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İçindekiler

Araştırma sektörü 2008 yılını 150 Milyon ABD doları 
ciroyla tamamladı. Bu rakam bir önceki yıla göre 
yüzde 16 büyümeye denk geliyor. 2008 sonunda 
kendini hissettiren ekonomik durgunluk yaşanmasaydı, 
sektörümüz daha da hızlı büyüme imkânı bulacaktı 
ama yılın son aylarındaki talep düşüklüğü potansiyel 
büyümenin gerçekleşmesini engelledi.

2008 yılı Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları 
Derneği için olumlu bir yıl oldu. Örneğin 2007 yılında 
8 olan GAB sahibi firma sayısı 2008 yılında 16’ya 
yükseldi. Bunun yanı sıra 2009 kılavuzu pratikte 
karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak yenilendi ve 
tamamlandı. 2008’de ayrıca derneğimizin tüzel üye 
sayısı 74’ten 81’e, tüzel üye firma temsilci sayısı da 
102’den 114’e çıktı. Bireysel üye sayımız ise 2008 
sonunda 479 kişi oldu. 

Derneğimiz 2009 yılında birçok ‘ilk’leri 
gerçekleştirdi: 29-30 Ocak tarihlerinde EFAMRO 
toplantısına ev sahipliği yaptık. İngiltere, İspanya, 
Portekiz, Almanya, İsveç, Hollanda ve Finlandiya 
temsilcilerinin katıldığı sektörün bu önemli toplantısı 
Radisson Sas Ortaköy’de yapıldı.  

Yeni yılda imza attığımız bir ilk, Bahçeşehir 
Üniversitesi’yle ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Uygulamalı 
Pazarlama Araştırması Sertifika Programı’ oldu. Sektörde 
bir ilk olarak tarihe geçen bu program, Bahçeşehir 
Üniversitesi Co-Op (Cooperative Education, Ortak-
Eğitim) Programı bünyesinde hayata geçti.  

Co-op eğitimi, öğrencinin/katılımcının, lisans eğitimi 
sırasında bir işyerinde çalışmasına yani teori ve pratiği 
birleştirmesine dayalı bir program. Bu işbirliğindeki 
amacımız üniversite ve sektör arasında bilgi ve deneyim 
paylaşmak, eğitim ile çalışma yaşamını bütünleştirmek 
ve nihayetinde seçkin bir ‘eğitimli araştırmacı kaynağı’ 
oluşturabilmek.

14 hafta sürecek programda, araştırma kavramları, 
araştırmanın kullanım alanları, uygulama teknikleri, 
verilerin analizi, verilerden bilgi üretme ve yorumlanması 
gibi pazarlama araştırmalarının tüm süreçlerini ve 
alanlarını kapsayan konularda hem teorik hem de 
uygulamalı eğitim verilecek.

Sektörün tecrübeli ve uzman isimlerinin eğitmen 
olarak görev alacakları sertifika programı, Bahçeşehir 
Üniversitesi Beşiktaş Kampusu’nda gerçekleştirilecek. 
İlk eğitim dönemi 27 Şubat 2009’da başlayan program, 
14 haftalık sürelerle tekrar edecek. Sekiz ana başlıktan 
oluşan eğitim Salı ve Perşembe günleri yapılacak 

derslerle toplam 56 saat verilecek.
Program bir taraftan araştırma sektörü çalışanlarına 

diğer taraftan da Bahçeşehir Üniversitesi lisans 
öğrencilerine açık. Programı tamamlayan lisans 
öğrencilerinin kredi, sektör çalışanları ise sertifika alacak.  

Bir başka eğitim programını da dernek bünyesinde 
hayata geçiriyoruz. ‘Araştırma ve Pazarlama Çözümleri 
2009’ adını verdiğimiz eğitim programımız şu üç 
basamaktan oluşuyor: Temel Kazanımlar, Yetkinliklerin 
Pekiştirilmesi ve Bireysel Gelişim. Ayrıca bu üç 
basamağın yanı sıra 6 konu başlığından oluşan farklı 
sektörlere odaklı eğitimlerimiz de yapılmakta.

Bu yıl 12’ncsini 10-11 Mart 2009 tarihlerinde 
Hilton Convention Center’da gerçekleştirdiğimiz ve ana 
teması ‘Bilginin Gücü’ olan Araştırma Zirvesi’nde, genel 
olarak değişen pazar koşulları ve tüketici eğilimleri 
tartışıldı. Açılış konuşmasını Sabancı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Güler Sabancı’nın yaptığı zirveye 
Milli Takımlar Sorumlusu Sn. Fatih Terim de konuşmacı 
olarak katıldı.

Bu yıl gerçekleştirdiğimiz bir diğer ilk de MediaCat 
işbirliği ve 14 araştırma firmasının katılımıyla 
çıkarttığımız Marketing Research (MR) eki. Pazarlama 
araştırması sektörü firmalarının kendi araştırma 
modellerini anlatabileceği bir platform olarak hayata 
geçirdiğimiz MR eki, Nisan ayında tüm MediaCat 
abonelerine ve satış noktalarına ulaştırılırken, 12. 
Araştırma Zirve’sinde de katılımcılara dağıtıldı. 36 sayfa 
olarak hazırlanan ve bu yıl birincisini yayınladığımız bu 
eki ilerleyen yıllarda da yenilemeyi planlıyoruz. 

2009 sıkıntılı bir dönem olacak ve doğal olarak 
bundan araştırma sektörü de payını alacak. 

Ama her durgunluk gibi bunun da bir sonu 
olacak. Bir kere bu dönem geçildikten sonra ve 
tekrar aynı trendler oluştuğunda Türkiye’nin büyüme 
ortalamasından daha fazla büyüyecek bir araştırma 
sektörü öngörüyorum. Türkiye ekonomisi dünyanın 18. 
büyük ekonomisi ama dünya araştırma harcamaları 
sıralamasında 26. sıradayız. Yani araştırma sektörü 
olarak, reel olarak gerideyiz. Önümüzdeki yıllarda bu 
farkı kapatacağız. 

Ben önümüzdeki yıllarda sektörümüzün bugünden 
çok daha etkin ve iyi koşullarda olacağına inanıyorum. 
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“Nitekim çıta gittikçe yükseliyor ve 
hızla değişen bu ortamda en önemli 
başarı faktörü hızlı ve en az riskli kararlar 
alabilmek. Bunun için de araştırma 
sektörü artık ilk başvurulan adreslerden 
biri olmuş durumda.” diyerek sektörün 
günümüzde durduğu yeri ve önemini 
özetliyor. 

DOĞALLIĞIN ÖNEMİ
Peki sektörde klasik kalıpların haricinde 
ne var? 5-10 yıl öncesine göre nasıl 
evrildi? Sektör profesyonellerine bu 
soruyu sorduğumuz zaman öncelikle 
markalı modellerin sayısının gittikçe 
arttığına dair ortak bir yanıt alıyoruz. 

Barem RI genel Müdürü Doç. Dr. 
Pervin Olgun, geçen zaman içinde ürünü 
kullanma, satın alma, tüketme sırasında 
doğallığın çok önemli hale geldiğini 
vurguluyor ve ekliyor: “Tüketicinin 
fark etmeden yaptığı, anlatmayı aklına 
getirmediği veya doğru olanı yapıyor 
olmak adına dile getirmediği alışkanlıklar 
gelişen yeni tekniklerle daha rahat 
ortaya çıkıyor. Kalitatif araştırmalar, 
etnografinin yanı sıra internet ve özellikle 
web 2.0’ın nimetlerinden de yararlanarak 
klasik fokus grup ve derinlemesine 
görüşmelerden destek alıyorlar.”

“Diğer bir değişim de sonuçların 
sunulması üzerinde izleniyor, artık 
müşteriler sadece rakamların ve 
verilerin sunulması ve istatistiksel 
farkların işaretlenmesi ile yetinmiyorlar, 
araştırmacının sonuçlar üzerine kendi 
yorumlarını katarak pazarlama ekibine 
yol gösterici olmasını istiyorlar.” diyen  
Sistematik Araştırma Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Çiğdem 
Akgüner Döker de araştırma şirketlerinin 
firmaların pazarlama departmanlarının 
bir parçası, bir iş ortağı olarak çalışmasını 
arzu ettiklerini belirtiyor.

GfK Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı Fulya Durmuş ise sektörde 
son 10 yıl içinde ciddi değişikilikler 
olduğunu söylüyor ve sürekli olarak 
teknolojik altyapıya yatırım yaptıklarını 
kaydediyor.

BİLİNÇ YENİ OLUŞUYOR
Sektörün ortak görüşü araştırmanın, 
firmalar tarafından potansiyelinin çok 

çok altında değerlendirilmesi. Peki 
bu durumu tersine çevirmek için ne 
yapılabilir? 

Synovate Genel Müdürü Ali 
Muharremoğlu Türkiye’de pazarlamanın 
tüm fonksiyonlarının aslında bir 
yatırım olduğu bilincinin çok yeni 
oluştuğunu söylerken buna paralel 
olarak da bu yatırımın geri dönüşü 
bir çok firma tarafından sorgulanmaya 
başladığını ekliyor. Muharremoğlu; 
“Pazar araştırması, şirketlerin yaptıkları 
pazarlama faaliyetlerinin etkinliklerinin 
ölçümü, optimum pazarlama karmasının 
yakalanması için öngörüyü sağlıyor, 
daha da önemlisi pazarlama araştırmaları 
erken uyarı sistemi şeklinde çalışarak, 
firmaların yapacakları yatırımın faydasını 
maksimum noktaya taşımasını sağlıyor.” 
diyor ve araştırmanın bu özellikleriyle 
firmaların araştırmadan faydalanması 
gerektiğinin önemini gösteriyor.

ALTININ İYİCE ÇİZİLMESİ 
GEREKİYOR
TNS Piar Kurumsal Gelişim Direktörü 
Ogün Doğan Akyol da  soruya, 
“Araştırmaya olan inancın arttılması, 
güvensizliğin giderilebilmesi,sağladığı 
faydaların altının iyice çizilmesi gerekiyor. 
Araştırmanın ham veri toplama işi 
değil işlenmiş veri analizi olduğunun, 
araştırmacının stratejik karar alma 
sürecindeki danışmanlık görevinin 
daha fazla vurgulanması gerektiğini 
düşünüyorum. Araştırmaya dayalı alınan 
kararlarda araştırma yatırımın nasıl geri 
döndüğünün, fiyatlandırmadan ürün 
geliştirmeye, müşteri sadakatinden marka 
konumlandırmaya kadar geniş bir yelpazede 
araştırmanın sağladığı faydalar bizler ve 
müşterilerimiz tarafından daha yoğun 
şekilde anlatılmalıdır.” yanıtını veriyor.     

FIRSATA DÖNÜŞÜR MÜ?
Sektörden gelen bu ve benzeri iyimser 
yanıtları takip eden soru  içinde 
bulunduğumu ekonomik şartlar 
hakkında. Kriz zamanlarında iletişim 
kesen firmların kısa dönemde tasarruf 
ettiği ancak uzun vadede de ciddi kayıplar 
yaşayabileceği tüm pazarlama iletişimi 
sektörünün neredeyse ağız birliği ettiği 
ortak görüşü. Önümüzde çok yakın bir 

zamanda 2001 krizi örneği de varken 
bugün durum ne? Araştırma şirketleri 
bu krizi kendileri ve müşterileri için bir 
fırsata dönüştürebilir mi?

