

İtibar Yönetiminden sorumlu bir
kişinin olmasına gerek yok

Cevap yok

Baz =72 
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Üst Yönetimin İtibar Yönetimine Ayırdığı Zaman 

Baz =72 

İşletmenizde üst yönetim 

(CEO, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı)  

itibar yönetimine zamanlarının ortalama  

yüzde kaçını ayırmaktadır? 

 

%56,9 

%27,8 

%2,8 

%12,5 

Arttı

Değişmedi

Azaldı

Bilmiyorum/ Fikrim yok

İşletmenizde üst yönetimin itibar yönetimine  

ayırdığı zaman 2 yıl öncesine göre arttı mı,  

değişmedi mi, yoksa azaldı mı? 

Ortalama: %27  

%4,2 

%19,4 

%22,2 

%30,6 

%23,6 

Üst yönetim itibar yönetimine
zaman ayırmamaktadır

%10'nun altında

%10-%19 arasında

%20-%49 arasında

%50 ve üzeri
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İşletmelerin Kurumsal İtibar Stratejileri 

İşletmenizde yazılı bir kurumsal itibar stratejisi var mı?  

Gerekli görüyor musunuz? 

%30,6 

%54,2 

%11,1 

%4,2 

Evet var

Hayır yok ama gerekli buluyorum

Hayır yok ve gerekli bulmuyorum

Bilmiyorum/ Cevap yok

Baz =72 



21 

İtibar Yönetimi ile İlgili Eğitim ve Danışmanlık 

Alma Durumu 

Baz =72 

EĞİTİM ALMA DURUMU 

%27,8 

%48,6 

%12,5 

%11,1 

Danışmanlık alındı

Danışmanlık alınmadı ama
önümüzdeki yıllarda alınması

gerekiyor

Danışmanlık alınmadı ve
önümüzdeki yıllarda da

alınması gerekli değil

Bilmiyorum/ Cevap yok

DANIŞMANLIK ALMA DURUMU 

%29,2 

%58,3 

%2,8 

%9,7 

Eğitim alındı

Eğitim alınmadı ama
önümüzdeki yıllarda alınması

gerekiyor

Eğitim alınmadı ve
önümüzdeki yıllarda da

alınması gerekli değil

Bilmiyorum/ Cevap yok
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İtibar Yönetimi Bütçesi 
İşletmenizde bu sene İtibar Yönetimi  ile ilgili bütçe ayrıldı mı?  

Ayrılmadıysa önümüzdeki sene ayrılması düşünülüyor mu?  

%48,6 

%18,1 

%22,2 

%11,1 

İtibar Yönetimi ile ilgili bütçe ayrıldı

İtibar Yönetimi ile ilgili bütçe
ayrılmadı ama önümüzdeki sene

ayrılması düşünülüyor

İtibar Yönetimi ile ilgili bütçe
ayrılmadı ve önümüzdeki sene

ayrılması düşünülmüyor

Bilmiyorum/ Cevap yok

Baz =72 
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İtibara İlişkin KPI (Key Performance Indicator)’lar  

Baz =31 

İşletmenizde KPI (Key Performance Indicator)’lar  

içinde itibara ilişkin değerler tutuluyor mu?  

Baz= 72 

%48,4 

%9,7 

%6,5 

%6,5 

%6,5 

%16,1 

İtibar yönetimi/Algı/Kurumsal
İtibar araştırması sonuçları

Fiyat/ değer algısı

Müşteri memnuniyeti
araştırması sonuçları

Güven seviyesi

Fikrim yok

Cevap yok

İşletmenizde itibara ilişkin tutulan  

KPI (Key Performance Indicator)’lar nelerdir? *  

* Cevapların tamamı Ek Tablolar bölümünde yer almaktadır 

Evet 

43,1%

Hayır 

56,9%
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İtibar Ölçümlenmesi 

Baz =37 

İşletmenizde paydaşlar nezdinde araştırmaya  

dayalı bir itibar ölçümlemesi yapılıyor mu? 

