
“İtibar” Değerler 
Üzerine İnşaa Edilir

araştırma

R epMan İtibar Araştır-
maları Merkezi’nin GfK 
Türkiye Araştırma şir-
ketinin sponsorluğun-

da; 2011 yılında kamuoyu ile pay-
laşmaya başladığı "halk nezdinde, 
Türkiye’de şirketlerin ve sektörlerin 
itibar değerlendirmesi"nin ikincisi-
nin sonuçları 28 Mart 2013 tarihin-
de, Point Barbaros Otel’de kamuoyu 
ile paylaşıldı. 

*Araştırma, 2011 senesinde 7 
coğrafi bölgede, 15 ilde, yüz yüze gö-
rüşme yöntemi uygulanarak 13.247 
kişi ile; 12 sektör ve bu sektörler içe-
risinde yer alan 110 şirketin, itibarı-
nın incelenmesi şeklinde gerçekleş-
tirildi. 2012 senesinde ise sektör sa-
yısı yükseltildi: 15 sektör ve bu sek-
törler içerisinde yer alan 155 şirketin 
değerlendirilmesi 16.243 kişi ile gö-
rüşülerek gerçekleştirildi.

*2012 senesi, Türkiye’nin en iti-
barlı şirketi Arçelik…
*Halk, 155 şirket arasından Arçelik’i 
en itibarlı şirket olarak belirtirken; 
“Telekomünikasyon'' ve “Dayanıklı 
Tüketim”sektörlerini en itibarlı sek-
törler olarak değerlendirdi. 2012 se-
nesi sonuçları 2011 senesi sonuçları 
ile karşılaştırıldığında en fazla yük-
seliş “Dayanıklı Tüketim” sektöründe  
görüldü.  

Halk “Telekomünikasyon” dedi
Halk geneli nezdinde, sektörler iti-
bar sıralamasında başı "telekomü-
nikasyon ve dayanıklı tüketim" çek-
ti. Bu sektörleri, ulaşım (karayolla-
rı) ve hızlı tüketim ürünleri sektör-
leri izledi. Sektör karşılaştırmasın-
da, halk tarafından birinci çıkartı-
lan telekomünikasyon ve tüketim 
sektörleri; 100 üzerinden elde etmiş 
oldukları 65,2 itibar skoru ile ileri-
ye dönük olumlu sinyal verseler bile; 
en yüksek itibar skoru alan sektörle-

2012 senesi, Türkiye’nin En İtibarlı 
şirketlerinin sıralaması
Araştırmaya göre, halk 2012 senesinde, 
Türkiye'nin en itibarlı şirketini Arçelik ola-
rak belirledi. 2011 senesi sonuçları ile kar-
şılaştırıldığında “Turkcell, Beko ve Bosch” 
bu sene ilk defa listeye giren şirketler oldu. 

rin bile 65 itibar skoru civarında olma-
sı, sektörlerin itibarlarının henüz yeterli 
olmadığını göstermiştir. Bu durum sek-
törlerin ve dolayısıyla sektör içerisindeki 
şirketlerin “itibar yönetimi”ni öncelikli iş 
alanları içerisine alması gerektiğinin de 
sinyalini verdi.

Kurum İtİbarına
gİDEn yol

'yÖnEtİm
KalİtESİ'nDEn
gEçİyor

SEKTÖRLER İTİBAR SIRALAMASI

1.  Telekomünikasyon 9.  İnşaat

2.   Dayanıklı Tüketim 10. Holding

3.  Ulaşım (Karayolları) 11. Perakende

4.  Hızlı Tüketim 12.İlaç

5.  Otomotiv 13.Teknoloji Perakende

6.  Ulaşım (Havayolları) 14. Banka

7.  Bilişim 15. Sigortacılık

8.  Akaryakıt

EN İTİBARLI ŞİRKETLER

2011 2012

1  . Mercedes 1  . Arçelik

2  . THY 2  . THY

3  . Arçelik 3  . Ülker

4  . Ülker 4  . Mercedes

5  . BMW 5  . BMW

6  . Sabancı Holding 6  . Eti

7  . Coca-Cola 7  . Pınar

8  . Pınar 8  . Turkcell

9  . Eti 9  . Beko

10. Koç Holding 10. Bosch

algı

Değerler

Sadakat

güven İtibar
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"İtibar yönetimi" ne demektir?
İtibar yönetimi: “Sözünün arkasında 
durmak”, “Söylediği ile yaptığının aynı 
olması” demektir. Özetle, itibar: “Gü-
ven” yaratmak demektir.