Sektör temsilcilerinin verdiği yanıtlar 
üç aşağı beş yukarı aynı. Ama Argus 
Pazar Araştırma ve Danışmanlık Genel 
Müdürü Mehmet Bora Alçı bir noktaya 
dikkat çekiyor: “Ekonomik kriz, aslında 
araştırma şirketlerinin kendilerine çeki 
düzen verebilmesi, öz eleştiri yapabilmesi, 
daha yüksek katma değer yaratmak 
üzere fikirler üretilmesi için ciddi bir 
fırsat sunuyor. Bu dönem, katma değeri 
yüksek ancak maliyetleri düşük olan 
yeni araştırma model ve teknikleri 
tasarlamak için son derece ideal bir 
dönem. Değişimini tamamlayamayan orta 
ve küçük ölçekli araştırma şirketleri için 
ise son derece riskli bir dönem olduğunu 
düşünüyoruz.” diyen Alçı, orta ve küçük 
ölçekli araştırma şirketlerinin nefesini iyi 
ayarlaması gerektiğini vurguluyor. 

EN İYİ ARAÇ
Son olarak yine 2001 krizinden örnek 
verecek olursak, o dönemde iletişim 
yatırımı yapan firmaların bugün 
geldikleri noktalar dikkatle bakmak 
ve izledikleri yolu iyi incelemek 
gerektiğini anlıyoruz. Zaten medyadan 
halkla ilişkilere kadar tüm sektörlerde 
profesyonellerin birleştiği ortak nokta 
büyük firmların artık daha bilinçli 
olduğu. Bu noktaya araştırma cephesinden 
bakacak olursak araştırmaların, firmaların 
büyüme ve gelişimine katkısı nedir?

Araştırmanın, şirketlerin 
yatırımlarının geri dönüşlerini 
değerlendirebilmesi ve doğru hedefler 
belirleyebilmesi için yardım alınan 
en maliyet-etkin araç olduğunu 
söyleyen BMR Co. Proje Uzmanı Ceren 
Şahin,  araştırmanın aynı zamanda  
gerekli müdahalelerin zamanında 
yapılmasını sağlayarak sağlıklı gelişme 
imkanı sunduğuna dikkat çekerken, 
“Sektörlerinin ön sıralarında yer alan 
firmaların, neden araştırmayı yoğun 
olarak kullandıklarını, pazarlamaya yön 
veren herkesin düşünmesi gerekiyor.” 
diyerek  araştırmanın firmaların sağlıklı 
büyümesine sağlayabileceği katkıyı 
özetliyor.

KAPAK

Araştırmanın gücü

Araştırma	sektörü	
10-11	Mart	

tarihlerinde	yapılan	
12’nci	Araştırma	

Zirvesi’nde	bir	araya	
geldi.		Ana	teması	

‘Bilginin	Gücü’	olan	
zirveden	yola	çıkarak	
sektör	ne	durumda,	

içinde	bulunduğumuz	
ekonomik	koşulları	
nasıl	göğüslüyor	ve	
yola	nasıl	devam	

edecek,	merak	ettik	
ve	‘araştırmanın	
gücü’nü	sektör	
temsilcilerine	

sorduk.		

E konomik olarak zor bir 
dönemden geçiyoruz. 
Gelişen teknoloji, bir önceki 
tekniği 5-10 yıl geçmeden 

‘demode’ bırakıyor. Daha da önemlisi 
alışkanlıklarımız değişiyor. Ürünü, 
hizmeti ve bilgiyi eskisine nazaran ‘daha 
başka’ tüketiyoruz. Herkes için, her sektör 
için bu böyle. Peki araştırma sektörü ne 
durumda ve bu sektörden hizmet alanlara 
ne söylüyor? Ya da başlıkta dediğimiz 
gibi, ‘ne kadar güçlü?’

İKİ ANAHTAR KAVRAM
Millward Brown Türkiye Genel Müdürü 
Betül Khan sektörün şu andaki durumu 
için ‘risklerin minimize edilmesi’ ve 
‘verimliliği artırmak’ kavramlarının 
altını çiziyor. “Pazarlama ve marka 
yöneticilerinin hedeflerini özetleyen 
bu iki anahtar kavram tam da neden 
araştırmanın parlayan yıldız olduğunu 
özetliyor.” diyen Khan, “Çünkü her ikisi 
için de stratejik bilgiye gereksinim var. 
Özellikle tüketiciyle iletişimin giderek 

daha da zorlaştığı, mecra ve mesaj 
sayısının kalabalıklaştığı günümüzde, 
marka, mecra, mesaj ve tüketiciyi bir 
araya getirmenin yolu araştırmaktan 
geçiyor.” sözleriyle de bunun nedenini 
açıklıyor. 

Nielsen Türkiye Tüketici Grubu 
Genel Müdürü Candan Schabio da pazar 
araştırma sektörünün dünya çapında bile 
hala genç bir sektör olduğunu belirtiyor 
ve hemen arkasından öneminin de her 
yıl arttığına dikkat çekiyor. Schabio 

ARTIK	ÖZ	
ELEŞTİRİ	YAPMAYA	
BAŞLAMALIYIZ

MEHMET BORA ALÇI 
Argus Pazar Araştırma ve Danışmanlık  
Genel Müdür

Araştırma sektörü, tüketiciye ve 
tüketime dair hemen hemen tüm Pazar 
oyuncularının kolaylıkla erişebileceği 
‘sığ’ bilgileri derlemeye yardımcı olan 
klasik araştırma yöntemleri yerine, 
tüketicinin iç dünyasını ve zihninin 
derinliklerini anlamaya yardımcı olacak 
yeni nesil ‘derinlemesine’ araştırma 
tekniklerine yönelmesi gerekiyor. 
Özellikle marka değer teklifi oluşturma, 
yeni ürün konseptleri, reklam, ambalaj 
tasarımı vb gibi stimulüslerin tasarımı 
sırasında insan zihnini daha iyi anlayan 
ve mesajların hedefine ulaşmasını 
sağlayacak gerçek bilgiye erişimin 
önemi çok büyük. Türkiye bu alanda 
özellikle ABD ve İngiltere’de yakın 
dönemde artış gösteren derinlemesine 
teknikler kullanan ‘quali-quanti’ 
teknikleri pazara sunmaya başlamalıdır. 

Araştırma sektörü, geçtiğimiz on 
yılla karşılaştırıldığında temelde çok 
büyük bir farklılık sunmuyor. Sadece, 
‘branded’ modellerin pazarlanmasında 
büyük bir artış yaşanıyor. Ancak bu 
branded modeller de geçmiş klasik 
araştırma yöntemlerine göre büyük 
bir yenilik taşımıyorlar. Araştırma 
sektörünün artık, öncelikle mevcut 
araştırma tekniklerinin eksiklikleri 
konusunda bir öz eleştiri yapmaya ve 
bunları gidermek üzere çözüm önerileri 
üretmeye başlaması gerekiyor.
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FONKSİYON	
DEĞİŞTİ

OGÜN DOĞAN AKYOL
TNS Piar - Kurumsal Gelişim Direktörü

Türkiye araştırma sektörü özellikle ABD 
ve Batı Avrupa ülkelerinde yaşanan 
tüm değişimleri kısa bir süre içinde 
bünyesine almaktadır. Bu konudaki 
en önemli istisna internet üzerinden 
yapılan araştırmaların payının Türkiye’de 
sözkonusu ülkelerin çok çok gerisinde 
olmasıdır. Artık bilgisayar aracılığı 
ile yapılan anketlerde tüketicilerin 
market ortamında karşılaştıkları raf 
düzenleri özel simülasyon programları 
ile karşılarına getirilebilmekte ve 
tüketicilerin verdikleri cevaplara göre 
farklı raf düzenleri ve farklı markaların 
tüketicilerin karşısına çıkıtğı interaktif 
uygulamalar kullanılmakta.  Tüm 
bu uygulamalar Türkiye’de de bizler 
tarafından uygulanmakta. 

Son yıllarda Türkiye’de teknolojik 
gelişmeler dışında araştırma sektörüne 
yön veren önemli gelişmelerin başında 
araştırmanın ve araştırmacının 
fonksiyonundaki değişim oldu. 
Araştırmacıdan beklenti arttı ve stratejik 
karar alma sürecinde araştırmacıdan 
danışmanlık hizmeti beklenir hale geldi. 

Markalı ürünler / modellerin 
araştırma sektöründeki kullanımı 
giderek artıyor. Önümüzdeki yıllarda 
da bu artışın devam edeceği rahatlıkla 
söylenebilir.  Sektöre yönelik olumsuz 
gelişmelerden biri de rekabet 
yoğunluğu ve krizin etkisiyle oluşan 
fiyat rekabeti. Bu rekabet araştırma 
hizmetinin değerini ucuzlatırken 
sektörün büyümesinin önündeki önemli 
engellerden biri konumunda. 

LÜKS	DEĞİL	
ZORUNLULUK

BETÜL KHAN
Millward Brown - Genel Müdür

Değişen pazarlama dinamiklerine ayak 
uydurmakta zorlanmayan araştırma 
sektörünün son beş yıl içinde daha 
fazla teknoloji odaklı davranıp, online, 
dijital ve mobil olanakları daha fazla 
bilgi derleme yöntemleri arasına kattığı 
söylenebilir. Yeni teknolojiler ve gelişen 
ileri analiz yöntemleri birçok kaynaktan 
elde edilen verilerin bir potada eritilip 
karar vericilere yol gösterici içgörüye 
dönüşmesini sağlıyor. 

Araştırma hangi ekonomik koşulda 
olursa olsun ‘lüks’ olarak tanımlanamaz, 
bir zorunluluktur. Reklamverenlerin 
ise göreceli olarak daha fazla seslerini 
duyurma yetenekleri, onların takip eden 
dönemlerde pazar paylarını artırmalarına 
destek olur.  Veriye dayalı içgörü sunan 
araştırma sektörünün vazgeçilmezliği 
resesyon dönemlerinde daha da fazla 
hissedilir.

Firmaların büyüme ve gelişmelerine 
en büyük katkıyı sahip oldukları güçlü 
markalar sunar. Güçlü marka olmak için 
temelde dört unsurdan bahsedebiliriz: 
1. İşin temellerinin sağlam atılmış 
olması, yani doğru yönetsel yapı, 
dağıtım, paket ve fiyat bileşeni, 2. 
Muhteşem bir marka deneyimi, 3. 
Açık ve net bir duruş, marka vaadi, 
4. Dinamizm ve liderlik. Üçüncü ve 
dördüncü unsurlar iletişimle mümkün, 
yani reklam şart. Ama her dört unsuru 
da incelediğimizde en önemli girdinin 
tüketici verisi olduğunu söyleyebiliriz. 
Her dört unsurun ince ayarı için 
araştırma şart!     

FARKLI	
DİSİPLİNLERDEN	
YARARLANMAYA	
BAŞLADIK

ALİ MUHARREMOĞLU
Synovate - Genel Müdür

Gelişen teknoloji denildiğinde genellikle 
aklımıza teknik anlamdaki yenilikler 
geliyor ancak bizim teknolojiden 
anladığımız sadece bunlarla kısıtlı 
değil; elbette istatistiki olarak 
imkanlar arttı, ancak aynı zamanda 
araştırma yeni, farklı disiplinlerden de 
yararlanmaya başladı ki burada özellikle 
nöro-psikoloji, antropoloji, semiyotik 
gibi disiplinler araştırmacıların 
hayatına girmeye ve bakış açılarını 
çeşitlendirmeye başladı.

