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TİCARET SAVAŞLARIYLA 

BİRLİKTE DÜNYADA 

KARTLAR YENİDEN 

KARILIRKEN, ŞİRKETLER 

MARKA VE İTİBAR 

RİSKİ TAŞIYAN KRİZ 

DURUMLARINI 

YÖNETEMEDİKLERİNDE 

YILLAR İÇERİSİNDE 

ELDE ETTİKLERİ 

KAZANIMLARINI BİR 

ÇIRPIDA KAYBEDEBİLİYOR. 

BU KONUDA HAZIRLIKLI 

OLMAK RİSK YÖNETİMİNİ 

ŞİRKET İÇİ BİR KÜLTÜR 

OLARAK BENİMSEMEK 

VE PROFESYONEL 

DANIŞMANLIK ALMAKTAN 

GEÇİYOR. 

RİSKLERE 
KARŞI 
NE KADAR 
HAZIRSINIZ?
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S
on dönemde kutuplaşan dünya ve baş-

latılan küresel ticaret savaşları ile birlikte, 

marka itibarı konusu iş dünyasında hiç 

olmadığı kadar dikkatleri üzerine çekiyor. 

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemlerinden 

neredeyse hiç düşmeyen marka itibarı konusu 

büyük ve köklü şirketlerin bile her an karşı karşıya 

kalabileceği riskleri de beraberinde getiriyor.

Risk, sigorta, reasürans, emeklilik, insan kay-

nakları çözümleri, sağlık ve yan haklar konularında 

profesyonel hizmetler sunan Aon'un 64 ülkedeki 

33 farklı sektörde faaliyet gösteren 1843 şirketin 

katılımıyla gerçekleştirdiği “Global Risk Yönetimi” 

anketine göre marka ve itibar riskleri birinci sırada 

yer alıyor. Ancak, anket sonuçları önemli bir ger-

çeği de gözler önüne seriyor. Araştırmaya katılan 

şirketlerin yüzde 51'i marka ve itibar riskleriyle baş 

etmeye yeterince hazır olduklarını düşünüyor.

Bu sonucu değerlendiren Aon Risk Yönetim Da-

nışmanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Ahmet Eryaman şunları söyledi: “Aon'un Global Risk 

Yönetimi anketinden çıkan sonuçların geneli bu-

güne kadar risk yönetim uzmanlarının ve hemen 

hemen tüm sektörlerin aşina olduğu risklerden 

oluşuyor. Ancak, detaylı bir inceleme yaptığımızda 

firmaların yeni yeni konuşmaya başladığı marka ve 

itibar riski gibi risklerin geleneksel olarak gündem-

den düşmeyen risklerle iç içe geçerek firmalar nez-

dinde daha ciddi endişelere yol açtığını görüyoruz.

“İtibar kazanmak 20 yıl 

sürer, kaybetmekse 5 dakika”

İş dünyasının başarılı ismi Warren Buffet'ın o 

meşhur sözü marka ve itibar konusunun önemini 

en güzel şekilde özetliyor: ‘İtibar kazanmak 20 yıl 

sürer; kaybetmekse 5 dakika!' Şirketler, yıllar içinde 

çok yoğun çaba ve dikkatle oluşturdukları tüm 

varlıkları, itibar ve marka değeri riski doğuran kriz 

durumlarını doğru şekilde yönetemediklerinde 

bir çırpıda yitirebiliyor. Bu noktada marka ve iti-

bar risklerinin ön görülerek hesaplanması ve bu 

konuda gerekli profesyonel çözüm ve danışman-

lık hizmetlerine başvurulması büyük önem arz 

ediyor. Bizim de tecrübe edip gözlemlediğimiz 

üzere risk yönetimini şirket politikalarında önce-

liklendirip kültür haline getiren ve risk yönetimi 

ve transferi konusunda profesyonel danışmanlık 

alan şirketlerin marka itibarı yükseliyor. Dünyanın 

önder marka değerlendirme şirketi Brand Finan-

ce'in Türkiye'nin 2018'deki En Değerli 100 Mar-

kası raporunda ilk 50 sırada yer alan markaların 

büyük bir kısmının profesyonel risk yönetim ve 

hizmetlerine başvurarak risk yönetimini kurum 

içi stratejik politikalarla önemli bir odak noktası 

haline getirdiklerini görüyoruz.”
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Marka ve itibar risklerine 