İtibar yönetimi 
araştırmaları nedir?
İtibar yönetimi araştırmaları da GÜ-
VEN yaratabilmek için neler yapılma-
sı gerektiğini ortaya çıkartacak soru-
ları, doğru paydaşlara sorarak görüş-
lerini alabilmektir. 

İtibar araştırmaları klasik araş-
tırmalar değildir. Değerlere daya-
lı olarak kurgulanması gereken, algı, 
paydaş, iletişim yönetimlerinin bütü-
nünü görebilecek verileri elde etmesi 
gerekli çalışmalardır. Bu nedenle, iti-
bar araştırmalarında kullanılan araş-
tırma modeli, şirketlere uygun olarak 
dizayn edilerek kullanılmalıdır. Ör-
neğin araştırma sonunda ortaya çı-
kan paydaş beklentilerinin, kurumun 
değerlerine uygunluğu irdelenme-
den; iyileştirme alanı olarak belirlen-
memesi gerekmektedir. Bunun için, 
şirkete özel kurgular yapılmazsa, bu 
tip çok özel ve risk yaratabilecek ko-
nular irdelenmeden hareket edilmiş 
olur. RepMan İtibar Yönetimi Mode-
li, araştırmanın teknik boyutu dışın-
da, şirkete özel kurgu oluşturabilmek 
için 3 süreçten oluşmaktadır: 
•	 Pre RepMan
•	 Paydaşlar Araştırması
•	 Post RepMan

Araştırma modelinde ise itibarı 
ölçümlemek üzere  7 ana boyut 
sorgulanır:

•	 Tanınma
•	 Yönetim Kalitesi
•	 Ürün / Hizmet Kalitesi
•	 Çalışan Markası
•	 Finansal Sağlamlık
•	 Kurumsal Sorumluluk
•	 Duygusal Bağlılık

İtibar araştırması, bu ana perfor-
mans boyutlarında alınan başarıyı ve 
bu boyutların paydaşlar nezdinde ne 
kadar etkili olduğu gibi, faktörleri dev-
reye sokarak ölçümleme yapıyor.

İtibar araştırmaları ne işe yarar?
İtibar araştırmaları, kurumların “para 
kazanmaya” konsantre olunan gün-
lük iş yaşamları içerisinde, paydaşları-
na yönelik olarak unutulan, ertelenen 
“GÜVEN YARATMA” sürecini yönete-
bilmek için; paydaşların beklentilerini 
şirketlere ileterek, şirketlerin uzun va-
deli hareket etmelerini sağlar. 

Paydaşlar ile aralarında ortak 
“DEĞERLER”in neler olduğunu ortaya 
çıkartmayı sağlayarak, duygusal bağlı-
lık için önemli adımları belirler.

Şirketleri krizlere karşı koruyacak 
ve geleceğe taşıyabilecek yol haritala-
rının açık bir şekilde çıkartılabilmesi-
ni sağlar. 

İtibar skoru ne demektir?
İtibar skoru, “GÜVEN”’in rakamla ifa-
de ediliş şeklidir. İtibar skorunun he-
saplanmasında birkaç önemli nokta-
ya dikkat etmek gerekir. Şöyle ki: Tüm 
paydaşlar nezdinde skoru hesaplamak 
için sorgulanan konuların aynı olma-
sı, (paydaştan paydaşa farklı sorular-
la itibar skoru hesaplanmamalı) itibar 
skorunu hesaplamada kullanılan ana 
parametrelerin, dünya ve Türkiye’de 
geçerliliği olan ana parametrelerden 
oluşması ve itibar hesaplamasında güç-
lü istatistiki analizler kullanılması.

İtibar skorlarını açıklıyorsunuz, 
bu skorların şirketler için önemi 
nedir?
İtibar, "güven yaratmak"tır diyoruz. 
Şirketlerin ayakta kalabilmeleri için 
mutlaka sahip olmaları gereken en 
önemli ana unsurun paydaşların-
da "güven yaratabilme" olduğu dü-
şünüldüğünde; sahip olunan itibar 
skorları, şirketlere duyulan güven 
düzeyini yansıtmaktadır. Aslında 
kısaca itibar skorları, bir kurumun 
uzun vadede ayakta kalabilmesini 
sağlamak için, sürekli durumlarını 
görmelerini sağlamaktadır.

