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Marjinal Porter Novelli olarak benzeri görülmemiş koşullar
yaşadığımız son aylarda müşterilerimize ve sektörlere bir
halk sağlığı ve ekonomik krizin ortasında eyleme
geçirilebilir veriler ve öngörüler sağlamaya gayret ettik.
Küresel koronavirüs salgınının, içinde yaşadığımız dünyada
pek çok taşı yerinden oynattığı, iş dünyasının da bundan
muaf olmadığı tartışılmaz bir gerçek. Ana iş alanlarının yanı
sıra topluma ve/veya çevre sorunlarına odaklanarak bir
sorunu çözme gayreti içine giren yani kolektif bir amaç
edinen şirketler/markalar amaç odaklı çabalarında
ilerledikçe, toplumun da dikkatini çekiyorlar. Toplumun
%68’i şirketlerin ticari çıkarları yerine çalışanların yararını
önceliklendirerek karar almalarını doğru buluyor. Bu
düşünce, AB ve C1 sosyo-ekonomik sınıftakiler arasında
%80’e dayanıyor. Her 4 bireyden 3’ü de (%72) çalışanını
destekleyen şirketlerin daha çok tanınacağı ve
hatırlanacağı görüşünde. Bu görüş AB sosyo-ekonomik
sınıftakiler arasında daha çok kabul görüyor (%74).
Pandemi ile yeni bir dönem başladı ve katılımcıların %55’i
firmaların, paydaşlarının ihtiyaçlarını çözmesini bekliyor.
Toplumun yarıdan fazlası (%58) virüsle mücadelede aktif
şirketlerin alanlarında hızlı ilerleyeceğine inanıyor. Toplum
ve çevre için «amaç güdümlü» şirketlerin kabulü ise
şimdiden %56 seviyesinde.
29-30 Mayıs tarihlerinde 15 yaş ve üzeri bireylerin
kapsandığı Türkiye genelini yansıtan araştırmada 700
görüşme tamamlandı. Veri toplama, kantitatif tekniklerden
biri olan mobilde anket tekniği ile Curiocity ve operasyon iş
ortağı Diyalog Araştırma tarafından yürütüldü.
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ARAŞTIRMAYA DAİR
29-30 Mayıs tarihlerinde 15 yaş ve üzeri bireylerin
kapsandığı Türkiye genelini yansıtan araştırmada 700
görüşme tamamlanmıştır.
Veri toplama, kantitatif tekniklerden mobilde anket tekniği
ve operasyon iş ortağımız Diyalog Araştırma tarafından
yapılmıştır.
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GÜNDEMLE İLGİ

TÜRKİYE’NİN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ
COVID-19 ve YAYILIMI
Gündemde en yoğun takip edilen konu “COVID-19’un
yayılma durumu”. Yakından ilgilenilen diğer konu ise
pandeminin de etkisi ile “güvenli yiyecekler”. İki konu için,
kadınlar ve 35 yaşın üzerindekiler arasında yakından takip
daha yoğun.
Ekonomi ile ilgi, geçmiş dönem araştırmalarında ilk sıradaki
konumunu bu dönem COVID-19’a bıraktı. Toplamda % 57
olan ekonomi gündemine ilgi oranı, erkekler arasında ve 35
yaşın üzerindeki bireylerde %65 ve üzerine çıkıyor. Seçim
başlığı ise bu konular arasında en geride yer alıyor.
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Biraz
İlgileniyorum

Yakından
İlgileniyorum

BİREYSEL BAĞIŞTA ÖNCELİK
YOKSUNLUK ve İŞSİZSİZLİKLE
MÜCADELEDE
Koronavirüsle mücadele çabalarına destek için zaman veya
para yardımında toplumun öncelik verdiği konuların,
«açlık» ve «işsizlik» için fon ve hizmet yaratma üzerine
çalışmalar olduğu görülüyor. Özellikle gelir seviyesi ortanın
üzerinde olan AB sosyo-ekonomik sınıftakiler arasında bu
iki alanın önceliklendirilmesi %55 seviyesine ulaşmaktadır.
«Çocuklara yardım» ise %38 ile 15-24 yaşındaki gençleri
bireysel desteğe teşvik edecek konu olarak öne
çıkmaktadır.
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PANDEMİDE
ŞİRKETLERE BAKIŞ