karşı şirketlere beş etkin tavsiye

Aon, şirketleri iflas ve batma noktasına 

götürebilecek büyük çaplı siber saldırılar, 

veri ihlalleri, kaçınması zor endüstriyel ka-

zalar ve skandallara karşı şirketleri öngö-

rülmesi zor marka ve itibar kayıplarına karşı 

hazırlayacak önemli öneriler sunuyor.

1. Geçmiş krizlerden ders çıkarmak: Ku-

rumlar geçmişi anlayarak ve hatalarından 

ders çıkararak, marka ve itibar riski içeren 

kriz durumlarında doğru hareket edebilme 

imkânına sahip olabilir. Bunun için kurum-

ların, ne tür zafiyetlere sahip olduklarını ve 

faaliyet gösterdikleri sektörün ne tür krizli 

durumlara eğilimli olduğu, geçmişte ya-

şanan olaylardan yola çıkarak bütüncül bir 

yaklaşım ile analiz etmesi önem arz ediyor.

2. Stratejik ekipler kurmak: Her şeyden 

önce, kurumların kriz durumlarında koor-

dineli, hızlı ve etkin bir şekilde harekete 

geçebilmesi gerekiyor. Bu sebeple Aon, 

kriz zamanında ilk elden sorumluluk alma-

sı gereken strateji takımları oluştururken, 

özellikle iç ve dış iletişimin doğru ve etkili 

yönetimi için kurumsal iletişim ekiplerinin 

yanı sıra, hukuk ve uyum departmanları 

ile insan kaynakları departmanlarından da 

temsilcilere bu ekipler içerisinde yer veril-

mesini öneriyor. Organizasyonun kilit nok-

talarından temsilcileri bir araya getirecek 

strateji ekipleri kriz durumunun doğru ko-

ordine edilebilmesini ve kararların doğru ve 

hızlı bir şekilde alınmasını mümkün kılıyor.

3. Kriz eğitimleri planlamak: Kurumla-

rın karşılaşabilecekleri kriz türlerine dair 

sahip oldukları güçlü farkındalık ile krize 

müdahaleye yönelik tatbikatlar, müda-

hale senaryoları ve uygulamalı eğitimler 

düzenlemesi büyük önem arz ediyor. Bu 

tür eğitim ve hazırlıklar krizin oluşmasına 

engel olmasa da kurumların doğru tepki 
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Dünya çapında girişimcilik ruhu-
nu teşvik etmek üzere EY tarafından 
yürütülen Yılın Girişimcisi progra-
mına yapılacak başvurular geoy.ey.
com web adresinden online kabul 
edilecek.
Adaylarda şu özellikler arana-
cak: 

• Türkiye'de en az iki yıldır faali-
yet göstermesi

• 100 milyon TL'nin üzerinde ci-
roya sahip olması

• Aday olacak girişimcinin, şir-
ketin performans ve gelişiminde 

imzası bulunan kurucu ve/veya aynı 
şirketin üst yönetiminde sorumlu-
luk sahibi olan bir yönetici olması

• Son 3 yılda finansal perfor-
mans anlamında yükselen bir grafik 
izliyor olması

Jüri üyeleri 'EY Yılın Girişimci-
si' programı adaylarını; girişimcilik 
ruhu, stratejik bakış açısı, sosyal ve 
kültürel etki, finansal performans, 
bireysel/kurumsal sosyal sorum-
luluk, saygınlık ve yenilikçi anlayış 
gibi kriterler doğrultusunda değer-
lendirecek.

Türkiye'de bu yıl 11'incisi düzen-
lenen 'EY Yılın Girişimcisi' programı 
için başvurular 12 Eylül itibarıyla baş-
ladı. Programın Türkiye finalisti Mo-
nako'da düzenlenecek 'Dünya Yılın 
Girişimcisi' yarışmasında Türkiye'yi 
temsil edecek.

