
araştırma

İnşaat sektörü itibar değerlen-
dirmesi araştırması, inşaat sek-
törünü temsilen Ağaoğlu İnşa-
at, TOKİ, Sinpaş GYO, Tepe Ak-

fen İnşaat, FiYAPI, ENKA, Dumanka-
ya, Taşyapı, Dap Yapı, VARYAP, Soyak, 
İhlas İnşaat, MESA  olmak üzere 13 in-
şaat sektörü şirketi ve sektörün kıyas-
lamasının (inşaat sektörünün en beğe-
nilen şirketleri) itibar ve kurum algısı 
sorgulanarak gerçekleştirilmiştir. 

İnşaat sektörü itibar değerlendir-
mesi araştırması kapsamında en çok 
göze çarpan konulardan biri, yoğun 
reklam kampanyası yapan şirketlerin 
tanınması yükselirken, itibar perfor-
mans alanlarından bazılarında düşüş 
eğilimi görülmesidir. Özellikle bu şir-
ketlerin ürün/ hzimet kalitesi, yöne-
tim kalitesi gibi alanlarda düşüş oldu-
ğu görülmektedir.

Sektörün tamamını incelediğimiz-
de göze çarpan bir diğer konu ise 2012 
senesinde diğer sektörlerin çoğun-
da gördüğümüz gibi az da olsa yüksel-
me eğilimi olmasıdır. 2011 senesi in-
şaat sektörü itibar skoru ortalaması 
100 üzerinden 55,8 iken 2012 senesin-
de bu skor 60 puana yükselmiştir. İti-
bar yönetiminde, itibar skoru 50-60 
puan aralığında olan şirketlerin/ sek-
törlerin, itibarlarını yönetme stratejile-

Sektörü temsilen itibarlarını öl-
çümlediğimiz 13 sektör şirketinden ba-
zılarının 2011 senesine göre 2012 se-
nesinde itibarlarını %15-%20 oranında 
yükselterek oldukça başarılı bir sene ge-
çirdikleri görülmektedir. Bu şirketlerin 
gösterdiği başarı sektörün genelindeki 
yükselme eğiliminde de oldukça etkili 
olmaktadır. 

 Sektör şirketlerinin iletişim yöne-
timindeki konumlanmalarına baktı-
ğımızda ciddi bir “TANINMA” proble-
mi olduğu görülmektedir. Sektörde yer 

rini hayata geçirmeleri halinde bu sko-
run 1-1,5 sene içerisinde 10 puana ka-
dar artması beklenmektedir. Bu açı-
dan baktığımızda inşaat sektörü aslın-
da hedeflemesi gereken puanın çok al-
tında yükselme göstermiştir. Hem iti-
barında gösterdiği yükselme rakamı 
(4,2) hem de sahip olduğu sektör itibar 
ortalamasına (60 puan) baktığımızda, 
inşaat sektörünün itibar yönetimin-
de güçlü bir itibar konumlanmasına 
gelebilmesi için uzun bir yolu olduğu 
görülmektedir.

Algı

Değerler

Sadakat

Güven İtibar

Yönetilmeyen algıyı,
“RAKİPLER YÖNETİR”
Reklamlarla Öne Çıkmak İsteyen İnşaat Sektörü 
Şirketlerinin Algılarında Düşüş Var.

İNŞAAT SEKTÖRÜ
RepMan İtibar 
Değerlendirmesi

“İtibar” Değerler 
Üzerine İnşaa Edilir

İTİBAR SKORU 0-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

İtibarı... Çok zayıf Zayıf Orta Güçlü Çok güçlü Mükemmel

İNŞAAT SEKTÖRÜ İTİBAR DEĞERLENDİRMESİ
2011 / 2012 Karşılaştırması

Şekil 1

2011 20112012 2012

55,8 60,0

79,7

+6,1

+4,2 73,8

İnşaat Sektörü
Ortalaması

İnşaat Sektörü
Kıyaslaması

115MART 2013 | THE bRAnD AgE114 THE bRAnD AgE | MART 2013



araştırma

alan 1-2 şirket hariç, tüm şirketlerin sade-
ce isimlerinin bilindiği, haklarında hemen 
hemen hiçbir şey bilinmediği görülmek-
tedir. Bu durum sektörde tanınması yük-
sek olan bir iki şirketin yarattığı algının di-
ğerlerine de yansımasına neden olmakta-
dır ve diğer şirketler için algı yönetimi açı-
sından oldukça riskli bir durumun sinya-
lini vermektedir. “Yönetilmeyen algıyı ra-
kipler yönetir” dediğimiz risk alanı inşa-
at sektöründe görülmeye başlanmış du-
rumdadır.

Sektörün itibar performans alanlarını 
incelediğimizde, itibarın 7 temel perfor-
mans alanı olan:
•	 Tanınma
•	 Yönetim Kalitesi
•	 Ürün/ Hizmet Kalitesi
•	 Çalışan Markası
•	 Finansal Sağlamlık
•	 Kurumsal Sorumluluk
•	 Duygusal Bağlılık 
alanları kapsamında, 1 senelik süreçte en 
fazla yükselmeyi “Tanınma” ve “Duygu-

sal Bağlılık Yönetimi” alanlarında göster-
miştir. 