Evet 

51,4%

Cevap 

yok 1,4%

Hayır 

47,2%

Baz= 72 

%2,7 

%32,4 

%51,4 

%2,7 

%10,8 

6 ayda 1

Yılda 1

2 yılda 1

3-4 yılda bir

Cevap yok

İşletmenizde paydaşlar nezdinde araştırmaya 

 dayalı itibar ölçümlemesi ne sıklıkta yapılıyor?  
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İtibar Sıralamaları ve Endeksleri Hakkında 

Değerlendirmeler 
Son yıllarda ülkemizde yayınlanan, şirketler genelinde yapılan  

İtibar Sıralamaları ve Endeksleri çalışmalarını  

ne derece yön gösterici buluyorsunuz? 

%6,9 

%9,7 

%44,4 

%26,4 

%12,5 

İtibar Sıralamaları ve Endeksleri
çalışmalarından haberdar değilim

Yön gösterici bulmuyorum

Kısmen yön gösterici buluyorum

Kesinlikle yön gösterici
buluyorum

Bilmiyorum/ Cevap yok

Baz =72 
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Mecraların İtibarı 
Sizce önümüzdeki 2 yıl içinde en itibarlı mecra hangisi olacak?  

%52,8 

%18,1 

%6,9 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%1,4 

%11,1 

Dijital Medya & Sosyal Ağlar

Televizyon

Gazete

Radyo

Açık hava mecraları

Dergi

Sosyal paylaşım siteleri ve televizyon

Kanaat önderleri/ konularında uzman
kişiler

IT sektörü

FMCG

Hiçbiri

Cevap yok

Baz =72 
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Türkiye’de İtibarı En Yüksek Yönetici, İş İnsanı 

Sizce Türkiye’deki itibarı en yüksek yönetici, işadamı kimdir?  

%13,9 

%11,1 

%9,7 

%6,9 

%6,9 

%6,9 

%5,6 

%2,8 

Muhtar Kent

Bülent Eczacıbaşı

Rahmi Koç

Güler Sabancı

Mustafa Koç

Ferit Şahenk

Hüsnü Özyeğin

Süreyya Ciliv

* Cevapların tamamı Ek Tablolar bölümünde yer almaktadır 

Baz =72 
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İşletmenin Yurt Dışı Pazarlarındaki İşbirlikleri 

İşletmeniz yurtdışı pazarlarla işbirliği yapıyor mu?   

Evet 

65,2%

Cevap 

yok 5,6%
Hayır 

29,2%

Baz= 72 

%44,7 

%17,0 

%14,9 

%6,4 

%6,4 

%2,1 

%2,1 

%2,1 

%2,1 

%2,1 

%2,1 

%2,1 

%2,1 

%2,1 

%2,1 

%6,4 

%6,4 

Avrupa

Türki Cumhuriyetleri

Orta Doğu

Amerika

Rusya

Azerbeycan

MENA

CIS

Arap Ülkeleri

Tüm dünya

Doğu Avrupa

Kafkaslar

Balkanlar

Kuzey Afrika

Çin

Hepsi

Cevap yok

Hangi pazarlarla işbirliği yapıyorsunuz?   

Baz =47 
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«Türkiye» Markasına Yönelik Değerlendirmeler 

%6,4 

%17,0 

%74,5 

%2,1 

Olumsuz etkiler

Ne etkiler ne de
etkilemez

Olumlu etkiler

Bilmiyorum/ Cevap
yok

Sizce “Türkiye” markası, işbirliği yaptığınız  

bölge ve ülkeler nezdinde şirketinizin 

 itibarını ne yönde etkiliyor? 

Baz =47 



FİRMAGRAFİ 
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İşletme Yapısı  
İşletmeniz uluslararası bir işletme  

 midir, yoksa ulusal bir işletme midir?  