RepMan'de itibar skorunda alı-
nan puanların ne anlama geldiği-
ne bakacak olursak: İtibarda elde 
edilen her bir skorun çok net anla-
mı vardır. İtibar puanı 70’in üze-
rinde değilse, henüz itibar için güç-
lü konuma geçemediniz demek-
tir. Bunun da anlamı kurum ola-
rak henüz “GÜVEN” inşa edeme-
diğinizi göstermektedir. Bu ne-
denle itibar skoruna bakarak, şir-
ketler paydaşlarına yönelik “GÜ-
VEN” düzeyinde, dolayısıyla SADA-
KAT yaratmada neredeler çok net  
görebilirler. 

İtibar skor aralıklarının anlamı
Bir şirket, aldığı itibar skorunu bu 

yorumlar ışığında değerlendirdiğinde; 
sadece bu skorlara bile bakarak “uzun 
vadede ne kadar riske sahip, krizlere 
karşı yeterli güvene sahip mi?“ görebi-
lir. 

İtibar Yönetimi Araştırmaları, sa-
dece itibar yönetimini önemseyen şir-
ketler için kullanılabilir araştırma-
lardır. Bunun için de “uzun vadeli dü-
şünebilme” vizyonuna sahip olmak 
gerekmektedir. 

İtibar araştırması yapılırken nelere 
dikkat edilmelidir?
İtibar araştırmalarında pek çok konu 
önemlidir; ama mutlaka belli noktala-
ra indirgememiz gerekirse, 3 temel un-
sura dikkat edilmelidir:

 è Değerlerin gözden geçirilmesi.
 è İtibarı oluşturan parametreler.
 è Kurum itibarı performansının 

doğru paydaşlar nezdinde ölçüm-
lenmesi.

2011 ve 2012 senesinde, Türkiye’de 
sektörlerin ve şirketlerin itibarına 
yönelik, en önemli bulguları özetle-
menizi istesek?
Türkiye’de şirketlerin itibarını incele-
diğimizde, bütün sene boyunca özel-
likle Doğu Anadolu Bölgesi halkının 
bir sene boyunca; tüm şirketlere ve 
dolayısıyla sektörlere “ZAYIF“ dediği-
miz 50’nin altında itibar skoru verdi-
ğini gördük. Bu durum standart duru-
mun dışında, bir tepkiyi, bir davranı-
şı da işaret etmektedir aslında. Bu ne-
denle bu bölgede hizmet veren şirketle-
rin, bölgeye yönelik daha detaylı araş-
tırmalar yapması gerekmektedir.

Diğer bölgeleri incelediğimizde, ge-
nelde birbirlerinden ciddi anlamda ay-
rışamadıklarını; itibar için orta düze-
yin başlangıcı dediğimiz itibar konu-
munda olduklarını görmekteyiz.

Türkiye’de şirketler genel olarak 
değerlendirildiklerinde, itibar konum-
landırmasında 100 üzerinden 50-69 
aralığında yoğunlaşmaktalar.

Bu durum, Türkiye’de şirketlerin 
yavaş yavaş algılarının oluşmaya baş-
ladığını; ancak aynı oranda itibarları-
nı artırmadıklarını göstermektedir. 
Türkiye’de şirketlerin ve dolayısıyla 
sektörlerinin  halk nezdinde “GÜVEN 
YARATABİLMEK” için uzun yolları ol-
duğu görülmektedir. 

İtibarlı olmanın yolu “Yöne-
tim Kalitesi”nden geçiyor... 15 sek-
tör nezdinde sorgulanan 155 şirketten 
137’sinin elde etmiş olduğu itibar sko-

ru 50-69 bandında yer almaktadır. Bu 
sonuç, Türkiye’deki şirketlerin henüz 
“itibar” anlamında farklılaşamadığını 
ve yeterli düzeye ulaşamadıklarını gös-
termektedir. Türkiye’nin en itibarlı ilk 

10 şirketini incelediğimizde ise, bu şir-
ketleri rakiplerinden ayıran en önem-
li özelliğin “Yönetim Kalitesi” alanın-
da göstermiş oldukları, başarılı perfor-
manslarının olduğu görülmektedir.