Artık tüketicilerin her türlü 
davranışını tetikleyen motifleri ağırlıklı 
olarak tespit edebiliyoruz. Bu geldiğimiz 
bilgi düzeyi bize tüketicilerin pek çok 
kararını duygusal motiflerin etkisiyle 
şekillendirdiğini gösteriyor. Dolayısıyla 
artık beyan edilen nedenleri değil, 
tüketicilerin bilinç altında saklı kalanı 
bulmaya, tanımlamaya çalışıyoruz. 
Bu noktada hem yaklaşım, hem veri 
toplama yöntemleri, hem de verileri 
yorumlarken kullanılan referanslar 
elbette hem çok çeşitli, hem de 
geçmişten oldukça farklı.

Araştırmanın sektör olarak değişime, 
henüz değişim gerçekleşmeden ayak 
uydurması gerektiğine inanıyorum. 
Araştırma şirketleri olarak bizler, hem 
şirketler ve hem de tüketici ile iç içe 
yaşamamız nedeni ile trendleri yakından 
takip edebiliyoruz, olası değişimleri 
ön görebiliyoruz ve buna göre yaratıcı 
çözümler gerçekleştiriyoruz.

VAZGEÇİLMEZ	BİR	
YATIRIM

FULYA DURMUŞ 
GfK Türkiye  - Genel Müdür Yardımcısı

Geçtiğimiz yıllara göre hem 
araştırmalardan yararlanan firma 
sayısında hem de araştırmaya ayrılan 
bütçelerde artış oldu. Firmalar 
araştırma sonuçlarına dayanarak 
gerçekleştirdikleri pazarlama 
stratejilerinin, el yordamı ile alınan 
kararlara göre çok daha başarılı 
olduğunu gördüklerinde araştırmanın bir 
masraf değil yatırım olduğunu anlıyorlar.  

2009 sektörler için kolay bir 
yıl olmayacak. Firmalar da yeni 
ekonomik koşullara uygun olarak 
bir takım tedbirler alıyorlar. Pek 
çok sektörde tüketimin azalmasıyla 
iş hacmini daraldığını görüyoruz. 
Bu durum rekabetin daha da arttığı 
anlamına geliyor. Artan rekabet 
ortamında pastadan pay alabilmek için 
araştırmanın daha da vazgeçilmez bir 
yatırım haline geldiğini görüyoruz. 

Küçük ölçekli firmalardan büyük 
ölçekli, uluslararası firmalara kadar tüm 
kurumlar aslında araştırmadan şu ya da 
bu şekilde yararlanıyor. Hedef kitlesi 
hakkında bilgisi olmayan firmaların 
başarılı bir pazarlama stratejisi 
oluşturmaları beklenemez. Biz de bu 
noktada araştırma hizmeti sunduğumuz 
müşterilerimizi iş ortaklarımız olarak 
görüyoruz. Sonuçları onlarla birlikte 
yorumluyoruz ve geleceğe dönük 
stratejiler oluşturmalarında onlara 
bilgiye dayalı danışmanlık hizmeti 
sunuyoruz. 

ARAŞTIRMA	
HATAYI	ÖNLER

ÇİĞDEM AKGÜNER DÖKER
Sistematik Araştırma
Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür

Üretici firma kendi gözü ile baktığında 
göremediğini, araştırmacı sayesinde 
baktığında görür, çünkü kendisi 
baktığında neye bakacağını, nasıl 
bakacağını bilemez. Yanlış bakabilir 
veya doğru baksa bile baktığını 
yanlış görebilir, yanlış yorumlayabilir. 
Firmaların büyümesi ve gelişmesine de 
ürettikleri mal veya hizmetin tüketiciye 
direkt olarak ulaşması, tüketciyi 
memnun etmesi ve satılabilirliği ile 
doğru orantılı olduğuna göre araştırma 
şirketlerinin bunun üzerindeki etkisi 
tartışılamaz. Firma tüketcisini, onun 
beğenilerini, isteklerini, beklentilerini, 
davranışlarını, tercihini etkileyen 
faktörleri araştırmacı sayesinde 
tanır ve öğrenir. Ve bu öğrendikleri 
doğrultusunda kendisini geliştirerek, 
tüketcisinin isteği doğrultusunda 
üretim yapar. Aynı şekilde firma, 
kendisini ürünlerini tüketmeyen 
insanların ne istediğini, niye kendi 
ürün ve hizmetlerini tüketmediklerini 
de araştırmacı sayesinde öğrenerek, 
onların beklentilerini karşılayacak 
ürün ve hizmetleri üretmeye çalışarak 
potansiyel müşterilerini de kendine 
yine araştırmacının yardımı ile çekmeye 
çalışır. Araştırma şirketleri firmaların 
büyük hatalar yapmasını önlerler, 
olası hataları daha kavram veya fikir 
aşamasındayken durdurabilirler. 
Gereksiz yatırımlar için para 
harcanmasını önleyebilirler. 

FIRSAT	DÖNEMİ

CEREN ŞAHİN
BMR Co. - Proje Uzmanı

Sektörümüz 2008’de yüzde 15 büyüme 
gösterdi. Ancak bu yıl, tüm dünyayı 
etkisi altına alan ekonomik kriz her 
sektörü etkilemekte. Buna bağlı olarak 
şirketlerin büyük bölümü bütçelerinde 
kısıntıya gitmeyi tercih ediyor. 
Önümüzdeki süreçte global gelişmelere 
ayak uydurabilmek için araştırma 
öncelikli kullanılması gereken bir araç. 
Yaptığınız ve yapmayı düşündüğünüz 
milyonlarca dolarlık yatırımları 
gözönüne alırsanız, araştırmaların size 
kazandıracakları yanında sizden aldığı 
bütçe oldukça mantıklı bir harcama 
kalemini gösteriyor. 

Bulunduğumuz ekonomik ortam, 
şirketleri var olan durumlarını korumaya 
ve giderlerini kısmaya yönlendiriyor. 
Pazarlama faaliyetlerinde kısıntıya 
gidilmesi kısa vadede maliyetin 
azalması gibi görünse de uzun vadede 
markaya ve satışlara zarar veriyor. 2001 
krizinde reklam ve araştırmayı aktif 
kullanan firmalar, markaya yapılan 
yatırımın geri dönüşünü fazlasıyla aldı. 
Şirketlerin büyük bölümünün içine 
kapandığı bu dönem sesini duyurmayı 
göze alan şirketler için büyük bir fırsat 
olacaktır. 

NET	BİR	ŞEKİLDE	
GÖSTERMEK	VE	
GERİ	BİLDİRİM	
ALMAK

CANDAN SCHABIO
Nielsen Türkiye 
Tüketici Grubu Genel Müdürü

Türkiye’de araştırma sektörünün son 
10 yıldır sahne olduğu en önemli 
değişim alanları; uluslararası büyük 
oyuncuların pazarın dinamizmini 
yakalamak üzere ülkeye girmeleri, 
markalı ürünlerin önem kazanması ve 
müşteri odaklı katma değer oluşumunun 
farklılaşma noktası haline gelmesi 
şeklinde özetlenebilir. Bu gelişmelerle 
birlikte veri/bulgu sağlama gibi reaktif 
bir noktadan uzaklaşıp iş sorunlarına 
çözüm getirmeye hizmet eden proaktif 
bir yaklaşımın daha ağır bastığını 
görüyoruz. 

Yıllar itibariyle  araştırmaya ayrılan 
bütçede bir artış trendi olduğunu 
gözlemliyoruz ama Türkiye toplamında 
henüz yeterince bir paya ulaştığını 
söylemek zor. Özellikle küçük-orta 
ölçekte firmalar geleceğin sektör 
büyüklüğü için önemli bir rol oynuyorlar. 
Bence araştırmanın bir yatırım 
olarak kullanılmasını güçlendirmek 
için sektörce yapmamız gereken şey 
araştırma sonuçlarından aksiyon 
alınabilir noktaları müşterilerimize net 
bir şekilde göstermek ve geri bildirim 
almaktır. 

DAHA	GİDECEK	
YOLUMUZ	VAR

DOÇ. DR. PERVİN OLGUN 
Barem RI  - Genel Müdür

Araştırma sektörü dünyada 2007 yılında 
enflasyondan arınmış olarak yüzde 4 
büyüyerek yaklaşık 28 milyar dolar 
ciroya ulaştı. Bu cironun en büyük 
bölümü Avrupa (yüzde 45) ve Kuzey 
Amerika (yüzde 34)‘dan geliyor. Türkiye 
Avrupa’da en hızlı büyüyen ülkelerden 
biri. 2008 yılında cirosu yüzda 15 
büyümeyle 151 milyon dolar oldu. 
Sektör, 2009 yılında, krize rağmen, az 
da olsa büyüme bekliyor. Son yıllarda 
hızla büyüyen sektör, aslında hala 
küçük. 2007 rakamlarıyla Türkiye’nin 
kişi başına araştırma harcaması 1,92 
dolar. Bu rakam en yüksek İsveç’te, 
46 dolar iken Batı Avrupa ülkelerinde 
15 doların üzerinde. Türkiye araştırma 
sektör büyüklüğü olarak dünyanın 
26’ncı ülkesi. Ekonomik büyüklük 8-9 
basamak daha yukarıdayız, bu nedenle 
büyüklük ekonomik durum tarafından 
tam olarak açıklanamıyor. Dolayısıyla 
gidecek daha çok yolumuz var. 

Türkiye araştırma ortamı sofistike 
olarak tanımlanabilir. Sektörün yaklaşık 
35 yıllık bir geçmişi var. Büyüyen pazar 
daha çok uzmana gerek duyuyorsa da 
çok değerli uzmanlarımız var. Dünyanın 
en büyük araştırma grupları yıllardır 
Türkiye’deler. Yenilikleri izliyoruz, 
özel teknikler üretip uygulayabiliyoruz, 
her türlü araştırmayı yapabiliyoruz. 
Hatta komşu ülkelerde araştırma 
yapabiliyoruz.
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AKADEMETRE

YAYGIN SAHA ALTYAPISI
Türkiye’nin tüm noktalarında eş zamanlı 
biçimde araştırma yapma olanağına sahip 
bulunan Akademetre’nin en önemli 
yanlarından biri güçlü ve yetkin saha alt 
yapısı. Verinin doğru, hızlı ve sistematik 
biçimde toplanmasının, araştırmanın 
temelini oluşturduğunun bilinciyle 
yapılanan Akademetre, toplam 21 ilde 
kendisine bağlı 110 çalışanlı saha ekibiyle 
hizmet sunuyor.

TEKNOLOJİK ALTYAPI
Akademetre’nin hizmet kalitesinin 
altında güçlü teknolojik alt yapısı 
yatıyor. Akademetre gelişmiş teknolojik 
altyapısı ve özel yazılımları ile iş 
ortaklarına hızlı ve etkin bir biçimde 
hizmet sunuyor. 75 Terminal kapasiteli 
CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla 
Görüşme) stüdyosunda Voxco alt 
yapısını kullanan Akademetre, söz 
konusu yazılıma yönelik geliştirdiği 
ek modüllerle, telefon görüşmelerini 
herhangi bir dosya indirmeye gerek 
kalmaksızın, bilgisayar üzerinden online 
‘eş zamanlı biçimde dinleme’ olanağı 
sunuyor. 

Dünyada yalnızca Akademetre’nin 
panel biçiminde yürüttüğü Fiyat ve 
Penatrasyon Paneli, Akademetre’nin özel 
yazılımı olan FA Monitör aracılığıyla 
analiz ediliyor. Söz konusu yazılım, 
alanında tek olup ayda 1 milyon 
ürünün fiyat ve penatrasyonunun 
denetlenmesinde ve analiz edilmesinde 
kullanılıyor.