Uluslarara

sı 41,7%

Cevap 

yok 5,6%

Ulusal 

52,8%

Baz= 72 
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İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörler 

  

Cevap 

sayısı Baz %   

Cevap  

sayısı Baz % 

Enerji/ Doğalgaz/ Elektrik üretimi 18 25,0 Dernek/ Sivil Toplum Kuruluşu 2 2,8 

Finans/ Bankacılık 12 16,7 Havacılık 2 2,8 

Bilişim/ Bilişim Teknolojileri/ Teknoloji 12 16,7 Kamu 2 2,8 

Gıda/ Yiyecek/ İçecek 8 11,1 Maden İşletmeciliği 2 2,8 

İlaç 6 8,3 Savunma 2 2,8 

Eğitim 5 6,9 Tekstil 2 2,8 

İnşaat/ Taahhüt/Yapı 5 6,9 Ulaştırma/ Yolcu Taşımacılığı 2 2,8 

Medya 5 6,9 Ambalaj 1 1,4 

Otomotiv/ Otomotiv Yan Sanayi 5 6,9 AR-GE 1 1,4 

Tarım/ Hayvancılık 5 6,9 Atık Yönetimi 1 1,4 

Akaryakıt 4 5,6 Ayakkabı vb. deri ürünler 1 1,4 

Danışmanlık 4 5,6 Denizcilik 1 1,4 

Gayrimenkul 4 5,6 Elektronik 1 1,4 

Sağlık/ Hastane 4 5,6 İletişim 1 1,4 

Telekom/ Telekomünikasyon/ Internet 4 5,6 Kimya 1 1,4 

Basım/ Yayın/ Dağıtım 3 4,2 Mühendislik 1 1,4 

Hizmet sektörü 3 4,2 Seramik 1 1,4 

Makine Üretimi/ sanayii 3 4,2 Sigortacılık 1 1,4 

Perakende 3 4,2 Diğer hizmetler 1 1,4 

Turizm 3 4,2 Ticaret 1 1,4 

Dayanıklı Tüketim Ürünleri 2 2,8 Üretim 1 1,4 

Çimento 2 2,8 Cevap yok 7 9,7 

Demir döküm 2 2,8 Baz 72 
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Çalışan Sayısı 
İşletmenizde toplam kaç kişi çalışmaktadır? 

Baz =72 

%25,0 

%15,3 

%22,2 

%18,1 

%13,9 

%5,6 

100 çalışan ve altı

101-500 çalışan

501-1.500 çalışan

1.501-5.000 çalışan

5.001 çalışan ve üzeri

Cevap Yok

Ortalama =2850 çalışan 
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2012 Yılı Cirosu 2012 yılı cironuz aşağıda yer alan  

aralıklardan hangisine girmektedir? 

Baz =72 

%9,7 

%1,4 

%6,9 

%1,4 

%4,2 

%5,6 

%5,6 

%4,2 

%4,2 

%4,2 

%1,4 

%2,8 

%6,9 

%15,3 

%26,4 

5 milyon $ altı

5–10 milyon $ altı 

10- 20 milyon $ arası

20- 40 milyon $ arası

60–100 milyon $ arası 

100–200 milyon $ arası 

200–300 milyon $ arası 

400–500 milyon $ arası 

500–600 milyon $ arası 

600–700 milyon $ arası 

700–800 milyon $ arası 

800–900 milyon $ arası 

900 milyon –1 milyar $ arası 

1 milyar $ üstü

Cevap vermek istemiyorum



EK TABLOLAR 
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İtibar Dendiğinde Akla Gelenler-1 

  