“Kurumsal Sosyal Sorumlu-
luk” alanında gidecek daha çok 
yolumuz var... Türkiye’deki şirket-
lerin, itibar yönetimi alanlarında 
elde etmiş olduğu performansları in-
celendiğinde, şirketler “finansal” ko-
nularda daha başarılı değerlendiri-
lirken; “kurumsal sosyal sorumlu-
luk” ve “duygusal bağ yaratma” ko-
nuları, en düşük performans skoru 
alınan alanlar olarak görülmektedir.

Şirketler için iş sonuçlarında 
başarıyı artırmanın yolu itibardan 
geçiyor. Uzun vadeli düşünebilen ya-
pılarda, zaten olmazsa olmaz olan iti-
bara sahip olduğumuzda:
•	 Ürün/ hizmet satın aldırmak/ tavsi-

ye ettirmek.
•	 Çalışılmak istenen şirket olmak.
•	 Halka açıksa hisse senetlerinin ter-

cih edilmesi/ halka açık değilse açı-
lacak olursa satın alma eğilimi.

•	 Sosyal sorumluluk faaliyetlerin-
de şirketin yer alması; ana iş so-
nuçlarında başarı yakalamak için 
"itibar"ın iş sonuçlarına ciddi anlam-
da destek olduğu ve ilişki kurulduğu 
görülmektedir. Ancak, Türkiye’deki 
sektörlerin ve şirketlerin itibar dü-
zeylerinin, halk nezdinde yeterli ol-
madığı da bir diğer gerçektir. Bunun 

Kurum İtİbarına gİden yol ‘yÖnetİm KalİteSİ’nden geçİyor

Nuran AKSU
RepMan İtibar 
Araİtırmaları 
Merkezi 
Danıİma 
Kurulu
Üyesi

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

İTİBARI ÇOK ZAYIF ZAYIF ORTA GÜÇLÜ ÇOK GÜÇLÜ MÜKEMMEL

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

İTİBARI ÇOK ZAYIF ZAYIF ORTA GÜÇLÜ ÇOK GÜÇLÜ MÜKEMMEL

İTİBAR 
DEĞERLENDİRMESİ

2011
(n = 110)

2012
(n = 155)

0 - 49 / ÇOK ZAYIF 8% 3%

50 - 59 / ZAYIF 44% 45%

60 - 69 / ORTA 31% 44%

70 - 79 / GÜÇLÜ 15% 8%

80 - 89 / ÇOK GÜÇLÜ 2% 1%
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anlamı aslında bugün sahip olunan 
pazardaki hacim ve ciroların pek çok 
şirket için “kısa vadeli” olabileceği-
nin uyarısıdır. 

Türkiye’de şirketlerin “TANIN-
MA” sürecine geçtiklerinde, aynı 
oranda artışı itibarlarına yansıta-
madıkları farkedilmektedir. Hatta 

ğerlendirerek gelecek dönem planı 
çizmeleridir.

İtibar, satın alma ve tavsiye 
etme eğilimini destekliyor. Halk 
nezdinde itibarı 70’in üzerine çı-
kan hemen hemen bütün şirketle-
rin, ürün/ hizmetlerine “satın alma 
/ tavsiye etme eğilimi” gösterilmek-

tedir. İtibarı 70’in altın-
da olan şirketlerde, satın 
alma/ tavsiye edilme eğili-
minin ciddi oranda düşük 
olduğu görülmektedir.

Sonuçlarda ilgi çekici 
verilerden biri ise bazı şir-
ketlere “uyarı” niteliği ta-
şımaktadır. İtibarı 70’in al-
tında olmasına rağmen “sa-
tın alınma” eğilimi gösteri-
len şirketler için, uzun va-
dede çok ciddi bir risk ken-
disini göstermektedir. Bu 
şirketlerin gelecek dönem-
de karşılarına itibarı güç-
lü rakipler çıkması halinde 
pazarlarında ciddi kayıp-
lar yaşayabilme ihtimalle-
ri olabilecektir.

