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“2013 senesinde hemen hemen tüm sektörlerin itibarı artarken bankacılık sektöründe 

hareket yok“ 
 

Kasım ayında itibar yönetimi performansını inceleyeceğimiz sektör “GÜVEN”’in çok fazla önemli olduğu 
Bankacılık Sektörü.  
Türkiye halk geneli nezdinde üçüncüsü gerçekleştirilen RepMan Bankacılık Sektörü İtibar Yönetimi 
Performans Değerlendirmesi Araştırması Eylül 2013 döneminde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 7 coğrafi 



bölgesini temsilen seçilmiş, 15 ilde Türkiye kentsel alanda yaşayan halk genelini temsilen 1.235 kişi ile 
yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
2013 senesinde sorgulanan banka sayısı artırılmış ve toplamda 20 banka ve benchmark bankanın itibarı 
sorgulanarak sektör itibar yönetimi performansı masaya yatırılmıştır.  

  
Sorgulanan Bankalar 

2013 senesi 2012 senesi 2011 senesi 
Abank       
Akbank       
Albaraka Türk       
Bank Asya       
Burgan Bank       
DenizBank       
Finansbank       
Garanti Bankası       
Halkbank       
HSBC       
ING Bank       
Kuveyt Türk       
Odeabank       
Şekerbank       
TEB       
Türkiye Finans       
Türkiye İş Bankası       
VakıfBank       
Yapı Kredi Bankası       
Ziraat Bankası       

Maviye boyalı alanlar ilgili bankanın o sene sorgulandığını ifade etmektedir. Şirketler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. 
Benchmark banka, ütopik bir şirkettir. Görüşülen her bireyin kendi algısında “bankacılık sektöründe en beğendiği bankayı” ifade 
eder. Her birey tarafından belirtilen banka değerlendirmeye alınır ve benchmark skorları bu bankaların ortalamasıyla elde edilir. 
  



2013 senesinde şuana kadar sorgulanan sektörlerin pek çoğu itibar yönetimi performanslarını 
yükseltirken, bankacılık sektöründe ilerleme olmaması bankacılık sektörünün itibar yönetiminde henüz 
istikrar elde edemediğini göstermektedir.  

 
2013 senesinde bankacılık sektörü içerisinde sorgulanan banka sayısı 13 bankadan, 20 bankaya 
çıkartılarak artırılmıştır. 20 banka üzerinden sektörün itibar yönetimi performansına (RMS-Reputation 
Management Score) bakıldığında sektörün itibarının 51,8 alarak daha da düştüğü görülmektedir.  

 
51,8 RMS puanı, 20 banka üzerinden bankacılık sektörü itibar yönetimi performans skoru. 
  



Bankacılık sektörünün itibarını, bölgeler, yaş, Sosyo Ekonomik Statü (SES) gibi değişkenlerde 
incelediğimizde, en yüksek itibar yönetimi performans algısını, Ege Bölgesi’nde yaşayan Türk halkı 
nezdinde 57 RMS puanıyla alabildiği görülmektedi. 
 

 
 
Pek çok sektör, sektör içinde yer alan şirketleri arasından itibar için başlangıç kabul edilen 70 puanın 
üzerinde en azından bir iki şirket çıkartırken, finansal gücü çok yüksek olan bankacılık sektörü içinde, 
hiçbir banka 70 puanı geçememiş durumdadır. Bu durum bankacılık sektörünün özellikle 2008 
senesindeki krizden beri itibarını ciddi anlamda güçlendiremediğini göstermektedir. 
 
  



İTİBAR YÖNETİMİ PERFORMANSI EN YÜKSEK 3 BANKA 
“TC Ziraat Bankası”, “Türkiye İş Bankası” ve “Garanti Bankası” 

2013 senesinde itibar yönetimi performansı en yüksek ilk 3 banka sıralamasına bakıldığında, ilk 3 banka, 
TC Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralanmaktadır. 

 
İlk 3 sırayı elde eden bankaların, elde ettikleri başarıda özellikle 4 ana boyuun çok etkili olduğu dikkat 
çekmektedir.  İlk 3 banka, itibar yönetimi performans alanlarını oluşturan 7 ana boyut (Yönetim Kalitesi, 
Ürün/ Hizmet Kalitesi, Çalışan Markası, Finansal Sağlamlık, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Duygusal 
Bağlılık, Tanınma) içerisinde; 
 Yönetim Kalitesi 
 Çalışan Markası 
 Finansal Sağlamlık 
boyutlarında diğer bankaların performans ortalamasına göre oldukça yüksek performans 
sergilemektedirler. 