Cevap 

sayısı Baz % 

Güven/ Güvenilirlik/ Güven duyulma 36 50,0 

Saygınlık/Prestij/ Saygı gören kurum 30 41,7 

Kurumun farklı paydaşlar nezdinde algısı 12 16,7 

Değer/ değerler 6 8,3 

Kalite 5 6,9 

Kredibilite/ Kredibilitesi yüksek kurum 5 6,9 

Dürüstlük 5 6,9 

İmaj 4 5,6 

Şeffaflık 3 4,2 

Sürdürülebilirlik 3 4,2 

Toplumda bir markanın algılanması 2 2,8 

Kurumsallık 2 2,8 

Tanınmak, beğenilmek, hakkında olumlu konuşulmak 2 2,8 

Başarılı olmak 2 2,8 

Algı 2 2,8 

İletişim 1 1,4 

Entelektüel sermaye 1 1,4 

Tutarlılık 1 1,4 

Kişisel marka değeri 1 1,4 

Kurumsal marka değeri 1 1,4 

Bir kurumun yarattığı olumlu, kaliteli ve saygınlık uyandıran algı 1 1,4 

Değerli olma 1 1,4 

Herşeye bir adım önde başlama 1 1,4 

Halkın şirketime biçtiği değer 1 1,4 

Doğru iş yapma 1 1,4 
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İtibar Dendiğinde Akla Gelenler-2 

  

Cevap 

sayısı Baz % 

Etik kurallara uymak 1 1,4 

Sosyal farkındalık 1 1,4 

Ticari ahlak 1 1,4 

Nasıl göründüğün değil ne olduğun yani gerçek 1 1,4 

Samimiyet 1 1,4 

Lider 1 1,4 

Seçkinlik 1 1,4 

İşini iyi yapmak 1 1,4 

Ne derece namuslu, objektif, sözünün arkasında duran olarak algılandığınız 1 1,4 

Marka 1 1,4 

Tercih edilen olmak 1 1,4 

Müşterilerin, tüketicilerin, kamuoyunun, fikir önderlerinin firmaları  güvenilir, samimi, saygın ve düzgün 

bulmaları, öyle algılamalarıdır. Eğer bu olumlu algılama satın almaya veya o firma ile ilişki kurmaya 

dönüşürse başarı sağlanmış olur. Bu durum kişiler için de geçerlidir. 
1 1,4 

Tavsiye 1 1,4 

Uzun soluklu ilişki 1 1,4 

Markanın görünmeyen değerlerinin bütünü, hakkımızdaki algıların genel toplamı. 1 1,4 

Sorumluluk sahibi olma 1 1,4 

Kimlik 1 1,4 

Erdem 1 1,4 

Finansal istikrar 1 1,4 

Adil olmak 1 1,4 

En değerli varlık 1 1,4 

Maddi varlık 1 1,4 

Sürdürülebilir fayda yaratma 1 1,4 

Cevap yok 1 1,4 

Baz 72 
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İtibar Yönetimi Dendiğinde Akla Gelenler 

Genel ifadeler -1 

– 3. şahıslara karşı güvenilir, dürüst bir kişi, kurum olduğunuzun kurum içi eğitimi ve içselleştirilmesi ve 

kurum dışı 3. şahıslara ifade edilmesi  

– Bir anda tüm servetinizi ( itibarınızı) kaybedebileceğiniz pamuk ipliğine bağlı bir alan. Yönetilmesi de çok 

zor ve zahmetli. Dünyanın en zor işi iletişim ve algı yönetimi. 

– Bir kurumun/kişinin/ şirketin tüm süreçlerinin, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde tasarlanması ve 

sistemin yürütülmesinin en tepedeki kişinin asli görevi olması 

– Bu sürecin proaktif bir şekilde yönetilmesi 

– Bugüne kadar edindiğiniz değerlerin geleceğe taşınması. 

– Değerler yönetimi, yenilikçilik, kurumsal sorumluluk, etkileşim 

– Değerlerin yönetimi 

– Ehliyetli insan kaynağı  doğru bilgilendirme  sorumluluk bilinci ile hareket etme 

– Gelişme ve değişimlere ayak uydurmak, sürekli gelişmek, iyileştirmek 

– Görünmeyen ancak ölçülebilir sermaye, sermayeden önce gelen değer, toplum ve marka arasında doğaçlama 

gelişen dengeli bağ. 

