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GİRİŞ 
 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında 

solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar 

sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. 

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha 

sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin 

Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. 

 

Ülkemizin ve tüm dünyanın yaşadığı bu çok zor ve bilinmeyenlerle dolu dönem toplumları ekonomik, 

sosyal ve psikolojik olarak derinden etkilemiştir. Bu dönemlerde en fazla ihtiyaç duyulan konuların 

başında araştırmalar, veriler gelmektedir. Araştırmalarla elde edilen veriler tüm paydaşlar için yol 

gösterici olarak şuanı ve geleceği şekillendirebilmek için büyük önem taşımaktadır. 

 

Bu amaçla şirketlerin ve davranışlarının toplum ve çalışanlar üzerinde nasıl bir algı oluşturduğunu 

anlayabilmek üzere gerçekleştirilen RESPECT “Pandemi Döneminde Toplum ve Çalışanların Algısı 

Araştırması” gerçekleştirilmiştir. 

  



 

5 
ZENNA-RESPECT Toplum ve Çalışan Algı Araştırması Raporu-Haziran 2020 

 

ÖNE ÇIKANLAR 
 

Halk geneli nezdinde pandemi (COVID 19) döneminde şirketlerin topluma yeterince destek olmadıkları 

ve markalarının fırsatçı davranış sergiledikleri algısı oluştuğu görülmektedir. 

Halk hem kendileri için hem de şirketler için önceliklerin “Sağlık” ve “Finansallar/Para” olduğunu dile 

getirirken şirketlerin “çalışanlarına sahip çıkmadıklarını” düşünmektedir. 

 

Çalışanlar nezdinde ise pandemi döneminde şirketlerden beklentilerinin çalışanlarını ve ailelerini 

önemsemeleri, sahip çıkmaları ve de çalışanlarına iş garantisi veren iletişim yapılması olduğu öne 

çıkarken bu konularda şirketlerin büyük çoğunluğunun yeterli performansı gösteremediği 

görülmektedir. (%60) 

Çalıştıkları şirketlerin bu dönemde “sorumlu” davranış gösterdiğini belirten çalışanlar yardımsever, 

empati sahibi, samimi, paylaşımcı gibi “DUYGUSAL ve BAĞ KURMAYI SAĞLAYABİLEN” davranışlarda 

şirketlerini yeterli görmemektedir. 

Şirketlerinin pandemi döneminde çift taraflı iletişim kurduğunu belirten çalışanlar düzenli, sürekli 

iletişimin yetersiz olduğunu belirtmektedir. 
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BULGULAR 
 

Halk Geneli için şirketlerden beklentiler; 

 

I. Topluma Yönelik Projeler* 

II. İletişim** 

III. Adil Marka Olma*** 

 

*Topluma destek olacak çalışmalar/ projeler oluşturması ve uygulaması 

**Şeffaf iletişim kurmaları 

***Adil, ahlaklı ve sorumlu davranış göstermeleri (Fırsatçı tutumdan kaçınmaları) 

 

Çalışanların şirketlerinden beklentileri; 

 

I. Çalışan Odaklılık* 

II. Sürekli İletişim** 

III. İş Süreçlerinin Güçlendirilmesi/ Yenilenmesi*** 

 

*Çalışanlarının ve ailelerinin sağlığını önemsemeleri 

*Çalışanlarının haklarını korumaları 

**Çalışanlarına iş güvencesi verdiklerini gösteren iletişimde bulunmaları 

**Düzenli ve sürekli iletişim yapmaları 

***Çalışanlarının motivasyonunu ve performansını güçlendirecek uygulamalar geliştirmeleri 
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RESPECT Pandemi Dönemi Toplum ve Çalışanların 
Şirketlere Yönelik Algısı Araştırma Sonuçları 

 

1. Araştırma Kapsamı ve Demografi 
 

Pandemi döneminde (COVID 19) halkın ve çalışanların, şirketlerin kurumsal sorumluluk performansını 

nasıl algıladıklarını ortaya çıkarmak ve şirketlere yönelik toplumun beklentilerini belirlemektir. 

Araştırma 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında 18-65 yaş arası Türkiye Dijital Dünya Halk Geneli 801 kişi 

ile CAWI (online) Araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye Dijital Dünya Halk Geneli Nedir? 

• Türkiye 18 yaş ve üzeri nüfus 58 milyona yaklaşmış durumdadır.  

• DigiBUS araştırmaları kapsamında görüşülen dijital dünya halk geneli kapsamında, 58 

milyon içerisinde yer alan DE SES ve 65 yaş üzeri nüfus -araştırmanın online olması, 

dolayısıyla ulaşılamama nedeniyle- dahil edilememektedir. 

