
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 SENESİ HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ (FMCG) SEKTÖRÜ  
İTİBAR YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

 
“Hızlı Tüketim Sektörü Duygusallıktan uzaklaşıyor mu?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4. senesine giren ve RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi tarafından GfK araştırma sponsorluğunda 
gerçekleştirilen “Türkiye Halk Geneli Sektörler İtibar Yönetimi Performans Değerlendirmesi Araştırması” 
Temmuz ayında Hızlı Tüketim Ürünleri Sektörü’nün itibar yönetimi performansını sizlerle paylaşıyor. 
 
Araştırma Mayıs-Haziran 2014 tarihleri arasında tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak Türkiye’de 7 
coğrafi bölgede, 15 ilde kentte yaşayan halkı temsil eden 1.218 kişi ile yüz yüze görüşülerek 
gerçekleştirilmiştir.  
Araştırma kapsamında sektörün %70’den fazla gücünü oluşturan 18 şirketin ve benchmarkın itibar 
yönetimi performansı sorgulanmıştır.  
 

 Şirketler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. 

BENCHMARK Nedir? Benchmark tek bir şirket 
değildir, ütopik bir şirkettir. Görüşülen her bireyin 
kendi algısında “en beğendiği” şirketlerler 
karmasıdır. Her birey tarafından belirtilen şirket 
değerlendirmeye alınır ve benchmark performans 
skoru bu şirketlerin ortalamasıyla elde edilir. FMCG 
sektörü benchmarkını bulmak için soru aşağıdaki 
içerikte sorulmuştur. 
“Lütfen Türkiye’de veya dünyada bildiğiniz tüm 
yiyecek-içecek, gıda, temizlik, mutfak vb hızlı 
tüketim ürünleri üreten şirketleri düşününüz. En çok 
beğendiğiniz/ takdir ettiğiniz şirketin hangisi 
olduğunu lütfen söyleyebilir misiniz?”  

  



Hızlı Tüketim Ürünleri Sektörü Ne Yapıyor?? 
 
Geçen sene sektör itibar yönetimi performans skorları değerlerdirmesinde yakalanması zor, başarılı bir 
skor elde eden hızlı tüketim ürünleri sektörü, bu sene son 4 sene içerisindeki en düşük performansını 
gösterdi. Geçen sene elde ettiği 67,2’lik RMS ile ciddi yol kat ediyor algısı yaratırken bu sene 3,3 puanlık 
düşüşü ve son 4 sene değerlendirmesinde bir yükselip bir düşen performansıyla sektörün aslında 
sürdürülebilir bir itibar yönetimi performansına ulaşamadığı farkedilmektedir. 

 
 
Sektörün son 4 senedir elde ettiği itibar yönetimi performans skorları, sadece ürüne odaklı, TV, gazete vb 
reklamları üzerinden halka ulaşmayı yeterli bulmamaları ve kurum itibar ve algısını yönetmeleri 
gerektiğinin sinyalini vermektedir.  
“İtibar ve kriz birbirlerinden çok farklı iki kavram olmasına rağmen birbirlerine bir o kadar da yakın 
kavramlardır..” 
Sektörün son 5-6 sene içerisinde dönem dönem yaşadığı krizler ve özellikle kanaat önderleri (medya, 
STK, sendikalar, sektörle ilgili hekimler gibi) iletişim kaynağı üzerinden halka ulaşabilen sektör algısı 
dikkatle incelenmeli, itibar ve kriz yönetimi sektörün ana kontrol mekanizmaları arasında yer almalıdır.  
  



Hızlı Tüketim Ürünleri Sektörünü En İtibarlı Görenler Karadeniz’de.. 
 
Sektörün 64 civarı olan RMS’inin çok üstünde skor veren Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan halk genelini 
Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde yaşayanlar takip ediyor. 
18-24 yaş arasında olan halkın genç kesimi ile C2 sosyo ekonomik statüye sahip halk geneli de sektörün 
itibarını Türkiye ortalamasının üzerinde değerlendirmektedirler. 
Sektörün itibar yönetimi performansını güçlendirme çalışmaları sırasında, özellikle bölgeler arasındaki 
algının bu denli farklı olması detaylı araştırılarak, farkların toplumsal değerler ile ilişkisinin gözden 
geçirilmesi sektöre yön gösterebilecek verilerden biridir. 

 
 
  



Sektörün Puan Kaybında En Etkili Boyutlar  “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve 
“Duygusal Bağlılık” 

İtibar yönetimi performansı hesaplanırken 7 temel boyutta gösterilen performans dikkate alınmaktadır, 
bunlar; 

 Tanınma 
 Yönetim Kalitesi  
 Ürün ve Hizmet Kalitesi  
 Çalışan Markası 
 Finansal Sağlamlık 
 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
 Duygusal Bağlılık şeklindedir. 