– Görünmeyen ve halkın bizi algılama biçimini en hassas performans göstergeleri ve kararlılıkla yönetme 

süreci. 

– Güvenirliği ve inanırlığı artıracak politikalar üretmek ve uygulamak 
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İtibar Yönetimi Dendiğinde Akla Gelenler 

Genel ifadeler -2 

– Her şey, seçilen işler, çalışılan partnerler ve kriz yönetimi 

– İtibar algısının hedeflenen noktaya çekilmesi 

– İtibar' kendiliğinden oluşmaz. Mutlaka profesyonelce yönetilmelidir. 

– İtibar yönetimi deyince, kazanılan ya da yaratılan olumlu, saygınlık uyandıran duyguların kaybedilmemesi 

için yapılan çalışma geliyor ilk olarak akla. 

– İtibar yönetimi en üst düzey yöneticinin ağzından çıkan söz ile en alttaki personelin müşteriye davranışını 

kapsayan hem somut hem de soyut ilkelere dayanan bir disiplindir. Kurumsal kimlik yönetiminden, halkla 

ilişkilere, medya ile ilişkilerden kriz yöne 

– İtibarın korunması ve geliştirilmesi için izlenecek yöntemler bütünüdür. 

– İyiliklerin anlatımı 

– Kaybedilmesi çok kolay olduğundan çok titiz yönetilmesi gereken bir konu. Üste düzeyde takip edilmeli. 

İşletmenin tüm departmanları ile koordineli olmalı ve profesyonellere bırakılmalı yönetimi 

– Kurumların /kişilerin isim, marka, kültür ve yürüttükleri iş ile ilgili yeterliliklerinin ve güvenilir 

bilinirliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar bütünüdür. 

– Marka vaadinin karşılanması ve bu yapılırken itibar zedelenmesi yaşanmaması sürecinin yönetimi 
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İtibar Yönetimi Dendiğinde Akla Gelenler 

Genel ifadeler -3 

– Mevcut saygınlığın korunması yada değerli bir marka olmak için saygınlık kazanılması 

– Olduğunuz ve olmak istediğinizle hedef kitlenin algısını organize olmuş, bilinçli, planlı ve ritmik çalışmalarla  

paralelleştirme gayreti faaliyetlerinin tümü 

– Pro-aktif, İhtiyaca yönelik, krize hazırlıklı 

– Sahip oluna itibarın, sürekliliğini sağlayabilmek için izlenen bireysel ve kurumsal politikalar. 

– saygınlık, güvenirlilik, sürdürülebilirlik kavramlarının benimsendiği ve iş yapış biçimlerinde öncelikli 

değerlendirilmesini sağlayan yönetim biçiminin hayata geçirilmesi 

– Süreklilik, Denge, Akılcı ve birbiri ile çelişmeyen politikaların iletişimi 

– Şirketler açısından : iyi bir işletmenin gerekliliklerini yerine getirmesi denilebilir. İtibar yönetimi aşağıdaki 

maddelerin doğru bir sinerji ile buluşmasıdır. Doğru finansal iş sonuçları + performansı,  sosyal sorumluluk projeleri, 

çalışanına saygın ve  

– Şirketlerin saygınlıklarını ve pazarda edindikleri payı korumalarına yol gösterici faaliyetlerin yönetimi 

– Temel girdisi etik değerler olan bir sürecin çıktısı olan itibarın etkin yönetimi 

– Toplum önünde güvenilirlik için yapılan çalışmalar 

– Toplumsal algıyı saygınlık sağlamak amacı ile nasıl yönetiriz 

– Yasalara tam uyum, düzgün rekabet, sürdürülebilir kalkınma konularında çalışmalar, kayıtlı ekonomi, herkese hakkını 

vermek. 
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İtibar Yönetimi Dendiğinde Akla Gelenler 

Algı ve algı yönetimiyle ilgili belirtilenler-1 

– Bu algının ve değerin tüm paydaşlar nezdinde yönetimini içeren faaliyetler 

– Firma algısının tüm paydaşlar nezdinde yükseltilmesi, takdir ve tavsiye edilmesinin sağlanması 

– Algı ve izlenim yönetimi 

– Kişi/kurumun hedef kitleler nezdindeki algısının, iş hedeflerine yönelik olarak yönetimi. 