TOPLUM KAMU, İŞ DÜNYASI ve
STK’LARIN YETKİN KURUMLARLA
HIZLI ve ETKİN ÇÖZÜM BULMASINI
DİLİYOR
Kurumların hükümetten daha iyi ve hızlı pandemi
çözümleri oluşturabileceği düşüncesi toplumun %45’i ile
şekilleniyor.
Bu görüş AB ve C1 sosyo-ekonomik sınıfa dahil bireylerde
%50’ye ve 55 yaşın üzerindekilerde %60’a yükseliyor. Diğer
taraftan, «salgınının çözümünde hükümet, STK gibi
organlardan daha çok iş dünyasına inanma» düzeyi, %27
ile sınırlı. Bu iki görüş birlikte analiz edildiğinde, toplumun
ortak amaç olan «COVID-19 ile mücadele» için devlet, özel
sektör ve STK’lar, fayda ortaya koyacak tüm güçlerin bir
arada olmasına inandığı ortaya çıkıyor.

%

%

45

27

Kurumlar hükümetten daha
iyi/ daha hızlı koronavirüs
çözümleri oluşturabilir.

Salgınının çözümünde
iş dünyasına diğer organlardan
daha çok inanıyorum.
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COVID-19 İLE MÜCADELEYİ EN İYİ
DESTEKLEYEN SEKTÖR AÇIK ARA
«SAĞLIK SEKTÖRÜ»
Salgın ile mücadeleyi en çok destekleyen ilk 3 sektörü
belirtmeleri istendiğinde, toplum sağlık sektörünü diğer
tüm sektörlerden ayrıştırmış ve zirveye konumlandırmıştır.
Mücadelede etkin olduğu düşünülen diğer sektörler ise
yiyecek
hizmetleri
(marketler, yemek
siparişleri),
taşımacılık, ilaç ve medya.
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PANDEMİ İLE BİRLİKTE
FİRMALARIN SAYGINLIĞINI
«ÇALIŞANINA ve PAYDAŞLARINA
FAYDA YARATMA», «AMAÇ
GÜDÜMLÜ» OLMA BELİRLİYOR.
Toplumun %68’i şirketlerin ticari çıkar yerine çalışanların
yararını önceliklendirerek karar almalarını doğru buluyor.
Bu düşünce, AB ve C1 sosyo-ekonomik sınıftakiler arasında
%80’e dayanıyor. Her 4 bireyden 3’ü de (%72), çalışanını
destekleyen şirketlerin daha çok tanınacağı ve
hatırlanacağı görüşünde. Bu görüş de AB sosyo-ekonomik
sınıftakiler arasında daha çok kabul görüyor (%74).
Pandemi ile yeni bir dönem başladı; firmaların %55’i
paydaşlarının ihtiyaçlarını çözmesini bekliyor. Toplumun
yarıdan fazlası (%58), virüsle mücadelede aktif şirketlerin
alanlarında hızlı ilerleyeceğine inanıyor. Toplum ve çevre
için «amaç güdümlü» şirketlerin kabulü bugünden %56
seviyesinde.
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58
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Koronavirüsle mücadele ve
çözümlere öncelik veren şirketler
salgın bittikten sonra sektöründe
daha hızlı ilerleyecek

Sağlık çalışanları gibi ön cephede
çalışanlarını destekleyen şirketler
salgın bittiğinde daha çok
tanınacak ve hatırlanacak
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68
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Şirketler çalışanlarının
yararına kararlar almalı
(çalışan kaygılı ise ciro kaybı
riskine rağmen işyerine
dönmemek gibi).

Salgın şirketleri uzun vadede
sadece mali kazanç edinmeye
değil, paydaşlarının (çalışanlar,
topluluklar vb.) ihtiyaçlarına
öncelik vermeye zorlayacak.
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%

56
Toplum ve çevre üzerinde
olumlu etki bırakan «amaç
güdümlü» şirketler salgın
sırasında daha çok yol alıyor

İTİBAR
YARATMAK YA DA
YÖNETMEK

ŞİRKETLERİN GELECEK ALGISI
COVID-19 DÖNEMİNDE NASIL
HAREKET ETTİĞİ İLE ŞEKİLLENİYOR.