Hızlı tüketim ürünleri sektörü son 4 sene içerisinde tüm bu boyutlarda en düşük performansını, ilk kez bu 
sene 60’ın altında skor alarak “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve “Duygusal Bağlılık” boyutlarında 
göstermiştir. 
Bu boyutların zayıf performans algısı özellikle;  

 Toplumun ihtiyaçları gözetilerek ve ticari beklentiden uzak, uzun soluklu sosyal sorumluluk 
projeleri gerçekleştirilmesi 

 Ülkeye istihdam sağlama, ekonomiye destek olma 
 Çalışmalarında ekolojik çevreye duyarlı hareket ederek, dünyaya saygılı şirket olma 
 Sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapma 

gibi konularda beklentinin olduğunu ve bunların iletişiminin rahatsız edici boyuta varılmadan yapılması 
gerektiğinin sinyalini vermektedir. 

 
  



İtibar Yönetimi Performansı ile Pazar Payı Arasında Güçlü İlişki.. 
İtibar yönetimi performansı (RMS) 70’in üzerinde olan şirketlerin ürün/ hizmet satın alma eğiliminde de 
aynı oranlarda performans gösterdiği pek çok çalışmayla kanıtlanmış ve kanıtlanmaya devam 
etmektedir.  
Hızlı tüketim ürünleri sektörünün halk genelinde elde ettiği skorlar incelendiğinde de 70’in üzerinde 
RMS’e sahip ilk 3 şirketin ürünlerinin tercih edilmesinin ya da diğer iş sonuçlarındaki başarılarının da aynı 
oranda olduğu farkedilmektedir. Bu şirketlerin pazar payındaki gücüne bakıldığında da aynı başarıyı 
gösterdikleri görülmektedir. 

 
 
 
 
 
 

 



Hızlı Tüketim Ürünleri Sektörünün En İtibarlı 3 Şirketi  
“ÜLKER”, “ETİ”, “COCACOLA” 

 
Sektörün en yüksek itibar yönetimi performansı (RMS) gösteren şirketleri geçen sene ile aynı sıralamayı 
korudu.  

 
Sektörlerinin genelinde yaşanan itibar yönetimi performans düşüşü bu şirketlere de yansıdı. Geçen 
seneye göre ortalama 3,5 puanlık düşüş gösteren ilk 3 şirket, yine de 70’in üzerinde aldıkları güçlü 
RMS’le sektörlerinin ilk 3 şirketi olarak yerlerini aldı.  
 
  



Çok geniş ürün yapısına sahip olan hızlı tüketim ürünleri sektörünün bu aşamaya kadar paylaşılan 
sonuçları, 4 ana kategori birarada değerlendirilerek aktarılırdı. Sektörü alt kategorilerine ayırarak 
değerlendirdiğimizde yine ilginç sonuçlarla karşılaşılmaktadır. 
 

 
Hızlı tüketim ürünleri sektörünü 4 alt gruba ayırdığımızda, gıda sektörü 2,7 puan kaybetmesine rağmen 
69,3’lük RMS’le alt sektörler içerisinde en yüksek itibar yönetimi performansını göstermektedir. En 
düşük RMS alkollü içecek sektöründe olmakla birlikte geçen seneye göre en fazla düşüş temizlik&hijyenik 
ürünler sektöründe yaşanmıştır. (6,5 puan) 

 
 
  



Araştırmaya Yönelik Genel Bilgiler 
Halk geneli nezdinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin tek ve en geniş kapsamdaki “Sektörler İtibar Yönetimi 
Performans Değerlendirme Araştırması” RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi (www.repman.com.tr) 
tarafından GfK Araştırma Şirketi’nin ana sponsorluğunda 2011 senesinden beri gerçekleştirilmektedir.  
RepMan İtibar Yönetimi Skoru (RMS) 
RepMan İtibar Yönetimi skoru (RMS), kurumların yedi ana alandaki performanslarının ölçümlenmesi ile 
hesaplanmaktadır. 
 
 
 
Yukarıda kutuların içerisinde yer alan ana boyutlar olmak üzere 7 faktörde şirketlerin gösterdiği performansları ile 
hesaplanan bir takdir-güven göstergesidir. İtibar düzeyi, endeks puanı olarak hesaplanmakta olup 0 - 100 arasında 
ifade edilmektedir. 
 
RepMan İtibar Yönetimi Skoru (RMS) nasıl okunmalıdır? 

 
65-70 arasında alınan itibar skoru “Kurum İtibar Yönetimi” için başlangıç noktası kabul edilebilir 
Güçlü bir kurum itibar algısı için itibar skorunuzun en az 70 olması gerekmektedir 
Türkiye’de ve dünyada “Benchmark” şirketlerin aldığı en yüksek itibar skoru 82-86 aralığındadır 
 

Detaylı bilgi almak istemeniz halinde proje sorumluları olarak bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz. 
Kontaklar: 
Nuran AKSU -  Araştırma Danışmanı – RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyesi  