– İtibar yönetimi ise toplumdaki kurumun algısına yönelik olumlu yöndeki çalışmaları 

– markanın güvenirliğinin devamını sağlama 

– Algının ve oluşan değerin iletişim kanalları kullanılarak pekiştirilmesi. 

– Biriminizin belirlenen stratejilerle hedefleri ve amaçları doğrultusunda ilerlerken  yukarıdaki ana 

temalar etrafındaki işlemlerin kendi uygun mecralarının kullanılarak müşteri tarafındaki algısının ve 

sürekliliğinin sağlanması ve pekiştirilmesi 

– Kurumun toplumdaki algısının yönetimi 
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İtibar Yönetimi Dendiğinde Akla Gelenler 

Algı ve algı yönetimiyle ilgili belirtilenler-2 

– Algı yönetimi, reputasyon, saygınlığı korumak ve yükseltmek, prestijini artırmak, daha güvenilir ve 

inanılır olmayı sağlamak. 

– Hakkında olumlu algı yaratacak yukarıda cevabını verdiğim kavramları ve itibarı oluşturan diğer 

kavramları profesyonel bir şekilde yönetebilmek 

– Bu algının yönetimi. Var olan değer ve gerçeklerin en doğru şekilde algılanmasının sağlanması. 

– Algı yönetimi 

– Profesyonellik, kurumsallık, imaj, algı yönetimi 

– İtibar yönetimi dendiğinde önce aklıma algı yönetimi geliyor, ardından reklam. 

– Paydaşlar üzerindeki bu algının belli bir strateji çerçevesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda 

bütünlüklü bir biçimde yönetilmesi. 

– Kurumun imajının paydaşları tarafından doğru olarak algılanabilmesi için yapılan iletişim 

çalışmalarıdır. 

– Kriz yönetimi- imaj yönetimi 
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İtibar Yönetimi Dendiğinde Akla Gelenler 

İlişki ve iletişim yönetimiyle ilgili belirtilenler 

– Markaların, şirketlerin, tüketicilerinde pozitif bir imaj yaratmak için yönettikleri iletişim 

– Tüm sahip olunan değerlerin belli bir hedef doğrultusunda, tutarlı şekilde topyekûn davranış biçimi 

haline getirilme sanatı. 

– Paydaş ilişki ve iletişiminin yönetilmesi. Kurum mesajlarının istikrarlı ve doğru şekilde uygun 

kanallarla paydaşlara iletilmesi. İtibar parametrelerinin düzenli takibi. Çalışanların en önemli 

paydaşlardan olduğunun kabulü ve iç iletişim çalışmaları. 

– Öncelikle sorumlu davranış sonra İletişim 

– İletişim, şeffaflık 

– Sosyal paydaş ilişki yönetimi, açıklık, güven ilişkisi, kriz yönetimi, algı yönetimi. 

– Kurum kültürü ve iletişim stratejilerine uyumlu etik değerler ile dış dünya ilişkilerinin yönetimi 

– Doğru iletişim stratejilerinin kullanılmasıyla kurumun itibarı  
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İtibar Yönetimi Dendiğinde Akla Gelenler 

Kurumsal yönetimle ilgili belirtilenler 

– Kurum kimliğini sağlam, güvenilir ve şeffaf algılatmak 

– Kişi ya da kurumun etik değerlerinin yönetimi, saygınlığının adının yönetimi 

– Kurumsal yönetim, etik kodları, marka yönetimi 

– Kurumun saygınlığının/değerinin paydaşlar nezdinde yönetilmesi 

– Kurumsallık 

– Kurumsallaşma, marka konumlandırma, sürdürülebilir iletişim. (bu önemli, çünkü, yalanla dolanla, 

mış gibi yapmakla sürdürülemez iletişim. Reklam başka, paran bitene kadar yapabilirsin onu.) 