Toplumun beklentisi şirketlerin hemen karar alması
yönünde (%77). Çünkü şirketlerin bugünkü davranışları
yarınki algıları açısından belirleyici olacak (%67). Bu görüş
45 yaş ve üzeri bireylerde ve AB sosyo-ekonomik
sınıftakiler arasında %80’e yaklaşıyor.
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Bir şirketin bugün nasıl hareket
ettiği, gelecekte benim o
şirketle ilgili algımı etkileyecek.

Şirketler hemen şu anda
toplum yararına kararlar almalı
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ŞİRKETLER COVID-19 DÖNEMİNDEKİ
TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE ŞİRKETLER
MUTLAKA HATIRLANACAKLAR,
YA «TAKDİR İLE» YA DA «KINAMA İLE»
Şirketlerin pandemi sırasındaki uygulamaları toplumun
yakın takibinde. Bu dönemde «kötü» kararlar ve
uygulamaları olan şirketleri unutmayacağını belirtenlerin
oranı %79; etik olmayan şirketlerin müşterisi olmayı
bırakma netliği ise toplumun %81’nde oluşmuş durumda.
Bu tepkiler, 35-55 yaşlarında ve AB sosyo-ekonomik
sınıftakiler arasında %85’i aşıyor.
Olumsuzu görme ve tepki gösterme kadar, olumluyu da
fark etme ve takdir etme bilinci de yükseliyor. Pandemide
virüsle mücadelede yer alan şirketler (%69), hatta iş
liderleri (%78), toplumun aklında ve gönlünde yerini
sağlamlaştıracaklar.
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Her şey bittiğinde hangi şirketlerin
koronavirüsle mücadele için adım
attığını hatırlayacağım.

Koronavirüs salgını sırasında kötü
kararlar veren şirketleri hatırlayacağım.
(çalışanlarını, müşterilerini, toplumu
olumsuz etkileyen kararlar gibi).
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Bir şirketin koronavirüs salgını sırasında
sorumsuz veya aldatıcı iş uygulamalarını
öğrenirsem, ürünlerini /hizmetlerini
satın almayı bırakırım.

Salgın sırasında öne çıkan ve bir
yardımda bulunan/destek veren iş
liderlerini hatırlayacağım

COVID-19 SÜRECİNDE TOPLUMDA MARKA ALGISI ve “KOLEKTİF AMAÇ”

KURUMSAL YÖNETİMDE «KOLEKTİF
AMAÇ» BELİRLEME ve ODAKLANMA,
PANDEMİ İLE BİRLİKTE KURUMSAL
İTİBARIN YENİ BELİRLEYİCİSİ.
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Koronavirüsle mücadeleye destek
sağlayan şirketlere güvenme
ihtimalim daha yüksek.

Koronavirüsle mücadeleye destek
sağlayan şirketlerden satın alma
olasılığım daha yüksek.
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Koronavirüsle mücadeleye
destek sağlayan şirketleri
destekleme/onlara sadık
olma ihtimalim daha yüksek.

Koronavirüsle mücadeleye destek
sağlayan şirketlere hisse senedi
veya yatırım fonu alarak para
yatırma olasılığı daha yüksek.

Koronavirüsle mücadeleye destek
sağlayan şirketler için çalışmayı
isteme olasılığım daha yüksek.
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PANDEMİDE
İLETİŞİM

ŞİRKETLERİN COVID-19 İLE
MÜCADELEDE DESTEKLERİ SAMİMİ
OLMALI ve GÖRÜNÜR KILINMALI
Şirketlerin pandemi ile mücadelede etkin olmalarını bekleyen
toplum, aynı zamanda bu desteklerin kamuoyuna da
açıklanmasından yana (%75). Kamuoyu ile paylaşımın üçüncü
taraf kaynaklarca yapılması, inandırıcılığın yüksek olması için
mutlak değil (%50). Önemli olan mücadeleye dahil olan
firmaların çabalarının samimi ve özgün olması (%67).
Destek sağlamayan firmaların ürün/hizmet odaklı iletişimleri
ise ilgisizlik olarak tanımlanıyor (%65). Bu görüşler, 35 yaş ve
üzerindeki bireylerde ve AB sosyo-ekonomik sınıftakiler
arasında güçleniyor.
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Koronavirüsle mücadeleye
destek sağlamak için yaptıklarını
kamuoyuna açıklayan şirketler
hakkında daha olumlu
düşünüyorum