Akademetre’nin kendi içerisinde 
bulunan ve uluslararası standartlara uygun 
biçimde yapılanmış, Taksim (Lamartine) 
ve Şişli (Famas)  Focus Stüdyoları 
bulunuyor.

ÖZGÜN MODELLER
Akademetre pazar ve pazarlama 
araştırmaları başta olmak üzere veriye 

dayalı tüm alanlarda araştırma hizmeti 
sunuyor. Bu bağlamda kullanım ve 
tutum araştırmaları, marka imajı ve 
marka değeri araştırmaları, müşteri-
çalışan, ürün-hizmet memnuniyeti 
araştırmaları, reklam araştırmaları, 
satış potansiyeli, dağıtım kanalları 
araştırmaları, konsept, ürün, tat, koku, 
ambalaj testleri, fiyat ve fiyatlandırma 
araştırmaları, kurumsal itibar 
araştırmaları yapıyor. 

Söz konusu araştırmaları kendisinin 
geliştirdiği, etkinliği kanıtlanmış 
modellerle gerçekleştiriyor. 

Başlıca araştırma modelleri arasında; 

A.P.M. (Akademetre Fiyatlandırma •	
Araştırması), 
FAMonitör (Akademetre Fiyat ve •	
Penetrasyon Araştırmas)ı, 
U&A-S (Kullanım Tutum ve •	
Segmentasyon Araştırmaları), 
Loyaltymetre (Müşteri Memnuniyeti •	
Araştırması), 
Arketipmetre Konumlandırma •	
Stratejisi ve Marka Kişiliği Modeli, 
B.A.V. (Marka Değer Ölçümü),•	
Brandmetre (Marka Performans •	
Ölçümü) bulunuyor.

Fiyat ve Penatrasyon Araştırmaları - 
FA Monitör:
Türkiye’nin 21 ilinde 524 satış 
noktasında, pazar günleri hariç her gün, 
hızlı tüketim ürünlerinden, taze meyve-
sebzeye, tekstilden, yedek parçaya kadar 
yaklaşık 250 bin SKU’luk ürünün fiyatını 
takip ederek, günlük, haftalık, aylık ve 
yıllık analizleri ortaya koyuyor. Ayda 1 
milyon SKU’dan oluşan ürünün fiyat ve 
penetrasyonunun analiz edildiği çalışma, 
gerek indeks büyüklüğü gerekse ürün 
sayısı bakımından yalnızca Türkiye’de 
değil, dünyada alanındaki en büyük 
araştırma. 

Fiyat ve Penatrasyon Araştırması’nın 

perakendeci ve üretici için oluşturulmuş 
iki ayrı modülü bulunuyor ve Türkiye’nin 
önde gelen perakendeci ve üreticileri bu 
araştırmadan faydalanıyor.

Marka Değeri Araştırması - 
Brandmetre: 70 algı kriteri bağlamında 
periyodik olarak toplam 308 markanın, 
marka değerini ortaya koyarak, marka 
yönetimine yönelik açılımlar sunuyor.

Arketipmetre – Marka Konumlandırma 
Araştırması: Markaların tüketici 
algısındaki konumlarını ortaya koyan ve 
yeniden konumlandırma alternetifleri 
sunan, Akademetre’ye özgü kalitatif 
model.

Alışveriş Merkezi Araştırmaları 
- avmindex.org.: Akademetre’nin 
uzmanlık alanlarından biri de başta 
alışveriş merkezleri olmak üzere yatırım 
kararlarına ve bu alandaki yatırımların 
sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar.

Akademetre, AVM’ler için 
gerçekleştirdiği araştırmalarında elde 
ettiği ortalama değerlerle araştırma 
sonucunda elde edilen verileri 
karşılaştırma olanağı sağlıyor. 

Akademetre AVM araştırmalarını şu 
başlıklar altında yürütüyor:

İç Yapı Araştırmaları

Yönetim değerlendirme•	

Gizli müşteri•	

Mevcut müşteri•	

Potansiyel müşteri•	

Müşteri içgörüsü•	

Müşteri sirkülasyonu •	

Kapı sayımı•	

Dış Yapı Araştırmaları

Yatırım kararı araştırmaları•	

Konsept belirleme araştırmaları•	

Fizibilite araştırmaları•	

Akademetre’nin yatırım kararı 
ve sürdürülebilir işletmeye yönelik 
araştırmalarından alışveriş merkezi 
yatırımcıları, alışveriş merkezleri 
danışmanlık şirketleri ve alışveriş 
merkezleri yöneticileri faydalanıyor.

Ayrıca Akademetre, oluşturduğu 
‘avmindex.org’ platformu sayesinde, 
AVM'lerin ciro, ziyaretçi sayıları ve 
personel sayılarındaki değişimi, lokasyon, 
tema ve anchor yapısı kırılımlarını da 
analiz etme olanağı sunuyor.

Akademetre’nin 
uluslararası açılımı

Türkiye’nin	yerli	
sermaye	ile	kurulu	
en	büyük	araştırma	

şirketlerinden	biri	olan	
Akademetre	Research	
&	Strategic	Planning,	
etkinlik	alanını	ülke	

dışına	çıkararak,	
Doğu	Avrupa,	Türki	
Cumhuriyetleri	ve	
Körfez	Ülkelerinde	
araştırma	hizmeti	
sunmaya	başladı.	

K alıplaşmış yaklaşımlara son 
vererek, bilginin daha etkin 
ve yetkin kullanımına olanak 
tanımak, yaratıcı ve sonuç 

odaklı araştırma yöntemleri geliştirmek 
amacıyla 2000 yılında kurulan 
Akademetre, 2008 yılı itibariyle know-
how ihraç etmeye başladı. 

Azerbaycan, Kırgızistan gibi Türki 
Cumhuriyetlerde, Yunanistan ve 
Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkelerinde, 
müşterilerinden gelen talepler 
doğrultusunda pazar araştırmaları 
gerçekleştiren Akademetre, 2009 yılında 
Suudi Arabistan Unilever’den gelen talep 
doğrultusunda Körfez ülkelerine yönelik 
araştırma alt yapısına da yatırım yapmaya 
başladı. 

VERİLERDEN STRATEJİ 
VE KALİTEYE
Akademetre ortaya koyduğu araştırma 
modelleri ve panel niteliğindeki 
ürünleri ile pazarlama alanında 
müşterilerinin ihtiyaç duyduğu verileri 
stratejiye ve kaliteye dönüştürüyor. 
Bu doğrultuda Türkiye’de etkinlik 
gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerin 
çözüm ortağı konumunda. Yerli ve 
yabancı yatırımcıların sürdürülebilir 
büyümesine katkı sağlayan Akademetre, 
yine müşterilerinden gelen istekler 
doğrultusunda ürün ve modellerini yurt 
dışında da uyguluyor.

Avrupa Kamuoyu ve Pazarlama 
Araştırması Topluluğu Esomar ve 
Türkiye Pazarlama ve Kamuoyu 
Araştırmacıları Derneği’nin de  ‘Onur 
Sözleşmesi’ ile tüzel üyesi olan 
Akademetre,  Araştırmacılar Derneği 
ve Breau Veritas tarafından yapılan fiili 
denetim sonucunda, önceden belirlenen 
yüksek araştırma standartlarına uygun 
biçimde çalışma yapan araştırma 
kuruluşlarına verilen GAB (Güvenilir 
Araştırma Belgesi) sahibi ilk Araştırma 
Şirketlerinden birisi.

ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI
Akademetre, yalnızca bir araştırma şirketi 
değil, araştırmaya dayalı stratejiler de 
üreten bir çözüm ortağı. Ortaya koyduğu 
modellerle, akademik yaklaşımı çözüme 
odaklayan, geleceğe dönük öngörüleri 
stratejiye dönüştürerek veriyi bilgiye, 
bilgiyi ise kaliteye ve üretime dönüştürme 
çabası olan bir şirket. Bu doğrultuda, 
hizmet verdiği firmaların hedeflerine 
ulaşması sürecinde gereksinim duydukları 
verileri toplayarak, ‘uygun farklılık’ 
yaratacak stratejilere dönüştürür. 

Araştırma pratiğini ve amacını 
salt veri toplama etkinliği olarak 
değerlendirmeyen Akademetre, elde 
edilen bulguları, müşterilerinin 
karar verme süreçlerinde daha etkin 
kullanabilmesi için, veriyi bilgiye, bilgiyi 
ise üretime ve kaliteye dönüştürme 

sorumluluğunu taşıyor. Akademik 
araştırma yöntemlerini yaşama geçirerek, 
her soruna ilişkin ayrı bir model oluşturan 
Akademetre, müşterilerini hedefledikleri 
başarıya bilimsel ve güvenilir adımlarla 
ulaştırıyor.

Akademetre ayrıca, araştırmaya 
dayalı tüm konularda, nicel ve nitel 
tüm araştırma çeşitlerinde müşterilerine 
danışmanlık hizmeti de vermektedir.

BİR BAKIŞTA 
Firmanın Adı: Akademetre Research & 
Strategic Planning
Yön. Kurulu Başkanı: Dr. Halil İbrahim 
Zeytin 
Genel Müdür: R. Serkant Tünay
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Seçim dönemlerinde ise, Gündem 
Araştırmalarının yanı sıra, hem aday 
belirleme sürecinde, hem de adaylar 
belirlendikten sonra siyasal kurumlar 
ve aktörler için geliştirdiği en uygun 
araştırma çözümleri ile, müşterilerinin 
mevcut durumu doğru anlamalarına ve 
en isabetli kararları almalarına yardımcı 
oluyor.

Aynı zamanda, siyasi liderlerlerin, 
aktörlerin ve adayların algıları ve siyasal 
bağlamın özgül koşulları altında en 
uygun seçim ve iletişim stratejilerinin 
geliştirilmesi konusunda da çözümler 
sunuyor. 

SİYASAL MARKA
Anar’ın Markam ile birlikte geliştirdiği 
özgün ürünü Siyasal Marka araştırma 
modeli, toplumun sürekli gözü önünde 
olan ve siyasette kalıcı olmak isteyen 
siyasal aktörler için vazgeçilmez bir 
çözüm niteliğinde. 

Bildik beğeni, tercih, oy verme niyeti 
vb. standart araştırmaların ötesinde, adayı 
bir marka gibi ele alıp, daha çok psikolojik 
faktörlere dayalı sorularla kapsamlı bir 
resim çekmek ve bunu herkesin anlayıp 
aksiyon alabileceği analizlere dökmek 
amacıyla geliştirilen bu model, doğru 
kurgulanmış bir siyasal iletişim ve marka 
yönetimi için gerekli bütün verileri 
sağlamak iddiasında.

YEREL YÖNETİMLER İÇİN 
ARAŞTIRMA ÇÖZÜMLERİ
Şehir halkının sürekli yükselen kalitede 
hizmet taleplerini kısıtlı imkanlarıyla 

karşılamaya çalışan ve beş yıllık 
dönemlerle seçmene hesap vermek 
durumunda olan yerel yönetimler 
için kaynaklarını en rasyonel biçimde 
kullanılması en önemli önceliklerinden. 
Anar’ın yerel yönetimler için geliştirdiği 
özgün modeli olan Strateji Haritası 
toplumsal alana yönelik olarak; 

•	 Öncelikli	hizmet	alanları,

•	 İyileştirme	alanları,

•	 Yatırım	kararları,
ile ilgili strateji önerileri sunan ve 

bilimsel karar alma teknikleri ile karar 
oluşturmalarını sağlayacak verileri 
derleyen bir araştırma yöntemi.