• Bu nedenlerle (DE SES ve 65 yaş üzerinin araştırmada yer almaması nedeniyle) Türkiye 

Dijital Dünya Halk Geneli Türkiye 18 yaş ve üzeri klasik nüfusunda 58 milyonu değil 40 

milyon kişiyi ifade edecek yapıdadır. 
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Halk Geneli Demografi 

 

 

 

 

*%95 güven seviyesinde -/+ 3 hata payına sahiptir.. 
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Halkın Sosyal Medya Takibi ve Sosyal Medyada Geçirilen Süre 

 

 

 

Pandemi Döneminde Halkın Genel Duyguları ve Davranışları 
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Çalışanlar Profil 
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2. Halkın Pandemi Döneminde Şirketlere Yönelik Algısı 
 

a. Pandemi Döneminde Halkın Bireysel Önlemleri 
 

Halk Pandemi Döneminde “Sağlıklarına ve Bütçelerini Kontrol Etmeye” Odaklandı... 

 

Halkın pandemi döneminde gösterdiği ortak 

davranış kendilerinin ve ailelerinin sağlığı için 

önlemler almak ve bütçelerini kontrol altına 

almak olmuştur.  

Bu davranışların kendilerine yönelik hobi, ilgi 

alanları vb geliştirmek ve bu zor dönemde 

“paylaşma”, “destek olma” duygusuyla 

topluma yönelik sosyal dayanışma 

faaliyetlerine katılmak takip etmiştir. 

 

b. Şirketlerin Pandemi Döneminde Davranışlarının Nasıl Algılandığı 
 

 

 

Halk genelinin şirketlerin pandemi 

dönemindeki davranışlarına yönelik genel algısı 

“toplum sağlığı ve güvenliği” ile “şirketlerin 

finansallarını korumaya” odaklanması 

şeklindedir. 

Çalışanlarına sahip çıkma ve üretime 

odaklanmaları ilk iki davranışa göre çok daha 

geride konumlanmaktadır. Özellikle 

çalışanlarına sahip çıkmak davranışının %36 

seviylerinde olması 3 kişiden ikisinin şirketlerin 

çalışanlarını korumadığı şeklinde de 

düşünülmelidir. Bu algı önümüzdeki 

dönemlerde şirketlerin itibar ve algısına 

olumsuz olarak yansıyacaktır. 
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c. Şirketlerin Pandemi Döneminde Şeffaf İletişim Performansı 
 

 

 

 

Halk genelinde şirketlerin pandemi 

döneminde “şeffaf, açık, net, anlaşılır iletişim” 

algısı yeterli performansı elde edememiştir.  

Şirketlerin bu dönemde şeffaf iletişm yaptığını 

ve yapmadığını belirten kişlerin oranı hemen 

hemen aynı düzeyde %40 civarlarındadır.  

 

d. Markaların Davranışlarına Yönelik Detaylı Algı 
 

 

 

Halk genelinde her 2 kişiden biri pandemi 

döneminde markaların davranışlarını 

“FIRSATÇI” olarak nitelendirmektedir. Ayrıca 

kurnaz, aç gözlü gibi algılayanların da %30 

civarlarında olduğu görülmektedir.  
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e. Şirketlerin Olumlu Olumsuz Algılanma Yönü– “Topluma Destek Olma ve 

Fırsatçılık” 
 

Halk genelinin pandemi döneminde şirketleri fırsatçı buldukları öne çıkan en çarpıcı verilerdendir. 

(%56) Şirketleri “fırsatçı” bulma algılarının yanısıra yine ilgi çeken bir diğer veri ise bu dönemde topluma 

destek olmamaları algısıdır. Halkın yarısı bu dönemde şirketlerin topluma destek olmadıklarını 

belirtmiştir. (%48) 
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f. Fırsatçı Markalara Yönelik Halkın Tepkisi/ Davranışları 
 

Halkın %96’sı FIRSATÇI davranan MARKALARA TEPKİLİ! 

Fırsatçı davranan markalar oldu diyen halkın%62’si bu davranışı gösteren markaları bıraktığını ya da ilk 

fırsatta bırakacağını belirtmiştir. Henüz bırakmayan %34’lük kesim ise ilgili markaya yönelik 

sempatisinin azaldığını dile getirmektedir. Tüm bu sonuçlar göstermektedir ki fırsatçı davranmak 

markaların doğrudan bilançolarını etkilemektedir ve kaybettikleri itibarlarını kazanmak çok zor hale 

gelmektedir. 
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3. Pandemi Döneminde Çalışanların Şirketlerine Yönelik 

Algısı 
 

Türkiye Dijital Halk Geneli içerisindeki”Çalışanların” profili incelendiğinde; 

• %88’i ücretli çalışan 

• %50’si uzman/ uzman yardımcısı/memur pozisyonunda 

• %27’si ilk/orta düzey yönetici pozisyonunda 

• %29’unun 500’den fazla çalışanı olan şirketlerde çalıştığı 

• %28’inin 50-500 arası çalışanı olan şirketlerde çalıştığı 

• %49’unun kendilerine bağlı çalışan bir ekibi olduğu 

görülmektedir. 
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g. Pandemi Döneminde Çalışan Politikalarına Yönelik Öncelikli Beklentiler 
 

 

Çalışanlar pandemi döneminde şirketlerinden 

kendilerine sahip çıkılmasını sağlayacak 

kararlar alınmasını beklemektedir. Aynı 

zamanda kendilerinin ve ailelerinin sağlığını 

önemseyen uyulamalara öncelik verilmesini ve 

çalışanlara iş güvencesi sağlanmasını 

beklemektedirler. 