Bir şirketin koronavirüsle mücadeleye
destek sağlamak için yaptıklarını
şirketin kendisinden değil üçüncü taraf
kaynaklardan (örneğin medya, hükümet,
fenomenler) duyduğumda gerçek
olduğuna inanma ihtimalim daha yüksek.
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67
Bazı şirketlerin koronavirüsle
mücadeleye destek çabalarının
samimiyetini/özgünlüğünü
sorguluyorum.
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65
Koronavirüsle mücadeleye destekle
ilgili olmayan ürün/hizmetleri tanıtan
şirketler bana biraz bencil veya
toplumla ilgisiz görünüyor.

ŞİRKETLER COVID-19 İLE MÜCADELEDE
OLMALI, ANCAK DİĞER TOPLUMSAL
ve ÇEVRE SORUNLARI İÇİN
ÇALIŞMALAR DA DEVAM ETMELİ
COVID-19, hemen mücadele gerektiren ana konu, ancak
toplumun çoğunluğu (%78), diğer topluma ve dünyaya etki
eden sosyal ve çevresel konuların da kesintisiz
sürdürülmesinden yana.
COVID-19 ile mücadelenin öne çıkan şirketleri, toplumun
olumlu değerlendirmesini alıyor (%77). Salgından sonra yeni
normalin ne olacağı, şirketlerin neler yapacağı bireylerin
merak alanında (%73) ve katılımcıların %62’si ise normalleşme
çalışmalarını konuşmanın zamanının geldiği görüşünde. Bu
görüşler, 35 yaş ve üzerindekiler ve AB sosyo-ekonomik
sınıftakilerde yoğunlaşıyor.

%

77
Koronavirüs ile mücadeleye
destek vermek için öne çıkan
şirketler hakkında daha olumlu
düşünüyorum.

%

48
Bence şirketlerin salgından
sonra işleri normale döndürmek
için neler yapacağından söz
etmesi için çok erken
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%

73
Daha çok şirketin salgından sonra
işleri normale döndürmek için neler
yaptığından bahsetmesini istiyorum.

%

78
Salgın sırasında bile şirketler açlık,
küresel sağlık, iklim değişikliği gibi
sosyal ve çevresel konulardaki
çabalarını sürdürmeliler

ŞİRKETLERİN MÜCADELEDEKİ
DESTEKLERİ EN ÇOK SOSYAL MEDYA
ve MEDYA HABERLERİ, SÖYLEŞİLER
İLE TOPLUMA ULAŞIYOR
Sosyal medya, söyleşiler ve haberler şirketlerin salgın
sürecinde yaptıklarını topluma aktaran ve en yaygın kullanılan
iletişim kanalları. Sosyal medya aracılığıyla şirketlerin
faaliyetlerinden haberdar olanlar AB sosyo-ekonomik
sınıftakiler arasında %73’e yükseliyor. Medyadaki haberler ve
söyleşiler ise kadınlar arasında %67’ye yükseliyor. Bu iki güçlü
kanalı takip eden iletişim aracı reklamlar. Genelde %40’ın bilgi
kaynağı olan reklamlar 15-24 yaşındaki gençler ve 35-44
yaşındaki yetişkinler arasında %47’ye ulaşıyor. Toplumdaki
bilinirliği yüksek kişiler, şirketlerin kendi siteleri ve ürün
üzerinde yapılan iletişimler, toplumun haberdar edilmesinde
üçüncü grubu oluşturuyorlar. Ünlüler, sosyal medya
fenomenleri kadınlarda daha etkili.
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COVID-19 İLE İLGİLİ BİLGIYE
GÜVENLE ULAŞILAN KAYNAKLAR
MERKEZİ YÖNETİM TANIMI İLE
SAĞLIK BAKANI ve BİLİM KURULU
COVID-19 ile ilgili bilgi ararken güvenilir kaynakların en
başında tüm demografik alt gruplarda merkezi hükümet,
bakanlar ve bilim kurulu geliyor. Medya %41 ile, COVID-19
sürecinde bilgiye ulaşmada güven duyulan ikinci önemli
kaynak. 15-34 yaşlarındaki orta yaş ve altındaki kadınlar
arasında medyaya güven %45 ve üzerine çıkıyor. Sosyal
medya da her 3 bireyden 1’inin güvenerek bilgiye ulaştığı
üçüncü kaynak. Her 4 bireyden 1’i için büyükşehir belediyeleri
güvenli bilgiye ulaşma adresi. Bu oranın özellikle İstanbul’da
%30 ve Ankara’da %35’e ulaşması dikkat çekiyor.
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STK
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17