Strateji Haritası modelinde 
seçmenlerin

•	 Belediye	ve	bağlı	kurumlarının	
gerçekleştirdikleri icraatlara 
yönelik ‘algılanan performans’tan 
hareketle ‘memnuniyet düzeyi’

•	 Belediye	ve	bağlı	kuruluşlarının	
bütün icraatlarına atfedilen 
‘öncelik ve önem'den hareketle 
‘beklentiler’i ayrı ayrı tespit 
edilir.

SOSYAL ARAŞTIRMALAR
Anar, toplumun çeşitli 
sorunları nasıl algıladığını, 
nasıl değerlendirdiğini ve nasıl 
yorumladığını anlamak için her ay 
düzenli olarak yürüttüğü gündem 
araştırmalarının yanında, sosyal 
olaylar, sosyal değişme, sebep ve 
sonuçları, sosyal kültürün oluşumu 
ile toplumun talep ve beklentilerine 

ilişkin kapsamlı araştırmalar yapıyor. 
Gelecekte nasıl bir toplumda 
yaşayacağımızın ipuçlarını veren bu 
araştırmalar, topluma yönelik olarak 
geliştirilen ve geliştirilmek istenen çeşitli 
politikaların muhtemel sonuçlarının 
önceden tespit edilmesini de mümkün 
kılıyor.

Temel amacımızdır araştırma 
yöntemlerindeki metodolojik hassasiyeti 
çok önemseyerek, sadece toplumsal 
gerçeğin ortaya çıkarılması olan Anar, 
müşterilerinin stratejileri için en 
güvenilir toplumsal verileri sunmayı 
hedefliyor. 

ANAR

Siyasi araştırmaların yanı sıra 
Anar, kamu kuruluşlarının 
sunmuş oldukları hizmetlerin 
sosyal paydaşlarınca nasıl 

değerlendirildiğini ve beklentileri 
ölçümleyerek, iyileştirme alanlarına 
yönelik stratejileri karar alma teknikleri 
doğrultusunda belirleyen özgün araştırma 
modelleri de geliştirmiş.

Sürekli olarak hizmet kalite 

standartlarını yükseltmek zorunda olan 
yerel yönetimlerin bir yandan yatırım 
planlaması ve vatandaş beklentilerinin 
belirlenmesi amacıyla ihtiyaç duydukları 
çalışmaların özgün modellerle 
gerçekleştirilmesi, öte yandan da belediye 
başkanlarının bir siyasal marka olarak 
konumlarının analiz edilmesi de Anar’ın 
iddialı olduğu alanlar arasında.

Ülkenin her yerinde araştırmalar 

yürütebilecek bir örgütlenme yapısına 
sahip Anar, geniş tecrübesi ve uzman 
kadrolarıyla, sektörün en güçlü ve 
güvenilir şirketleri arasında geliyor.

SİYASAL ARAŞTIRMALAR
Araştırmacılığın en riskli ve kamuoyunun 
en çok ilgisini çeken alanı olan siyasal 
araştırmalar, bilimsellik, objektiflik ve 
güvenilirliğin yanı sıra, tecrübeye dayalı  
özel uzmanlıkları da gerektiriyor. 

Anar seçim dönemleri dışında 
da düzenli olarak yaptığı Gündem 
Araştırmaları ile Türkiye’de siyasetin 
genel durumu, gelecekle ilgili beklentiler, 
seçmen tercihlerinde meydana gelen 
değişimlerin izlenmesi, iktidar ve 
muhalefet partilerinin performansları, 
partilerin en son oy oranları gibi 
konularda yaptığı araştırmalarla, siyasetin 
dünyasında sağlıklı gözlem yapmak, 
geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak 
veya başarıyı yakalamak için eksikleri 
ve yapılması gerekenleri tespit etmek 
isteyenlere geniş bir pencere açıp, yol 
gösteriyor. 

Anar	1998	yılında	Ankara'da	kurulmuş	ve	kurulduğu	
günden	itibaren,	özellikle	siyasi	kurumların	
ihtiyaçlarına	yönelik	kamuoyu	araştırmaları	alanında	
uzmanlaşmış.	Medya	araştırmaları	ve	sosyolojik	
araştırmalar	alanında	önemli	bir	know-how	sahibi	olan	
Anar,	2000	yılından	bu	yana	düzenli	olarak	yaptığı	
‘Gündem	Araştırması’	ile	Türk	toplumunun	kanaatlerini	
sürekli	gözlemleyen	tek	araştırma	şirketi.	

Geniş tecrübe
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müteakip rapor teslimine kadar geçen 
süreç yaklaşık üç gündür. Reklam 
etkinlik testleri ('concept' test, pre/post 
test) gibi tamamlanması zaman alan 
projeler de yine aynı süreçler içerisinde 
tamamlanmaktadır.

Sistem, toplanan verinin kalitesini 2. 
artırmak üzere tasarlanmıştır. 
Cevaplanması uzun süren soru formları, 
birkaç seferde doldurulabilmektedir. 
Görüşlerine başvurulan kişi ilk soruları 
cevapladıktan sonra linki kapatsa 
bile, ikinci kez soru formuna ulaşması 
durumunda sistem kendisini kaldığı 
yere taşımaktadır.

Üyelere ilişkin profil bilgilerine 3. 
dayanarak uygun hedef kitleye/
segmente kolaylıkla ulaşılır. Her üye 
sisteme kayıt olabilmek için toplam 
50 sorudan oluşan profil soru formunu 
doldurmaktadır. Tasarrufların nasıl 
değerlendirildiğinden, cep telefonu 
ve operatör tercihlerine; bilgisayar 
sahipliğinden, otomobil  sahipliğine 
kadar uzanan bilgilerden faydalanılmak 
suretiyle tercih edilen hedef kitleye 
ulaşılabilmektedir.

Farklı meslek ve işkollarındaki 4. 
kişilere ulaşabilmek için başvuru ve 
izinlere gerek kalmamıştır. Sistem, 
üyeleri ile internet üzerinde iletişim 
kurduğundan, üniversiteliler için 
eğitim/öğrenim dönemlerinin 
dışında kalan tatil dönemlerinde 
de hedeflenen öğrenci segmentine 
kolaylıkla ulaşılabilmektedir. 

Doktorlarda randevu almak, orta ve üst 
düzey yöneticilerin müsait saatlerini 
beklemek zorunluluğu ortadan 
kalkmaktadır.

Görsel tasarımlarla desteklenen 5. 
soru formları panelistler tarafından 
kolaylıkla anlaşılabilmektedir. 
Örneğin, soru formunun ikinci sayfası 
genellikle araştırmanın amacını, 
sektör paydaşlarına getireceği 
faydaları, soru formunun uzunluğu 
ve soruların nitelikleri gibi bilgilere 
ayrılmaktadır. Soru formlarının 
tasarımında film, resim, karikatür 
ve akla gelen tüm görsellerden 
faydalanmak mümkün olabilmekte; 
kapalı, yarı açık ve açık soru tiplerinin 
tümü kullanılabilmektedir. Algıda 
seçicilik ilkesinden yola çıkılarak 
verilecek cevabın tespitini kolaylaştıran 
animasyonlu sorular da kolaylıkla 
tasarlanabilmektedir.

 Anketör, operatör ve diğer hata 6. 
yapmaya imkan tanıyan evreler CAWI 
yönteminde asgari seviyededir. Soru 
formunun akışı, mantıksal tutarlılıklar, 
gramer ve imla hataları gibi bilgi 
toplama sürecine özgün hatalar sistem 
yazılımı tarafından çok aşamalı kontrol 
prosedürleriyle giderilmektedir.

Araştırma kullanıcısı saha 7. 
çalışmasının her evresini ve toplanan 
cevaplara ilişkin ara raporları anlık 
olarak izleyebilmektedir. Ayrıca 
raporlama arayüzüyle istenilen 
çapraz tablolar ve analizler araştırma 

kullanıcısı tarafından kolaylıkla 
gerçekleştirilebilmektedir.

Araştırma ile sosyal sorumluluk bir 8. 
arada... Online paneller, araştırma 
kullanıcısının ihtiyaç duyduğu bilgiyi 
kendisine ulaştırırken, panelistlerine de 
destek sağlamaktadır. Dolayısıyla söz 
konusu paneller kullanılarak toplanan 
bilgiler, araştırma kullanıcısına 
fayda üretmekle kalmayıp, üyelerin 
ihtiyaçlarına da katkıda bulunur.

‘EYE TRACKING’- 
TÜM DOĞRULARINIZ DEĞİŞECEK
Duygu ve hislerin tüketici davranışları 
üzerindeki etkileri, araştırmacılar 
tarafından yürütülen çeşitli araştırmalarla 
uzun yıllardır ilişkilendirilmeye 
çalışılmaktaydı. Bilim adamları öyle 
bir teknik geliştirdi ki konvansiyonel 
araştırmacılığın tüm kabulleri bir 
kez daha sorgulanmak durumunda... 
Günümüzde bireyin anlık ve bilinçaltında 
kontrol edemediği duygusal tepkiler, 
önyargıdan arındırılarak, bilimselliği 
kanıtlanmış göz takip cihazlarıyla 
kolaylıkla tespit edilebiliyor. Teknik, kısa 
zaman içerisinde tüketicilerin karmaşık 
duygusal dünyalarını çözümleyerek, 
pazarlamadan ürün geliştirmeye, stratejik 
planlamadan kurumsal iletişime, 
yöneticilerin kullandıkları pazar araştırma 

metodolojisi olarak sektörde yerini 
pekiştirdi.

Göz takibi tekniği tüketici 
davranışlarında büyük ölçüde belirleyici 
olan duyguları dolaysız, yani soru/cevap 
yöntemine başvurmaksızın ölçmeyi 
sağlıyor. Duygusal tepkiler genel anlamda 
ikiye ayrılabilir: alt-duygular ve üst-
duygular. Alt-duygular bilinçaltı ve 
otonom duygular olup, bireyin kontrolü 
dışındadır. Üst-duygular ise kavramsal 
süzgeçten geçip gerekçelendirilmiş 
duygulardır. Konvansiyonel 
metodolojiler, tüketici duygularının 
tespitinde deneklerin yaşadıkları 
deneyimleri açıklamaları/yorumlamalarına 
imkan tanımaktadır. Bu yöntemle, 
deneklerin salt duyguları yerini, 
deneyimsel faktörler ve diğer değişkenlere 
göre (rasyonelleştirme/bahane, düşünme, 
şartlar/çevresel faktörler) oluşan üst-
duygulara bırakmaktadır. Bu nedenle 
tüketicilerin zaman içerisinde sahip 
oldukları üst-duygular, yukarıda sayılan 
faktörlere karşı savunmasızdır.

Göz takibi araştırmalarının ürün 
geliştirme aşamasından başlayıp, 
perakende noktasına kadar uzanan süreçte 
farklı uygulama alanları bulunuyor. 
Ürün geliştirme aşamasındaki konsept, 
paket ve kullanım kolaylığı testleri; 
pazarlama ve iletişim faaliyetleri sürecinde 

ESTIMA

1975'ten bugüne 
sektöre 'ilk'leri 
tanıtıyoruz

Dünya	ile	aynı	yöne	
bakan;	çağdaş	
araştırmacılığı	

inovatif	
yöntemlerle	

destekleyen	genç	
ve	deneyimli	

araştırma	şirketi	
Estima,	hizmet	

çeşitliliği	ile	
sektörün	geleceğine	

ışık	tutuyor.	