Çalışılmak için “İdeal 
Şirket” olmak istiyorsak 
“İtibarı Yönetmek”le işe 
başlamak lazım.  Araştır-
ma sonuçları, itibarı 70’in 
altındaki şirketlerin “çalı-
şılacak yer olarak tavsiye 
edilme/ çalışılmak istenen 
yer olma” konusunda zayıf 
olduklarını göstermekte-
dir. Bu tablo, ilginç bir du-
rumu da ortaya koymak-
tadır. Sorgulanan şirketler 
sektörlerinin gücünü oluş-
turan; Türkiye’nin / dünya-
nın en büyük şirketleri ol-
duğu düşünüldüğünde “ça-
lışılmak istenen yer olma 
eğiliminin” çok yüksek çık-
ması gerekirdi. Pazarda-

ki konumları, ciroları bu kadar bü-
yük şirketlerin “çalışılmak için ide-
al” görülmemesi; aslında çok önem-
li bir konuya dikkati de çekmekte-
dir. İnsan kaynağı yaratmada şir-
ketlerin pazar hacimlerinden daha 
önemli bir konunun da devrede ol-
duğu: İtibarları...

Türkiye’de halk nezdinde yatı-
rım enstrümanlarına yönelik uzak 
bir toplum olduğumuz; hem ya-
tırım sektöründeki bireysel yatı-
rımcıların yatırım enstrümanları-
nı kullanma oranları, hem de araş-
tırmalarda çıkan sonuçlarla çok net 
bir şekilde kendini göstermektedir.  

RepMan İtibar Araştırması sonu-
cunda ise durum, yatırım araçları-
na olan uzaklığı; itibarın bile henüz 
çok fazla olumluya çeviremediğini, 
olumlu hareket edilebilen durumda 
da Türk şirketlerinin tercih edildi-
ğini göstermektedir. 

Şirketler "Sosyal Sorum-
luluk"ta henüz güçlü 
değiller. İtibarı, 70’in 
üzerinde olan şirketlerin 
gerçekleştireceği sosyal 
sorumluluk çalışmaları-
na halkın destek verme, 
takdir etme eğilimi gös-
tereceği, dolayısıyla top-
lumla bütünleşen proje-
ler yaratılmada itibarın 
öneminin büyük olduğu 
görülmektedir. 

Güçlü sektörler için 
“itibarlı” şirketler ya-
ratmalıyız... 

Türkiye’deki 15 sek-
törün itibarının değer-
lendirildiği araştırma-
da; 70 ve üzeri itibar sko-
ru alan 12 şirketin 5 sek-
tör içinden çıktığı görül-
mektedir. Diğer sektör-
lerde 70 ya da üzerinde 
skor alan şirket olmaması, 
Türkiye’de itibar yönetimi-
nin sadece şirketler için ol-
madığını; eğer ülke ekono-
misinde artış ve başarı iste-
niyorsa, sektörlerin birleşti-
rici örgütlerinin de sektör-
lerinin itibarı üzerine acilen 
eğilmesi ve önlem alması ge-
rektiğini göstermektedir.  

Sektörleri oluşturan şir-
ketler için riskli bulduğu-
nuz konular var mı? 
Şirketler genelinde, tanın-
ma boyutunda bir sorun 
var; dolayısıyla sektörler-

bilinirlik düzeyini geçmiş, gerçek-
ten tanınmanın başladığı süreçte 
yer alan pek çok şirketin; itibar kaybı 
yaşadığı da göze çarpmaktadır. Bu-
nun anlamı, bu sürece giren şirket-
lerin “TANINMA”nın destekleyici-
si olan reklam vb. faaliyetlerine de-
vam etmeden önce; durumlarını de-
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de de en öncelikli iyileştirme alanla-
rından biri “Tanınma” şeklindedir. Bu 
arada “Tanınma” boyutu olduğunun 
mutlaka altının çizilmesi gerekir; çün-
kü “tanınma” ile kastettiğimiz, bilinir-
lik değildir. Bilinirlik, şirket hakkında 
"bilgi" sahibi olunmasını gerektirmez; 
ismin bilinmesi yeterlidir.

Tanınma ise, şirket hakkında “Yö-
netim”, “Ürün/ Hizmet”, “Finansal 
Sağlamlık”, “Çalışan Markası Yöneti-
mi”, “Kurumsal Sorumluluk”, “Duygu-
sal Bağlılık” gibi pek çok konuda şirket 
hakkında bilgi sahibi olunabilmesini 
ifade etmektedir.

