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“Ulaşım sektörünün elde ettiği itibar yönetimi performans skoru (RMS:60,9*) ve 
“Tanınma” boyutunda gösterdiği performansı sektörün algısının kendi kontrolünde 

olmadığını göstermektedir.” 
The Brand Age ile 2012 senesinde başlattığımız ve her ay bir sektörün halk nezdinde detaylı itibar 
yönetimi performansını incelediğimiz RepMan İtibar Yönetimi Performans Değerlendirme 
Araştırması’nın bu ay incelenen sektörü “Ulaşım Sektörü”  
Araştırma, Ulaşım sektörü pazarının gücünü %70’den fazla oranda temsil edebilecek şirketleri 
inceleyerek gerçekleştirilmiştir. Bir sektörün itibarını, parçalarının yani o sektörü oluşturan şirketlerin algı 
ve itibarının oluşturduğu baz alınarak önce şirketlerin algısı ve itibarı bulunmuş, şirketlerin oluşturduğu 
algı ve itibar yönetimi performansı ortalaması ile sektör itibarı bulunmuştur.  
2013 senesi Perakende sektörü itibar yönetimi araştırması, Aralık 2013 döneminde Türkiye’nin 7 coğrafi 
bölgesini temsilen seçilmiş, 15 ilde Türkiye halk genelinde 1.239 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  
Ulaşım sektörü kara, hava ve deniz ulaşımı olmak üzere 3 ana alt sektöre ayrıştırılarak incelenmiştir. 
Ulaşım sektörü içerisinde sektör benchmarkı ile birlikte aşağıda isimleri yer alan şirketler sorgulanmıştır. 

Araştırma kapsamında Yeralan 
Şirketler 

Hava 
Ulaşımı 

Kara 
Ulaşımı 

Deniz 
Ulaşımı 

Anadolu Jet Kamil Koç İDO 
Atlas Jet Metro Turizm   
Onur Air Pamukkale 

Turizm   
Pegasus Ulusoy   

THY Varan Turizm   
Şirketler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.  

Benchmark ütopik bir şirkettir. Tek bir şirket değildir. 
Görüşülen her bireyin kendi algısında “en beğendiği” 
şirketi ifade eder. Her birey tarafından belirtilen 
şirket değerlendirmeye alınır ve benchmark skorları 
bu şirketlerin ortalamasıyla elde edilir. Ulaşım 
sektörü benchmarkını bulmak için soru aşağıdaki 
içerikte sorulmuştur. 
HAVAYOLU BENCHMARKI:“Lütfen Türkiye’de veya 
dünyada bildiğiniz tüm havayolu ulaşımı 
sektöründeki şirketleri düşününüz. En çok 
beğendiğiniz/ takdir ettiğiniz havayolu şirketinin 
hangisi olduğunu lütfen söyleyebilir misiniz?” 
KARAYOLU BENCHMARKI: “Lütfen Türkiye’de veya 
dünyada bildiğiniz tüm karayolu ulaşımı 
sektöründeki şirketleri düşününüz. En çok 
beğendiğiniz/ takdir ettiğiniz karayolu şirketinin 
hangisi olduğunu lütfen söyleyebilir misiniz?” 
  

*Kara, hava ve deniz ulaşımı sektörlerinin ortalamasını ifade etmektedir.  
  



Ulaşım sektöründe sorgulanan şirketlerin çoğunun itibar yönetimi performanslarının geçen seneye göre 
düşmesine bağlı olarak sektör itibarının da düştüğü görülmektedir.  
Hava, kara ve deniz ulaşımını bütün olarak değerlendirdiğimizde ulaşım sektörünün Türkiye halk geneli 
nezdinde geçen sene elde ettiği i itibar yönetimi performans skorunun 2,2 puan düşerek 60,9’a gerilediği 
farkedilmektedir. Havayolu ve karayolu ayrımında sektörün itibarını incelediğimizde karayolu ulaşımı 
sektörünün daha fazla puan kaybettiği görülmektedir. 

 
Deniz Ulaşımı sektörü içinde sadece İDO sorgulandığı ve kurallarımız gereği deniz ulaşımı sektörü  sonuçları 
paylaşılmamaktadır.Sadece ulaşım sektörü genel ortalaması içerisinde yer almaktadır. 
 