TİCARİ ve
SEKTÖREL
KURULUŞLAR

%

4

MUHALEFET
PARTİLERİ

%

10

KÜÇÜK/YEREL
ŞİRKETLER
VEYA
İŞLETMELER

%

2

PANDEMİDE
İŞVEREN OLMAK

ŞİRKETLERİN COVID-19 İLE
MÜCADELEDE DESTEKLERİ SAMİMİ
OLMALI ve GÖRÜNÜR KILINMALI
Çalışanların şirketlerini değerlendirmeleri, bu dönem ile
birlikte çalışan markası olmanın yolunun daha çevik ve
daha çok toplum faydası için çalışmadan geçtiğini
göstermekte. Bugünkü değerlendirmeler, şirketlerin bu iki
konuda da gelişme yolunda olduğunu işaret ediyor.
Çalışanların yarıdan fazlası ise (%58) şirketlerinin çalışanları
desteklemek için yapacağı daha çok konu olduğunu işaret
ediyor.

%

%

45

49

Bence şirketim koronavirüs
salgını sırasında toplumu
desteklemek için iyi
iş çıkarıyor

Bence şirketim, koronavirüs
salgınına tepki olarak yeni
programlar/politikalar yürürlüğe
geçirmek için daha hızlı
davranabilirdi.

%

58
Şirketim salgın sırasında
çalışanları desteklemek için
daha fazlasını yapabilirdi.
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COVID-19 İLE MÜCADELEDE AKTİF
ŞİRKETLER «ÇALIŞAN MARKASI»
KRİTERLERİNDE DE İLERLİYORLAR.

%

77

Şirketimin koronavirüsle mücadeleye destek
vermek için bir şey yaptığını duyarsam,
şirketim için çalışmaktan gurur duyarım.

Şirketimin koronavirüsle mücadeleye
destek vermek için bir şey yaptığını
duyarsam, ben de dahil olmak
isterim.

%

78

%

78

%

76
%

77

Şirketimin koronavirüsle
mücadeleye destek vermek için
bir şey yaptığını duyarsam, bu
şirketime daha sadık hissettirir.

Şirketimin koronavirüsle mücadeleye
destek vermek için bir şey yaptığını
duyarsam, şirketimi başkalarına
tavsiye etme olasılığım daha da
yükselir.

Şirketimin koronavirüsle mücadeleye
destek vermek için bir şey yaptığını
duyarsam, bu bana ilham verir.
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ŞİRKETLER COVID-19 SÜRECİNDE
ÖNCELİKLE ÇALIŞANLARININ
SAĞLIĞINI, GÜVENLİĞİNİ VE
FİNANSAL GÜVENCELERİNİ
SAĞLAMALILAR
COVID-19 sürecinde çalışanlar şirketlerin yapabileceklerini
geniş bir yelpazede tanımlıyorlar. Öncelikle kendi
çalışanlarının sağlık, güvenlik ve finansal güvencesini
sağlamaları
bekleniyor
(%57).
Kadınlar
ve
AB
sosyo-ekonomik sınıftakiler arasında bu beklenti %60’ın
üzerine çıkıyor. Ürün ve hizmet bağışları, hizmete erişimde
ücret ya da diğer karşılıkları geçici olarak ortadan kaldırma
gibi destekler de %40 ve üzerinde arzu ediliyor. Bu iki destek
türü de yine en kadınlar ve AB sosyo-ekonomik sınıftakiler
arasında daha fazla söyleniyor. 15-24 arasındaki gençlerin de
para, ürün veya hizmet bağışlarını genelden daha fazla
istediği dikkat çekiyor.
KENDİ ÇALIŞANLARININ
SAĞLIĞINI ve
GÜVENLİĞİNİ
KORUMAK İÇİN
POLİTİKALAR
UYGULAMAK