Araştırma sonuçlarında, pek çok 
şirketin “tanınmasının” yüksek oldu-
ğunu görüyoruz. Ancak tanınmada-
ki yüksek performansa rağmen, ters 
oranda itibarlarının ciddi ölçüde dü-
şük olduğu farkedilmekte. Bu durum 
aslında çok açık bir şekilde şunu ifade 
ediyor; Bilinirlik sonrası şirketler ta-
nınma sürecine geçtiklerinde iletişi-
me ve ilişki yönetimine hazır değiller. 
İtibar = Güven’i oluşturan ana perfo-
mans alanlarında kendilerini ya doğ-
ru anlatamıyorlar ya da gerçekten ba-
şarısız bir performans algısına sahip-

almaktır; çünkü kıyaslama-
da (benchmark) (en güveni-
len/ beğenilen şirketler) bile 
maksimum 82-86 aralığında 
puan almaktadır. Kıyaslama-
da almış olduğu skorun anla-
mı : Ölçek 100 olsa bile, ilgi-
li sektörde şirketlerin en faz-
la alabileceği itibar puanı, kı-
yaslama  puanı civarındadır. 
Yani, 100 alınması gibi bir 
hedef gerçekçi değildir. 

Eğer bir şirket, 80 üzerin-
de skor alıyorsa, bunun an-
lamı mükemmellik skoru-
nu alıyor demektir. “Mükem-
mellik”, asla hata kabul etme-
yen bir algı anlayışıdır. Tüke-
ticiler/ halk geneli 80 üzerin-

de puan alan şirket için “her istenile-
ni, her şeyi yapabilir” algısı taşıyacak-
lardır. İstediklerinin tersi bir davranı-
şı, bu tip şirketlerden gördükleri anda, 
o şirkete yönelik ciddi eleştirel yorum-
lamalar başlayacak ve itibarın da pua-
nını kırma eğilimine geçeceklerdir.

Bu yüzden itibar yönetiminde, 
hangi paydaşın nasıl yönetileceği açık 
bir şekilde belirlenmeli ve gerçekçi iti-
bar skor hedefleri konularak, hareket 
edilmelidir.

Son olarak, itibarla ilgili ekle-
mek istediğiniz bir konu var mı?
Şirketlerin güvenlerini artırabilme-
leri, krizlere hazırlıklı olabilmeleri 
ve uzun vadeli hareket edebilmeleri 
için "itibar", en önemli kalkandır. Bu 
kalkanı, şirketler performans sis-
temleri içerisine dahil ederek, gün-
lük yaşamlarına indirgemede daha 
aktif hareket edebilirler. Bu nedenle 
önerim, tüm şirketlerin itibar skor-
larını KPI (Key Performance Indi-
cator) puanları içerisine dahil et-
meleri ve itibarlarını bu işin danış-
manlarından destek alarak takip 
etmeleridir.

ler. Bu da itibara yansıyor. Bu itibar 
yönetimindeki en tehlikeli durum-
lardan biridir; çünkü tanınma ger-
çekten artmış ancak, bu tanınma ar-
tışı sırasında algı negatif ya da isten-
meyen şekilde oluşmaya başlamıştır. 
Bu durum ise, bir şirketi iş sonuçları-
na da götürecek olan; ana performans 
boyutlarında algının, zayıf olması an-
lamına gelmektedir. Oluşmuş algı-
yı değiştirmek çok zordur. Bu yüzden 
de “Tanınma”nın yüksek olduğu an-
cak “İtibar”ın düşük olduğu ya da düş-
me eğilimi gösterdiği sektör/ şirket-
ler için bu durum itibar ve algı yöneti-
minde en zor ve riskli konulardandır.

Yine bu duruma bağlı önemli bir 
konu, bazı sektörlerde birkaç şirke-
tin tanınması yüksektir ve itibarla-
rı çok düşüktür. Bu özellikle halkın/ 
tüketicinin her an ulaşabildiği ürün-
lere sahip olmadığı sektörler için (in-
şaat gibi) çok riskli bir konudur; çün-
kü bir-iki şirket sektördeki diğer şir-
ketlerin algısını da etkilemiştir ve tü-
ketici tüm sektöre yönelik “önyargılı 
algı” kalkanıyla hareket etme davra-
nışı sergileyecektir. Yine çok riskli ko-
nulardan biri 80 üzerinde itibar puanı 
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