Sektörde ihtiyaç duyulan her bilgi, 
araştırılacak her bilinmeyenin bir 
‘markalı’ çözümünün bulunması, 
dünyada araştırmacılığın 

parlayan yıldızlarına Türkiye'nin yabancı 
kalmasına yol açıyor. Pazarlamanın 
değişen parametreleri, bilginin yenilenme 
hızı, teknolojinin tüketici yaşamındaki 
yeri, online araştırmalar, göz takibi ‘eye 
tracking’, BrandIndex gibi temelinde 
hızlı bilgi toplama, tüketicinin dünyasına 
yeni bakış açısı ve inovasyonu barındıran 
yeni yaklaşımları beraberinde getiriyor.

ONLINE ARAŞTIRMALAR- 
SEKTÖR EVRİM GEÇİRİYOR
Online araştırmalar Amerika Birleşik 
Devletleri'nin ardından Avrupa'da 
da,	özellikle	İngiltere	ve	İskandinav	
ülkelerinde zeminini genişletmeye 
başladı. Online araştırmalar her ne kadar 
ülkenin telekomunikasyon ve iletişim 
altyapısı ve buna bağlı olarak yükselen 
bilgisayar penetrasyonu ve internet 
kullanımı ile doğru orantılı olsa da, 
TÜİK'in	2008	yılında	gerçekleştirdiği	
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması bulguları, Türkiye 
kent genelindeki hanelerde internete 
erişim oranının yüzde 44,6 olduğuna 
işaret ediyor. Aynı bulgular, bilişim 
teknolojileri kullanım oranının hızla 
yükselmekte olduğunu ortaya koyuyor. 
Bu da, belirli tüketici segmentleri 
üzerinde araştırma yapılmasına fırsat 

tanırken, internetin esnek yapısı ise 
birçok yeni tekniği uygulamaya altyapı 
sağlıyor.

Estima, Mart 2007'den bugüne 
araştırma kullanıcılarına internet tabanlı 
araştırma projelerinde destek veriyor. 
Bugün itibarıyla Türkiye kent genelinde 
yaşayan, yoğunlukla 10 ile dağılmış, 
15-60 yaşları arasında yaklaşık 85 bin 
panelist Estima Paneli'ne üyedir. Estima 
Paneli bu özelliği ile Türkiye'de bir 
araştırma şirketi tarafından yönetilen ‘ilk 
online panel’ olma özelliğini taşıyor. 

Estima, panelin önemli bir parçasını 
oluşturan üniversite öğrencilerinin 
kullanabileceği bir portal yönetiyor. 
AkılFikir-Türkiye'nin Üniversiteli 
Platformu (www.akilfikir.com.tr) sadece 
üniversite öğrencilerinin araştırma 
projelerine katılım amacıyla üye 
olabildikleri bir panel olma özelliği 
taşıyor. AkılFikir üzerinde kantitatif 
araştırmalar gerçekleştirilebildiği gibi, 
kalitatif çalışmalar da yürütülüyor. Bu 
özelliği ile AkılFikir, dünyadaki birkaç 
örnekten biridir.

Estima Panel farklı meslek ve 
işkollarındaki kayıtlı üyelerine göre 
ayrıştırılabiliyor. Pratisyen hekimler, 
uzman doktorlar, mimarlar, inşaat 
mühendisleri, avukatlar üye meslek 
sahiplerinden bazıları. Bilgisayar oyunları 
ve oyun konsolu sahipleri Estima Panel'in 
hızla erişebileceği diğer üye profilleri. 
Estima aynı zamanda basın mensupları, 

iş dünyası, sivil toplum kuruluşları/
meslek örgütleri, milletvekilleri, 
sanatçılar/yazarlar, akademik dünya 
ya da kısaca kamuoyu önderleri olarak 
tanımlanabilecek yaklaşık 7 bin 500 
kişilik bir paneli de her geçen gün 
büyütüyor.

Online paneller üzerinde tasarlanan 
araştırmaların bilgi toplama aşamasında 
kullanılmak üzere web tabanlı soru 
formları üretiliyor. Burada araştırmayı 
katılımcılar için daha cazip hale getiren 
interaktif araştırma yöntemlerinden 
yararlanmak mümkün. Web tabanlı 
soru formlarının birkaç özelliği şöyle 
sıralanabilir:

Araştırma kullanıcısının ihtiyaçlarına 1. 
uygun bilgi en kısa zamanda 
üretilip, paylaşılır. 750 örneklik bir 
araştırmanın soru formunun onayını 

BİR BAKIŞTA 
Firmanın Adı: Estima Araştırma
Genel Müdürü: Hasan N. Tanla
Faaliyet Alanı: Pazarlama ve kamuoyu 
araştırmaları
Müşterileri: BP; Petrol Ofisi, Turkcell, 
Garanti Bankası, Gropue SEB, Dell, 
Novartis
Tel: 0212 346 08 48
Faks: 0212 346 08 51
hasan.tanla@estima.com.tr
www.estima.com.tr

İnteraktif soru formlarına bir örnek, “online perception meter”

Üniversitelilerden oluşan online panel-AkılFikir

ESTIMA Araştırma ve Danışmanlık ekibi
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ESTIMA BAREM RI

Araştırmada kalite: 
Barem RI

Türkiye	araştırma	
sektörünün	en	
köklü	ve	saygın	
şirketlerinden	

biri	olan	Barem,	
RI	olmadan	yeni	
ufuklara	yelken	
açıyor,	27	yıllık	

deneyimin	verdiği	
güvenle!

W PP geçtiğimiz 
haftalarda iki ad-hoc 
şirketini, TNS ve RI’ı, 
birleştirerek TNS adı 

altında sürdürme kararı verdi. Barem RI 
Genel Müdürü Pervin Olgun’a bu kararla 
ilgili görüşlerini sorduk. “1994 yılından 
bu yana RI ile çok olumlu bir işbirliği 
yürüttük, “üstün kalite” anlayışımızı 
paylaştık. Bu 15 yıllık süre içinde Barem 
olarak RI’ın global araştırma yaklaşım ve 
deneyimlerini öğrendik. Doğru güvenilir, 
sağlam uygulamalarla Türkiye’de ve 
uluslararası müşteriler arasında olumlu bir 
RI imajının oluşmasını sağladık. Kısacası 
“kazan-kazan” ilişkisi oldu bizimki!  RI’ın 
TNS çatısı altında faaliyetleri için, tabii 
ki, iyi dileklerimizi sunuyoruz, ancak biz 
bu yeni yapılanma içinde yer almayacağız. 
Lisans anlaşmamız gereği 6 ay daha RI’ın 
Türkiye temsilciliğini sürdürdükten sonra 
yolumuza Barem olarak devam edecek 
ve tüm müşterilerimize, bugüne kadar 
olduğu gibi, en kaliteli hizmeti vermeyi 
sürdüreceğiz”.

BAREM GÜCÜNÜ 
NEREDEN ALIYOR? 
Barem ‘in bu, yerli firmalarda pek de alışkın 
olmadığımız kendine güveni nereden 
geliyor? Bu meydan okumanın altında 
yatan gerçekler şöyle : 

Barem gücünü, kaliteden ödün 
vermeyen hizmet anlayışından, ortak 
değerleri ve kültürü paylaşan çalışanları ile 
bir aile olmasından alıyor. 

Barem; 1982 yılında Türkiye araştırma 
sektörünün üçüncü firması olarak kuruldu. 
Barem’in 27 yıldır sadece yerli sermaye 
ile yürüyüşü, kurucularının akademik 

kökeninden ve çalışanlarının araştırmayı 
ticariden önce bilimsel bir faaliyet olarak 
algımalarından kaynaklanıyor. Tabii, 
birincil amaç ticari olmayınca yabancı 
sermaye ile büyümek gibi bir hedef de 
bugüne kadar Barem’in gündemine 
gelmemiş; sadece 1994 yılında RI ile lisans 
anlaşması yaparak, akademik bilgi ve yerel 
tecrübesine global deneyim ve yaklaşımları 
eklemekle yetinmiş.

Barem’i ekip ruhu ve sürekli eğitim 
ile çalışanlara kazandırılan uzmanlık 
farklı kılıyor. Şirket kültürünün temelini 
müşteriye katma değer sağlama, sosyal 
sorumluluk bilinci ve etik değerlere 
verilen önem oluşturuyor. Barem’de bir 
yandan globalleşmenin getirdiği pozitif 
değişikliklere süratle adapte olunurken 
diğer yandan, şirket değerlerine 
sonuna kadar bağlılık esastır. Barem, 
kurumsallıkla aile ruhunun dengelendiği 
bir kuruluş olmayı başarmış az sayıda 
şirketten biridir.

Barem’i sektöründe öncü kılan diğer 
bazı özellikler; örnekleme tekniklerinde 
sağlam teorik altyapı, eşsiz bilgi birikimi, 
tüm prosesin kalite şartlarını sağlamak 
hedefiyle yüksek maliyetlere rağmen 
saha çalışmalarını kendi bünyesi içinde 
tutması, analiz ve tüm aşamaları kontrol 
eden kendi geliştirdiği özel yazılımlar, 
ileri istatistiksel analizler ve her birimde 
sahip olduğu uzmanlıktır.  

Müşterileri ile ortaklık anlayışına 
göre çalışan Barem, onlara güvenilir pazar 
ve tüketici bilgileri sağlayarak başarılı 
pazar stratejileri oluşturmalarına yardımcı 
oluyor. Barem, yüksek güvenirlikte 
araştırma hizmetlerini çok daha kısa bir 
sürede sağlamak yolunda geliştirmekte 

olduğu yeni, sürpriz uygulamalarını 
yakında müşterileriyle paylaşacak.

BAREM VE KALİTE YOLCULUĞU.
Kurulduğu günden beri iş süreçlerinin 
her aşamasında kaliteyi hedefleyen Barem, 
bu özelliğini belgelendirmek üzere 2004 
yılında kalite yolculuğuna başladı. 

2006-07 yıllarında ISO 9001:2000 
ve EFQM Recognition in Excellence (4*) 
kalite ödüllerinin ardından Türkiye’de 
ilk firma, dünyada da az sayıda firmadan 
biri olarak araştırma sektörüne özel 
ISO 20252:2006 kalite belgesini aldı. 
2008 yılında ise Ulusal Kalite Ödülü 
finalistliğinin yanısıra dünyada EFQM 
Recognition in Excellence (5*) seviyesine 
yükselen ilk araştırma firması oldu.

Barem’in kalite yolculuğu sürüyor. 

BİR BAKIŞTA 
Firmanın Adı: Barem (Research 
International)
Genel Müdürü:  Doç. Dr. Pervin Olgun
Faaliyet Alanı: Pazarlama ve Sosyal 
Araştırma
Müşterileri: Tütün ürünleri, Hızlı 
tüketim malları, kablolu ve kablosuz 
telekomünikasyon ürün ve hizmetleri, 
internet hizmetleri, İlaç ve tıbbi 
araştırmalar, otomotiv ve yan sanayii, 
bankacılık, elektronik ürünler, sosyal 
araştırmalar,
Sloganı/ mottosu: Araştırmada kalite
Tel: 0212 320 22 00 
Faks: 0212 320 22 77
Yetkili e-mail: n.uslu@barem.com.tr
Web adresi: www.barem.com.tr

reklam/ promosyon/sponsorluk etkinlik 
testleri; satış noktasına varıldığında raf 
testleri, uygulama alanlarından sadece 
birkaçı. Gazete, dergi sayfalarında 
planlanan mizanpaj değişiklik 
alternatiflerinin değerlendirilmesi, 
internet sitelerinin kullanıcılarının 
marka algısı ve kullanımlarına en uygun 
biçimde tasarlanması, kurumsal imaj 
çalışmalarının kamuoyu üzerindeki etkisi 
gibi stratejik konularda araştırma verene 
güvenilir ve hızlı sonuçlar üretir.