56

%

HİZMETLERE ERİŞİM
ÜCRETLERİNİ VEYA
ENGELLERİNİ GEÇİCİ
OLARAK ORTADAN
KALDIRMAK.

45

%

KENDiMiZE İYİ
BAKMAMIZA ve
SAĞLIKLI KALMAMIZA
YARDIMCI OLAN BİLGİ
VEYA FIRSATLAR
SAĞLAMA

26

%

YARDIM
ÇALIŞMALARINA
ÜRÜN VEYA HİZMET
BAĞIŞLAMA

40

%

HALK SAĞLIĞI
BİLGİLERİNİ İLETMEK
İÇİN REKLAM ve
PAZARLAMA
KAYNAKLARINI
KULLANMA

25

%
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KENDİ ÇALIŞANLARININ
PARA VE SOSYAL
YARDIM ALMAYA
DEVAM ETMELERİNİ
SAĞLAMAK

53

%

YARDIM
ÇALIŞMALARINA
PARA BAĞIŞLAMA

32

%

HİZMETLERİN
DEVAMLILIĞINI ve
NORMALLİĞİNİ
SAĞLAMAK İÇİN HER
ZAMANKİ GİBİ İŞ
YAPMAK

24

%

BİNASINI/EKİPMANLARINI
ve ÇALIŞANLARININ
ZAMANLARINI YARDIM
ÇABALARINA
YARDIMCI OLMAK IÇIN
KULLANMAK

%

31

BUNLARIN HİÇBİRİ
ŞİRKETLERİN SALGIN
SIRASINDA DESTEK
OLMAK GİBİ BİR SORUMLULUĞU OLDUĞUNU
SANMIYORUM

%

7

SONUÇ
Koronavirüs pandemisi sırasında Türkiye’de halkın
şirketlerden beklentilerini inceleyen bir kriter çalışması olan
COVID-19 Döneminde Kolektif Amaç Araştırmasını
paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Koronavirüs vaka sayıları
çeşitli coğrafyalarda hala yükselirken, çoğu ülke yeniden
açılma aşamasına da geçiyor. Bugün gördük ki günün acil
ihtiyaçlarını ele alırken geleceği de düşünmeliyiz.
İşletmelerin amaç odaklı olarak nasıl ilerlemek zorunda
olduğu görüyoruz. Bu araştırmada, mevcut krizin
Türkiye’de
toplumun
beklentilerini
nasıl
yeniden
şekillendirdiğine ve bazı sorunlara nasıl baktığına dair
veriler topladık. Amaç güdümlü iş dünyası mevcut krizle
yeniden şekillenebilse de toplumdaki rolü hiç bu kadar
güçlü olmamıştı. Hatta diyebiliriz ki, sektörün görevi hiç bu
kadar net olmamıştı, ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı ve
riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Bu raporda toplanan
veriler ve öngörüler sayesinde, iş dünyasının liderlerini
bugünün krizi karşısında hızlı bir şekilde harekete
geçeceğini ve gidişatı iyileştirmek için gerekli adımları
atacağını umuyoruz.

Kolektif Amaç sadece bu krizle ilgili bir unsur değildir,
geleceğe giden bir yoldur. Tam olarak eski normalliğe geri
dönüşün mümkün olmadığı açık olsa da bu krizi örnek alıp
daha iyiye doğru dönüşme çabalarımızda kullanabiliriz.
Bu araştırmada toplanan veriler ve öngörülerin, sadece
bugün iş dünyasının liderlerini harekete geçirmekle
kalmayacağını, aynı zamanda daha güçlü ve daha parlak bir
yarın için yeni bir yol açmaya da ilham vereceğini umuyoruz.
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