  



Ulaşım sektörünün itibar yönetimi için çok önemli ana yönetim alanlarından biri olan “TANINMA” 
boyutunda gösterdiği düşük performans düşündürücü konuların başında gelmektedir. Ulaşım 
sektörünün tanınma boyutunda gösterdiği performansı, halkın sektör şirketleri hakkında fazla bilgi sahibi 
olmadığı göstermektedir. İnsan hayatı için güvenliğin ve güvenilirliğin bu kadar yüksek olduğu bir sektörü 
halkın yeterince tanımaması hem sektör hem halk için riskli bir itibar ve algı yönetimi alanı olarak öne 
çıkmaktadır. 
Algı kontrolünün sağlanmasında en önemli konuların başında gelen “Tanınma” boyutu tüm sektörler ve 
şirketler için itibar riski teşkil eden konulardan biridir. Tanınmaları yeterli olmayan sektörler ve şirketlerin 
paydaşları nezdinde sahip oldukları -olumlu ya da olumsuz- algıları kendi inisiyatifleri dışında 
oluşabilmektedir ve oluşan bu algı gerçek olmak zorunda da değildir. Bu nedenle ulaşım sektörü halkın 
sektörden beklentilerini de dikkate alarak tanınmasını artırmalıdır. 
 
Ulaşım Sektörünün En Fazla Puan Kaybettiği Konular; “Finansal Sağlamlık”, “Duygusal Bağlılık” ve 
“Çalışan Markası”  
Ulaşım Havayolu sektörünün 2012 senesine göre en fazla performansının düştüğü itibar boyutları 
“Finansal Sağlamlık”, “Duygusal Bağlılık” ve “Çalışan Markası” şeklindedir. 

 
 
  



Karayolu sektörünün 2012 senesine göre en fazla performansının düştüğü itibar boyutları havayolu 
sektörü ile aynı boyutlara ek olarak “Yönetim Kalitesi” şeklindedir. Karayolu sektörünün geçen seneye 
göre gösterdiği düşüş eğilimi daha yüksektir. 

 
 

Ulaşım Sektörünün İtibar Yönetimi Performansı En Yüksek Olan Şirketleri 
Havayolu Ulaşımında “TÜRK HAVA YOLLARI”, Karayolu Ulaşımında “KAMİL KOÇ” 

Ulaşım sektörünü alt sektörlere ayırdığımızda havayolu ulaşımı sektöründe 77,3 RMS (Reputation 
Management Score) puanıyla Türk Hava Yolları birinciliği alırken, karayolu ulaşımı sektöründe 64,9 RMS 
puanıyla Kamil Koç birinciliği almaktadır. 
Havayolu sektörü içerisinde sorgulanan şirketlerin elde ettiği itibar yönetimi performans skoruna 
bakıldığında ikinci sırada yer alan havayolu şirketi ile THY arasında 15, havayolu benchmark skoru ile21 
puan fark olduğu görülmektedir. Sektör içinde bu kadar puan farkı olması sektörün itibar yönetimi 
performansı açısından henüz yeterli konumda olmadığını göstermektedir. 
  



Hem havayolu hem de karayolu sektörü içerisinde en yüksek ve en düşük  itibar yönetimi performansına 
sahip şirketler incelendiğinde performans farkının en fazla olduğu boyutlar; 

 Tanınma  
 Yönetim Kalitesi (Gelecek vaat eden, etik, şeffaf, güvenilir bir şirket olması, yenilikçi olması, gelecek vaad eden 

yönetim anlayışına sahip olması gibi konuları ifade etmektedir.) 
 Duygusal Bağlılık (Olmasa eksikliği hissedilecek şirketlerden biri olması, ulusal ve yerel ekonomiye katkı sağlaması 

gibi konuları ifade etmektedir.) 
şeklindedir. 
 
 “Ulaşım Sektörüne en fazla itibar yönetimi performans skoru Marmara,  Karadeniz ve Doğu Anadolu 

Bölgesi’nden” 
Sektörün itibar yönetimi performansı değişik gruplar altında incelendiğinde ulaşım sektörüne en düşük 
itibar yönetimi performansınının, “Güney Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nde yaşayanlar” tarafından 
verildiği görülmektedir. 
En yüksek itibar yönetimi performans skorunu ise “Marmara, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
yaşayanlar” ile “AB sosyo ekonomik statüye sahip kişiler”in verdiği görülmektedir.  

 
  



Karayolu sektörüne ise en düşük itibar yönetimi performansını, “Güney Doğu Anadolu, Akdeniz  ve İç 
Anadolu Bölgesi’nde yaşayanlar” ile “25-34 yaş arasındaki gençler”’in verdiği görülmektedir. 
En yüksek itibar yönetimi performans skorunu ise “Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
yaşayanlar” ve “15-17 yaş arası gençler ile 55 yaş ve üzeri kişiler” vermektedir. 
 

 
 
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  