Bugüne kadar yurtdışında farklı 
ürün/hizmetlere yönelik, farklı amaçlara 

yönelik 15'in üzerinde göz takibi 
araştırması yöneten Estima, 2009 
başı itibarıyla Türkiye'deki araştırma 
kullanıcıları için de göz takibi araştırma 
hizmetleri vermeye başladı. Göz 
takibi araştırmalarının konvansiyonel 
yöntemlerle karşılaştırıldığında üstün 
olduğu birçok nokta bulunuyor. 
Tüketicinin bilinçaltındaki fizyolojik 
tepkisini ölçtüğü için önyargısızdır. 
Bilgi toplama aşamasının ardından 
anlık rapor elde edilir. Bir göresele 
yönelik istatistiki ve fizyolojik açıdan 
anlamlı sonuçlar üreten örneklem 

büyüklüğü 30-40'tır. Araştırma süresi 
bu nedenle 2-3 günü aşmaz. Test edilen 
görseller statik olabileceği gibi, akan/
hareketli görüntülere ilişkin testler de 
gerçekleştirilebilir. Çok kapsamlı görsel 
ve duygusal değerlendirme verileri elde 
edilir.

BRANDINDEX
MARKANIZIN NABZI 
BrandIndex ülkemizde bir örneği 
bulunmayan, ekonomiyi sürükleyen 
başlıca sektörlerde öne çıkan kurumları 
/ markaları, marka algısını oluşturan 
altı temel parametreyi esas alarak 
hem sektörel hem de genel ekonomik 
düzlemde, düzenli olarak izlemeyi ve bir 
endeks oluşturmayı öngören uluslararası 
bir model. Çokuluslu markaların 
performansları Türkiye'nin dışında yedi 
ülkede eşzamanlı takip edilip, sonuçlar 
karşılaştırmalı olarak raporlanıyor.

Yaşanan ekonomik, siyasi, toplumsal 
gelişmelerden etkilenmesi muhtemel 
markalar, gerek sektörde gerekse genel 
ekonomide düzenli, güvenilir ve hızlı bir 
şekilde izlenerek, böylelikle stratejiler 
test edilerek, güncelleniyor. Çünkü 
marka algısına yönelik trendler zaman 
düzleminde mutlaka bir noktada başlar. 
Başlangıç noktasının tespiti, söz konusu 
trendin olumsuz olması durumunda 
önlemler alınması ya da olumlu ise 
sürecin takibi açısından önem arz eder. Bu 
da, ancak düzenli bilgi toplanan sürekli 
modellerle mümkün olabilmektedir.

BrandIndex, bir markaya yönelik 
tüketici/müşteri algısını altı temel 
parametrenin etkilediği esası üzerine bina 
edilmiş. Bu parametreler genel intiba, 
kalite, değer, memnuniyet, tavsiye ve 
kurumsal itibar. Bu parametrelerin yanı 
sıra algının kaynağı da (fısıltı-buzz) 
görüşülen kişiye yöneltilen bir başka soru. 
BrandIndex'te 18 sektör, 43 kategoride, 
400'ün üzerinde yerli, yabancı markanın 
performansı haftalık olarak ölçülüyor. 
Markaya yönelik her hafta iki temel bulgu 
elde edilir: marka endeksi (index score) ve 
zihin payı (mindshare).

Aylık raporlarda markanın önceki 
dönemlerdeki performans verileri 
dikkate alınır; değişen trendlerin aslen 
hangi parametreden kaynaklandığı, 
hangi demografik özellikteki 
tüketicileri öncelikle etkilediği, bölgesel 
farklılıkların markanın performansındaki 
ağırlığı bulguları ile karşılaştırılarak 
üyelerle paylaşılır. Raporlarda sektör 
geneli ve rakiplerin performans verileri 
de sürekli takip edilerek, raporlanır. 
BrandIndex üyeleri, Ocak 2007'den 
günümüze kadar geçen zaman 
içerisindeki tüm verilere internet tabanlı 
rapor arayüzünden, kendilerine özel 
tanımlanan kullanıcı adı ve şifreleriyle 
ulaşabilir.

BrandIndex Türkiye bilgi toplama 
çalışması CATI (Bilgisayar Destekli 
Telefon Görüşmesi) yöntemiyle 
gerçekleştiriliyor. Her gün eşit sayıda 
yapılan haftalık görüşmeler, Pazar günü 
hariç, her hafta altı güne yayılır. Görüşme 
sayısı ve kotalara uyum internet tabanlı ara 
yüz ile gerçek zamanlı olarak takip edilir. 
Araştırma evreni, Türkiye kent geneli 18 
yaş üstü nüfus. Bu kapsamda örneklem, 
TÜİK	tarafından	belirlenen	cinsiyet,	yaş	
ve	eğitim	kotalarına	uygun	olarak	TÜİK	
2. Düzey olarak bilinen 26 ile Diyarbakır 
da dahil edilerek 27 ilde her ay yaklaşık 
2 bin 350 kişiden oluşuyor. BrandIndex 
Türkiye kapsamında yılda en az 28 bin 
anket yapıyor.

BrandIndex Türkiye Estima, Yougov 
plc. işbirliği ile yürütülmektedir. 
BrandIndex, Yougov'un tescilli 
markasıdır.

‘Eye Tracking’’ Göz Takibi

BrandIndex internet tabanlı rapor arayüzü

Barem Genel Müdür Yardımcısı Tezer Binyıldız, 
EFQM CEO’su Chris Leeber’den
yetkinlik belgesini alıyor. 
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GfKTÜRKİYE

Toplanan bilginin kalitesini 
güvence altında tutuyoruz

Periyodik 
çok müşterili araştırmalar

GfK	Türkiye,	1987	
yılından	bu	yana	

pazar	araştırmaları	
konusunda	faaliyet	

gösteriyor.	200+	tam	
zamanlı	çalışanı	ile	

115	firma	ile	100'den	
fazla	ülkede	araştırma	

hizmeti	veren	
dünyanın	ve	Avrupa'nın	

en	büyük	dördüncü	
pazar	araştırma	grubu	

olan	çok	uluslu	GfK	
Grubu’nun	Türkiye	

ayağı	olarak	araştırma	
sektöründe	global	
düzeyde	yaşanan	
tüm	yenilikleri	

yakından	izliyor.	GfK	
Türkiye;	kantitatif		ve	
kalitatif	özel	(adhoc)	
araştırmalar,	panel	

araştırmaları,	medikal	
araştırmalar	ve	medya	
araştırmaları	alanında	

hizmet	veriyor.	

GfK	Türkiye	periyodik	
araştırmalar	alanında	

farklı	ihtiyaçlara	
cevap	veren	çözümler	
sunuyor.	Tüketicilerin	
ekonomik	durumlarına	

ilişkin	beklentilerinin	ve	
tasarruf	eğilimlerinin	

takip	edildiği	
Tüketicinin	Nabzı	
Araştırmaları	ve	

tüketicilerin	yaşam	
biçimlerini,	değerlerini,	
tutum	ve	davranışlarını	
inceleyen	Roper	Reports	

Worldwide,	sektörler	
tarafından	stratejik	

karar	alma	süreçlerinde	
kullanılıyor.	

GfK Türkiye’nin yönetici 
ortakları Elçin Üner ve Ali 
Levent Orhun Türkiye’de 
araştırma sektörünün 

gelişimini değerlendirdi ve GfK Türkiye’nin 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de pazar araştırma 
sektörünün gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Sektör her yıl büyümeye devam ediyor. 
2008 yılında büyüme hızında bir 
düşüş olmasına rağmen orta ve uzun 
vadede sektörel büyümenin yeniden hız 
kazanacağına inanıyoruz. GfK 1987 yılında 
Türkiye’ye gelen ilk yabancı araştırma 
grubu oldu. Türkiye’de sektörlerin 
gelişiminin araştırma sektörünün de uzun 
vadede önünü açacağı öngörüsüyle yapılan 
yatırımın ne kadar doğru bir yatırım 
olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. 

Ekonomik krizin araştırma sektörüne 
etkileri nasıl oldu? Önümüzdeki 
dönemde neler bekliyorsunuz?
2008’in son çeyreğinde diğer sektörlere 
paralel olarak araştırma sektöründe 
de bir yavaşlama oldu elbette. Ancak 
2008 bizim için genel olarak son derece 
olumlu geçti. Özel araştırmalar alanında 
yerli araştırma firmalarının en büyüğü 
olan ve 4 milyon Euro’nun üzerinde 
cirosu olan Bileşim International’ı Mart 
ayında satın aldık. Böylece krize rağmen 
özel araştırmalar alanında çok önemli 
bir yatırım yaparak 2009’a daha güçlü 
başladık. Hızlı tüketim, perakende, 
otomotiv, finans gibi sektörlerde 

önemli büyüme sağladık. Önümüzdeki 
dönemde ekonomideki durgunluğa 
rağmen firmaların araştırma projelerini 
sürdüreceklerine inanıyoruz. Çünkü artık 
yoğunlaşan rekabette avantaj sağlamanın 
en önemli yolunun düzenli araştırma 
verilerine sahip olmak olduğu sektörler 
tarafından da anlaşıldı. Bu dönemde akılcı 
planlamalar ön plana çıkacak ve periyodik 
olarak gerçekleştirilen syndicated (çok 
müşterili) araştırmaların önemi artacak 
diye düşünüyoruz. 

Ne tür çok müşterili araştırma 
hizmetleri sunuyorsunuz? Bu 
araştırmalar daha çok hangi 
sektörlere hitap ediyor?
Tüketici teknolojisi sektörleri için 
Türkiye’de düzenli pazar payı bilgisi 
sağlayan tek kuruluş GfK Türkiye. Panel 
araştırmaları ile kategori / ürün / ürün 
özelliği / ürün modellerinin, belirlenen 
satış kanallarındaki perakendeci noktalarda, 
satış-fiyat trendini düzenli aralıklarla 
ölçümlüyoruz. Perakende panelleri ile 
büyük beyaz eşya, kahverengi eşya, küçük 
ev aletleri, telekom, bilgi teknolojileri, foto, 
yapı malzemeleri ve aydınlatma sektörleri 
için düzenli olarak raporlama yapıyoruz. Bu 
sektörlerin önde gelen kurumlarının tümü 
bu araştırmalardan yararlanıyorlar. Bazı 
kategorilerde haftalık raporlamaya başladık. 

Tüketici’nin Nabzı Araştırması da 
her ay gerçekleştirdiğimiz bir beklenti 
takibi araştırması. Araştırma kapsamında 
beyaz-elektronik eşyalar, küçük elektrikli 
ev aletleri, bilgisayar, cep telefonu, kredi 
kartı, konut, otomobil, gıda, giyim, 
kişisel bakım,  temizlik, sağlık, eğlence 
/ kültür gibi sektörleri de içeren 20’den 
fazla kategoride gelecek 12 aya yönelik 
harcamaların artışına veya azalışına yönelik 
beklentileri saptıyoruz. 