TANINMA boyutunda 2012 sene-
sinde elde edilen skor 1-Hiç duyma-
dım ve 5-Çok iyi tanıyorum ölçeğinde 
2,08 düzeyindedir ve bu skor “tanın-
ma” için aksiyon alınması gerektiğini 
göstermektedir.

Duygusal Bağlılık Yönetimi ala-
nında inşaat sektörü 2012 senesinde, 
1- Hiç başarılı değil ve 5 Çok başarılı 
ölçeği üzerinden 0,20 puan civarın-
da artış göstererek, 5 üzerinden 3,2 
başarı  skoruna yükselmiştir. Ancak 
bu yükselmeye rağmen sahip olunan 
performans skoru başarı anlamında 
yeterli değildir.

İnşaat sektörü için 2012 senesini 
tüm bu bilgiler ışığında değerlendir-
diğimizde itibar açısından en önem-
li riskin inşaat sektörü şirketlerinin 
“algılarını kontrol altına almaları” 
olduğudur. Sektör içerisinden halka 
kendini tanıtmış olan bir iki şirketin 
yarattığı algı tüm sektör şirketlerine 
yansıma eğilimine geçmiş durumda-
dır ve oluşan algıyı değiştirmek çok 
zordur. 

YönetİlmeYen algıYı, “RaKİPleR YönetİR”

aRaŞtıRma KÜnYeSİ ve Repman İtİBaR aRaŞ-
tıRmalaRı meRKeZİ
2011 senesinde, Repman İtibar araştırmaları mer-
kezi tarafından, gfK araştırma Şirketi’nin araştır-
ma sponsorluğunda, her ay halk nezdinde bir sek-
törün itibarının ölçümlenmesini sağlamak üzere baş-
latılan ve devam eden itibar araştırmaları kapsa-
mında, 2012 senesi aralık ayında “İnşaat Sektörü” 
itibarı incelenmiştir. 
Bu kapsamda Repman İtibar araştırmaları merkezi 
koordinasyonunda, gfK türkiye tarafından halk nez-
dinde yapılan araştırma türkiye’yi temsil eden örnek 
yapısında, 7 coğrafi bölgede, 15 ilde, halk nezdinde 
toplam 1.400 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi uy-
gulanarak gerçekleştirilmiştir. 
araştırma kapsamında toplamda 13 inşaat sektörü 
şirketi (ağaoğlu İnşaat, tOKİ, Sinpaş gYO, tepe ak-
fen İnşaat, FİYaPı a.Ş., enka, Dumankaya, taş Yapı, 
Dap Yapı, Varyap, Soyak, İhlas İnşaat, meSa) ve sek-
törün kıyaslaması (inşaat sektörünün en beğenilen 
şirketleri) itibar ve kurum algısı incelenerek sektör 
itibarı değerlendirilmiştir.
Sektör Kıyaslaması: Sektör kıyaslaması türkiye ya 
da dünyada en beğenilen inşaat sektörü şirketleri-
ni temsil etmektedir. tek bir şirket değildir, ütopik bir 
şirkettir. Herkes için farklı bir şirket olabilmektedir. 
Benchmark skorları, İnşaat sektöründe en beğenilen 
şirketlerin aldığı performans skorları ortalamasından 
elde edilmektedir. Kıyaslama idealdeki şirket özellik-
lerini ve sektörün en fazla kaç puan alabileceğini gös-
termekte yararlanılan bir yanıtlayıcıdır.

Bilinirlik; markanın/ şirketin isminin sadece duyulmasını ifade ederken, “tanınma” ise marka/ şirket hakkında 360 derece pek çok 
bilgiye sahip olunmasını ifade etmektedir. 
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İnşaat Sektörü 2012 Senesi
Tanınma ve Beğeni Haritası

Yukarıdaki grafik (harita) sadece tanınma ve beğeni skorlarıyla şirketlerin konumlandırılmasını ifade etmektedir. Sadece bu skorlar 
üzerine itibar ana stratejileri kurulmamalıdır. Tanınma ve Beğeni iletişim gücündeki anlık hareketleri gösteren grafiklerdendir. Özellikle 
iletişime bağlı bilinirlik artırmanın etkisini göstermektedir.

Tanınma-Beğeni haritasında yatay eksende tanınma boyutu, dikey eksende ise beğeni boyutu yer almaktadır.  Tanınma derecesi 
“1=Hiç duymadım”, “5=Çok iyi tanıyorum”, beğeni derecesi ise “1=Hiç beğenmiyorum”, “5=Çok beğeniyorum” ölçeğinde 
değerlendirilmiştir. Grafikteki diagonal çizgi ise tanınma ve beğeni arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon eğrisidir.  Şirketlerin haritada 
yer alan regresyon eğrisine göre konumu tanınma ve beğeni arasındaki ilişkiyi göstermektedir.  Regresyon eğrisi üzerinde yer alan 
şirket için tanınma ve beğeni düzeyleri arasında bir denge olduğu söylenebilir.  Bu eğrinin üst kısmındaki alanda yer alan şirketler 
tanınmasına oranla daha yüksek düzeyde beğenilmektedir. Bu eğrinin alt kısmındaki alanda yer alan şirketler tanınmasına oranla daha 
düşük düzeyde beğenilmektedir.
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İnşaat Kıyaslaması

Ağaoğlu İnşaat
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