– İtibar Yönetimini kurumsal olarak düşünürsek, kurumların, PR ve reklam ajanslarının kurumlar adına 

yürüttüğü faaliyetler bütünü, eğer bir insan itibarından söz ediyorsak kişinin toplumdaki diğer 

insanlar ile ilişki yönetimi 

– Kurumların veya toplum önünde olan kişilerin toplum gözündeki imajlarının ve itibarlarının 

yönetimi. Özellikle de kriz ve karalama yönetimi ve genel anlamda kurum imajı 
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İtibar Yönetimi Dendiğinde Akla Gelenler 

İtibar yönetiminin faydalarıyla ilgili belirtilenler 

– İtibar yönetilebilir bir kavramdır. Marka değerini artırır. Paydaşlarınızın güven duygusunu pekiştirir. 

– Bence bir kurumun en önemli değeri itibarıdır. İtibarı yüksek olan şirketler tüm faaliyetlerinde 

rakiplerine göre daha avantajlı olmaktadırlar. 

– Şirketin piyasa oyuncuları içerisinde saygınlığını, güvenilirliğini ve marka algısını güçlendirmek, 

yönetmek 
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İtibara İlişkin KPI (Key Performance Indicator)’lar  

İşletmenizde itibara ilişkin tutulan  

KPI (Key Performance Indicator)’lar nelerdir?   

  

Cevap 

sayısı Baz % 

İtibar yönetimi/ Algı/ Kurumsal İtibar 

araştırması sonuçları 
15 48,4 

Fiyat/ değer algısı 3 9,7 

Müşteri memnuniyeti araştırması sonuçları 2 6,5 

Güven Seviyesi 2 6,5 

Tedarikçi memnuniyeti araştırması sonuçları 1 3,2 

Paydaş teşekkür/ şikayet oranları 1 3,2 

Müşteri tercihleri 1 3,2 

Sektör nezdinde beğenilme 1 3,2 

Alınan ödüller 1 3,2 

Paydaşlarla yapılan anketlerden elde edilen 

veriler 
1 3,2 

Sürdürülebilirlik raporu 1 3,2 

Kurumsal sosyal sorumluluk 1 3,2 

EFQM Mükemmelik raporu 1 3,2 

Sosyal sorumluluk 1 3,2 

Kurumsal itibarın yüzde olarak arttırılması 1 3,2 

Kurumsal güvenilirlik oranı 1 3,2 

  

Cevap 

sayısı Baz % 

Basında/ sosyal medyada yer alan haberlerde 

negatiflerin oranları 
1 3,2 

Ürüne/ hizmete dair gelen şikayet/ geri 

beslemeler 
1 3,2 

Çalışan memnuniyeti araştırması sonuçları 1 3,2 

Kurumsal yönetim derecelendirme 1 3,2 

Tavsiye oranı 1 3,2 

Marka tercih oranı 1 3,2 

Araç ve iş kazalarında azalma hedefi 1 3,2 

Bina ve araçlarda CO2 azalma hedefi 1 3,2 

Ülke yasa ve kurallarına tam uyum hedefi 1 3,2 

Marka, pay sahipleri ile ilişkiler, müşteriler ile 

ilişkiler 
1 3,2 

Markanın değerini anlatmak 1 3,2 

Markanın görünürlüğünü arttırmak 1 3,2 

Fikrim yok 2 6,5 

Cevap yok 5 16,1 

Baz 31 