“MEVCUT MÜŞTERİLERDE EN YÜKSEK İTİBAR YÖNETİMİ PERFORMANSI  
 “AKBANK”’ın 

Bankaların itibar yönetimi performansını kendi müşterileri* nezdinde değerlendirdiğimizde en yüksek 
itibar yönetimi performans skorunu 88 RMS (Reputation Management Score) puanıyla Akbank 
almaktadır. 
*Türkiye kent geneli halkı nezdinde görüşülen kişilere en yoğun hangi bankayla çalıştıkları sorulmuştur. 
Kendi müşterileri nezinde elede edilen skor; en yoğun çalıştığı bankaya verilen itibar yönetimi performans 
skorunu ifade etmektedir. 
  



BANKACILIK SEKTÖRÜNDE “TÜRK OLMAK” İTİBARI ETKİLİYOR.. 
Bankacılık sektörü kapsamında sorgulanan bankalar 4 ana grupta değerlendirildiğinde, en yüksek itibar 
yönetimi performansını, “Kamu Sermayeli Bankalar”’ın aldığı görülürken, bu kategoriyi  “Özel Sermayeli 
Mevduat Bankaları”’nın takip ettiği görülmektedir.  

 
 
Bankaların gruplara ayrıldığında elde ettikleri itibar yönetimi performanslarına bakıldığında Türk halkının 
özellikle Türk ya da Türk algısı olan bankaları daha itibarlı algıladıkları ve güven duyma eğilimi 
gösterdikleri farkedilmektedir.  
İtibar yönetimi performans skorunu oluşturan 7 ana boyut çerçevesinde 2013 senesinde, sektörün en 
düşük performans gösterdiği boyutlar, 2012 senesinde de en düşük boyutlar olan; 
 Duygusal Bağlılık  
 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
alanlarıdır.  
  



Sektör 2012 ve 2013 seneleri karşılaştırmalı değerlendirildiğinde; “Ürün/ hizmet kalitesi” alanında 
performansı aynı kalmış, tek yükselme eğilimi gösterdiği boyut olan “Finansal Sağlamlık” aanında 3,4 
puanlık yükselme eğilimi göstermiştir. Diğer 5 temel itibar yöneitmi alanında ise düşüş eğilimi 
göstermiştir. 

 
 
Bankacılık sektörünü oluşturan  4 ana gruptan,  “Yabancı Sermayeli Bankalar” ve“Kalkınma ve Yatırım 
Bankaları” tüm itibar boyutlarında bankacılık sektörü performans ortalamasından oldukça geride 
konumlanmaktadırlar. Özellikle “Tanınma” boyutunda gösterdikleri çok düşük performans,  bu ana 
grubun en öncelikli iyileştirme alanı olarak öne çıkmaktadır. 
 
 
 
 
 
  



İTİBAR; 
“Pazar payını güçlendirir” 

  “Bağlılık yaratır” 
   “İdeal şirket olmayı sağlar” 
    “Hisse senedini aldırır” 
     “Duygusal bağ yaratır” 
 
Gerçekleştirilen yüzlerce itibar araştırması kapsamında en fazla göze çarpan konuların başında itibarı 70 
ve üzeri olan şirketlerin iş sonuçlarında da çok güçlü olduklarıdır. İtibar düştükçe iş sonuçlarındaki başarı 
da düşmektedir. (Tekel konumunda olan şirketler dışında) 
Bankacılık sektörünün genel olarak iş sonuçlarında çok güçlü olmadığı görülmektedir. Şuanda sahip 
oldukları itibar yönetimi performanslarına paralel, sektörün iş sonuçlarında da, halk geneli nezdinde 
yeterli başarıya sahip olmadıkları farkedilmektedir. 

 
 
  



Araştırmaya Yönelik Genel Bilgiler 
RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi (www.repman.com.tr)tarafından GfK Araştırma Şirketi’nin 
(www.gfk.com) ana sponsorluğunda 2011 senesinden beri gerçekleştirilen  Türkiye Halk Geneli nezdinde 
Sektörler İtibar Araştırması 2013 senesinde de devam etmektedir.  
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 araştırma ekibi olarak bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz. 
Kontaklar: 
Nuran AKSU -  Araştırma Danışmanı – RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyesi  
 