EY tarafından 30 yılı aşkın süredir 
düzenlenen ve girişimcilik konusun-
da dünyanın en prestijli iş dünyası 
ödül programlarından biri olarak ka-
bul edilen 'EY Entrepreneur Of The 
Year - Yılın Girişimcisi' yarışmasının 
Türkiye programı başvuruları başladı.

Dünya genelinde 60'dan faz-
la ülkede 145 şehirde düzenlenen 
ödül programı için son başvuru 
tarihi 28 Aralık 2018 olarak açık-

landı. Bugüne kadar dünya çapın-
da girişimcilerin ödüllendirildiği 
programın Türkiye finalisti, Haziran 
2019'da Monako'da düzenlenecek 
'Dünya Yılın Girişimcisi - World Ent-
repreneur Of The Year' yarışmasında 
Türkiye'yi temsil etmeye hak kaza-
nacak. Geçtiğimiz yılın 'EY Entrep-
reneur Of The Year - Yılın Girişimcisi' 
yarışmasının Türkiye programının 
kazananı inşaat, turizm ve gayri-
menkul alanında faaliyet gösteren 
Summa Turizm Yatırımcılığı olmuş; 
Summa Turizm Yatırımcılığı Yönetim 
Kurulu Başkanı Selim Bora, 'Dünya 
Yılın Girişimcisi - World Entrepre-
neur Of The Year' yarışmasında ülke-
mizi başarıyla temsil etmişti.

Yılın Girişimcisi programının 
bir yarışmadan çok girişimcilerin 
temsil ettiği markanın değerine, 
şirketlerinin büyümesine ve bili-
nirliğinin artmasına katkı sağlayan 
bir süreç olduğunu ifade eden EY 
Türkiye Ülke Başkanı Metin Cano-
ğulları şunları söyledi:

“Bu sürecin sonunda, Mona-
ko'da düzenlenen EY World Ent-
repreneur Of The Year - Dünya Yılın 
Girişimcisi programında Türkiye'yi 
temsil eden girişimci, son dere-

ce prestijli küresel bir platformda 
yer almış oluyor. Dünyanın dört 
bir yanından seçkin iş insanları-
nın bir araya geldiği bu platform 
üzerinden kazanılan ilişkiler yeni iş 
fırsatlarını da beraberinde getiriyor. 
2019 programı ve önümüzdeki yıl-
larda başarı hikayeleriyle öne çıkan 
girişimcileri programımızda ağır-
lamak, ülkemizi uluslararası are-
nada başarıyla temsil etmelerinin 
gururunu yaşamak için sabırsızla-
nıyoruz.”

Marka değerini artırmak isteyenler için fırsat!

“Şirketlerin büyümesine büyük katkı sağlıyor”

Kimler başvurabilecek?

vermesine ve krizin etkilerinin azaltılma-

sına yardımcı oluyor.

4. Müşteri ve çalışanlara kulak vermek: 

Günümüzde kesintisiz bilgi akışı ve sosyal 

medyanın egemen konumu, kurumla-

rın iletişim kanallarını hiç olmadığı kadar 

büyük bir dikkat ile ele alması gerekliliği-

ni de beraberinde getiriyor. Kurumların, 

kriz iletişim stratejilerini, müşterilerin ve 

çalışanların endişe ve sorunlarını dikkate 

alarak şekillendirmeleri krize müdahalede 

etkili sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

5. Sosyal medyayı etkin kullanmak: 

Kriz dönemlerinde, sosyal medyanın baş 

edilmesi zor bir faktör olduğu düşünülse 

de aslında etkili bir sosyal medya kullanımı 

kriz iletişiminde son derece önemli bir rol 

oynuyor. Sosyal medya kanallarını etkin 

kullanmak, şirketin krizle ilgili tepkileri ve 

krizin nasıl bir seyir gösterdiğini gerçek 

zamanlı olarak tespit etmesini sağlıyor. 