  

 

h. Şirketlerin Pandemi Döneminde Çalışanlarına Yönelik Uygulamaları/ Davranışları 
 

 

 

Çalışanların şirketlerinin davranışlarına yönelik 

düşünceleri incelendiğinde yanıtlardaki 

dağınıklık ve düşük oranlar dikkat çekmektedir. 

Genel olarak çalışanların şirketlerinin 

davranışlarında öne çıkardığı ilk iki davranış 

“çalışanlarını önemseyen/ sahip çıkan kararlar 

alınması” ve “çalışanlarının ve ailelerinin 

sağlığını önemseyen uygulamalara öncelik 

verilmesi”’dir. 

Çalışanların beklentilerinde de ilk 2 sırada yer 

alan bu konular uygulamalarda da ilk iki sırada 

gelmektedir. Bu beklentilerin gerçekleşmesi 

açısından olumlu bir durumdur ancak oranlar 

incelendiğinde; şirketlerin geneli kapsamında 

bu davranışların gerçekleştirilmediği 

görülmektedir. Çalışanların %73’ü 

şirketlerinden kendilerine sahip çıkılmasını 

istediklerini belirtirken bu davranışın 

gerçekleştirildiğini belirten çalışan oranı 

%40’dır. . 

  



 
 

17 
ZENNA-RESPECT Toplum Algı Araştırması Raporu-Mayıs 2020 
 

 

i. Şirketlerin Pandemi Döneminde Çalışma Ortamlarına Yönelik Aldıkları Tedbirleri 
 

 

 

 

Çalışanların %36’sı şirketlerinin fiziksel 

ortamda çalışmaya yönelik yeterli tedbirleri 

aldığını belirtirken %33’ü evden çalışma 

sistemine geçildiği belirtmiştir. 

Şirketlerin çalışma ortamı ve sistemine yönelik 

uygulamaları/ tedbirlerinde öne çıkan en ilgi 

çekici sonuç  “şirketlerin sürekli ve şeffaf 

iletişim” süreçlerinde gösterdikleri düşük 

performanstır. Pandemi gibi kaotik 

dönemlerde insanların en çok ihtiyaç 

duydukları arasında ilk sıralarda “SÜREKLİ 

İLETİŞİM” gelmektedir. Şirketlerin böyle bir 

dönemde bu alandaki yetersiz performansı 

şirkete karşı güven azalması dışında marka 

algısının kontrolsüz ilerlemesine neden 

olabilecektir. (kaynağından çıkmayan, 

doğruluğu kesin olmayan bilgilerin çalışanlar 

arasında hızlı yayılması, bu bilgilerin aile, 

arkadaş, iş ortaklarına aktarılması vb nedenler).  

j. Pandemi Döneminde Şirketlerin Davranışlarına Yönelik Genel Değerlendirme 
 

 

Her 2 çalışandan biri pandemi döneminde 

kendi çalıştıkları şirketlerinin “SORUMLU” 

davrandığını belirtmiştir. Sorumlu ifadesini, 

bilinçli takip etmektedir. 

Ancak şirketlerin bu dönemdeki tavırlarına 

yönelik algılarında yardımsever, samimi, 

paylaşımcı, empati sahibi gibi özelliklerde 

yeterli görülmedikleri öne çıkmaktadır. 

Bu durum şirketlerin sorumlu davranış 

gösterseler bile duygusal algıyı oluşturan 

konularda yeterli performans 

sergileyemediklerini göstermektedir. 
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k. Şirketlerin İletişim Performansı (Çift Yönlü İletişim) 
 

 

 

 

 

Çalışanların %61’i şirketlerinin pandemi 

döneminde kendileriyle çift yönlü (bilgi verdiği 

gibi kendilerini de dinleyen) iletişim kurduğunu 

belirtmiştir.  

Çalışanlar kendileri ile çift yönlü iletişim 

kurulduğunu belirtirken sürekli ve şeffaf 

iletişimdeki performans düşüklüğü (h 

bölümündeki grafik) göstermektedir ki şirketler 

çalışanlarını dinlemeye ve onlara bilgi 

aktarmaya gayret ediyor ancak bu iletişimi 

düzenli ve beklendiği gibi şeffaf yapamıyor. 

İletişimin bir bütün olduğu düşünülerek 

şirketlerin iletişim konusundaki gayretlerini 

daha güçlü konuma ve hedef konulan 

performans alanı haline getirmeleri öncelikleri 

olmalıdır. 

 

l. Şirketlerin Geleceğe Yönelik Hazırlıklı Olmasına Yönelik Düşünceler 
 

 

 

 

Çalışanların yarısı şirketlerinin pandemi 

döneminde gündemi yönetirken bir yandan da 

geleceğe yönelik hazırlığa başladıklarını 

belirtmiştir. Çalışanların %29’u şirketlerinin 

herhangi bir hazırlığı olmadığını %18’i ise 

bilmediklerini belirtmiştir. 

  

 

 