Roper Reports Worldwide Araştırması 
kapsamında  ise değerler ve trendlerin analizi 
30 ülke ile karşılaştırmalı olarak yapılıyor. 
Türkiye’de de 1997 yılından bu yana 
sürdürülen araştırmada dünya çapında 1,1 

milyar tüketici temsil ediliyor. Tüketicileri 
yönlendiren yaklaşımlar ve yaşam biçimleri 
derinlemesine irdeleniyor ve raporlanıyor. 
Bu raporlar son tüketiciye hitap eden tüm 
sektörler için son derece faydalı.

GfK Türkiye’nin büyük bir 
operasyonu var. Bu operasyon 
içinde araştırmaların kalitesini 
nasıl güvence altına alıyorsunuz?
Kurulduğumuz günden bu yana 
altyapının geliştirilmesi bizim için en 
öncelikli konulardan biri oldu. Son 10 
yılda artan maliyetler nedeniyle sektörde 
saha çalışmalarını bütünüyle diğer saha 
şirketlerine yaptırma eğilimi hızla arttı. 
Artık şirketlerin çoğu bünyelerinde bir 
saha departmanı bulundurmuyor. Ancak 
biz GfK Türkiye olarak halen çok güçlü 
bir saha organizasyonu ile toplanan 
bilginin kalitesini güvence altında 
tutuyoruz. Ayrıca tüm süreçlerimiz 
müşterilerimizin denetimine açık. 
Birbirinden ayrı şirketler gibi çalışan 
veri toplama, editing ve kalite kontrol 
bölümlerimiz sayesinde sahadan gelen 
verilerin güvenilirliğini tavizsiz şekilde 
sağlıyoruz. Veri kalitesinden ödün 
vermeden sektörde rekabet edebilir 
bütçelerle hizmet sunmaya devam 
ediyoruz. 2007 yılında Araştrmacılar 
Derneği ve Bureau Veritas tarafından 
geliştirilen GAB-Güvenilir Araştırma 
Belgesi’ni de ilk alan şirketlerden biri 
olduk. Bununla da yetinmeyerek Ocak 
2009’da uluslararası bir belge olan ISO 
9001 belgesini de almaya hak kazandık. 

Global ekonomik krizin 
tüm dünyayı etkilediği 
bugünlerde kurumlar 
stratejilerini belirlerken 

düzenli olarak yapılan araştırmalara 
artık daha çok ihtiyaç duyuyorlar. 
GfK Türkiye bu alandaki ihtiyaca iki 
araştırmasıyla cevap veriyor.
 
TÜKETİCİNİN NABZI 
ARAŞTIRMALARI 
GfK Türkiye Tüketicinin Nabzı 
Araştırmaları ile tüketicilerin; kendi 
ekonomik durumlarına yönelik 
beklentilerini ve tasarruf eğilimlerini 
aylık olarak takip ediyor. Tüketicilerin 
genel beklentilerinin yanı sıra sektörlere / 
kategorilere yönelik harcamalarının artışına 
veya azalışına yönelik beklentileri de 
saptanıyor. Araştırmanın raporu her ayın son 
günü firmaların kullanımına hazır oluyor.

Tüketicinin Nabzı Araştırmaları’nın 
kapsadığı sektörler;

Otomotiv  •	
Konut•	
Kedi kartı•	
Gıda •	
Bireysel emeklilik•	
Büyük beyaz eşya •	
Tüketici elektroniği •	
Küçük elektrikli ev aletleri •	
Bilgisayar ve yan ürünleri •	
Internet kullanımı•	
Cep telefonu, kablosuz tel.•	
İletişim	harcamaları•	
Giyim •	
Kişisel bakım ürünleri •	
Temizlik ürünleri•	
Sağlık•	

ROPER REPORTS WORLDWIDE  
Hızla değişen küresel pazarda rekabet 
avantajı sağlamanın yolu tüketicilerin 

yaşam biçimlerindeki, değerlerindeki 
ve ihtiyaçlarındaki değişiklikleri takip 
etmek ve bu değişikliklerin pazarı ve 
hedef kitleleri etkileme biçimlerini 
anlamaktan geçiyor. 

Tüketicilerini doğru anlayan firmalar 
bu bilgilerden etkin şekilde yararlanarak 
ürün geliştirme, markayı yeniden 
konumlandırma, doğru pazarlama 
stratejileri belirleme ve etkili iletişim 
kampanyaları yürütme gibi süreçleri 
tasarlıyorlar. 

Demografik bilginin ötesine 
geçerek tüketicilerin yaşam biçimlerini, 
değerlerini, tutum ve davranışlarını 
inceleyen ve dünya üzerindeki trendleri 
küresel ve ulusal bazda karşılaştırmalı 
olarak sunan Roper Reports Worldwide 
(RRW) 1997 yılından bu yana 30’dan 
fazla ülkede yılda 30,000 tüketici ile 
yürütülen araştırmalar ile tüketicileri 
anlamak konusundaki kapsamlı ve 
derinlikli raporlar sunuyor.

Roper Reports Worldwide Türkiye 
Raporu’nun yanı sıra talebe göre farklı 
hedef kitleler ve spesifik konular için de 
raporlar hazırlanıyor. 

RRW KAPSAMINDA ÇIKAN BAZI 
RAPORLAR

RRW Türkiye Raporu•	

Mobilite    •	
Teknoloji•	
Sağlık •	
 Ev Yaşamı•	
Gençler   •	
Genç Yetişkinler•	
Anne-Babalar   •	
Yaşlılar•	
Çalışan Kadınlar   •	
Varlıklılar•	

BİR BAKIŞTA 
Firmanın Adı: GfK Türkiye
Genel Müdürü/Başkanı: Elçin Üner, Ali 
Levent Orhun
Faaliyet Alanı: Pazar araştırmaları 
(Adhoc, Panel, Medikal, Medya)
Sloganı Growth from Knowledge
Tel: 0212 368 0700
Faks: 0212 368 0799
handeakdag@gfkturkiye.com
www.gfkturkiye.com
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GfKTÜRKİYE

Tüketici	teknolojisi	ürün	gruplarında	pazar	bilgisi	için	
tek	adres	olan	GfK	Türkiye’de	8	Kategoride	60	Farklı	
Ürün	Grubu’nun	takibi	yapılıyor.

Panel araştırmaları ile Tüketici 
Teknolojisi Ürün Gruplarında 
kategori / ürün / ürün özelliği 
/ ürün modellerinin, belirlenen 

satış kanallarındaki perakendeci 
noktalarda, satış-fiyat trendi düzenli 
aralıklarla ölçümleniyor  ve toplam 
Türkiye pazarını yansıtan raporlar 
hazırlanıyor. 8 kategoride 60 farklı 
ürün grubunun takip edildiği panel 
araştırmaları  Türkiye’de sadece ve sadece 
GfK Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor.  

RAPORLAR KAPSAMINDA 
SAĞLANAN VERİLER
•	 Toplam	Pazar	Büyüklüğü

•	 Marka	Pazar	Payları

•	 Ürün	Özelliği	Kırılımında	Pazar	
Bilgisi

•	 Kanal	Kırılımında	Pazar	Bilgisi

•	 Model	bazında	Adet,	Fiyat	Bilgisi

•	 Model	bazında	Satış	Yapılan	Nokta	
Sayısı Bilgisi

VERİ TOPLANAN KANALLAR
•	 Zincir	Mağazalar

•	 Teknoloji	Marketleri

•	 Bilgisayar	Dükkanları

•	 Telekom	Dükkanları

•	 Kahverengi/Beyaz	eşya	Dükkanları

•	 Mutfak	Mobilyacıları

HAFTALIK OLARAK 
TAKİP EDİLEN ÜRÜN GRUPLARI
Aşağıdaki ürün grupları zincir marketler 
ve teknoloji marketlerinden oluşan 1250 
satış noktasında haftalık olarak takip 
ediliyor.  

•	 Flat	Televizyonlar	(LCD	ve	Plazma)	

•	 Dijital	Fotoğraf	Makineleri	 											

•	 Video	Kameralar		 	 								

•	 Dizüstü	Bilgisayarlar	 	

•	 Yazıcılar	 	 	

•	 Çok	Fonksiyonlu	Cihazlar

 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayarlar (Dizüstü-•	
Masaüstü)
Yazıcılar•	
Çok fonksiyonlu •	
cihazlar
Monitörler•	
Webcam-Klavye-Mouse•	
Laser Kartuşlar•	

 TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ 
Renkli Televizyonlar•	
DVD Oynatıcılar•	
Ev Ses Sistemleri•	
Flat-TV (LCD, Plazma)•	
Video Kameralar•	
MP3 ve MP4 çalarlar•	
Navigasyon Sistemleri•	
USB Stick•	
Kulaklıklar•	

 KÜÇÜK EV ALETLERİ 
Elektrik Süpürgeleri •	
Traş Makineleri•	
Buharlı Ütüler•	
Mutfak Aletleri•	
Diş Bakım Ürünleri•	

Klimalar•	
Su Isıtıcılar•	
Fritözler•	
Saç Şekillendirici•	
Saç Kurutucu•	
Sıcak İçecek •	
Makineleri
Ekmek Yapma •	
Makineleri
Katı Meyve /Narenciye •	
Sıkacakları 
Et Kıyma Makineleri•	

 TELEKOMÜNİKASYON
Cep Telefonları•	
Akıllı Telefonlar•	
Kablosuz Telefonlar•	
Telefon Kulaklıkları•	
Cep Telefon Tarifleri•	

 BÜYÜK BEYAZ EŞYA 
Çamaşır Makineleri•	
Bulaşık Makineleri•	
Ankastre ve Solo •	
Fırınlar
Buzdolapları•	
Kurutma Makineleri•	

Mikrodalga Fırınlar•	
Ankastre Ocaklar•	

 YAPI MALZEMELERİ
Seramik Sağlık •	
Gereçleri
Tamamlayıcı Ürünler•	
Karolar•	
Armatürler•	
Banyo Mobilyası•	
Mutfak Mobilyası•	
Küvet•	
Banyo Aksesuarları•	

 GÖRÜNTÜLEME
Dijital Fotoğraf •	
Makineleri
Dijital Fotoğraf •	
Çerçeveleri
Hafıza Kartları•	

 AYDINLATMA
Enkandesan Lambalar•	
Floresan Lambalar•	
Kompak Floresan •	
Lambalar
LED Lambalar•	
Halojen Lambalar•	

Teknoloji ve 
perakende 
araştırmaları

ANTROPOLOJİK	BİR	YÖNTEM:	
ETNOGRAFİ
Etnografik Tüketici Araştırmaları belirli bir pazar, kültür veya çevreyi anlamada tüm araştırmaların benzer 
sonuçlar verdiği noktada, yeni bir bakış açısı yakalamak; yerleşik davranış kalıpları arasındaki imkanları 
görebilmek ve tüketicinin ileride ne isteyebileceği konusunda öngörü (proaktif strateji) geliştirmek için 
kullanılıyor. 

GfK Türkiye, bu model ile tüketicilerin ürünleri, markaları ve hizmetleri kullandığı doğal ortamında 
inceleyerek, tüketicinin ihtiyaçları, tutum ve davranışları ile karar verme mekanizmalarını etkileyen psikolojik ve 
çevresel faktörlerin etkisinin ve etkileşiminin beraber irdelenmesine imkan sağlıyor. 

Etnografik tüketici araştırmaları aşağıdaki sorulara cevap buluyor:

•	Hedef	kitlemin	karşılanmamış	ihtiyaçları	nelerdir?
•	Tüketicim	ürünlerimi	nasıl	kullanıyor?
•	Ürünlerimin	tüketicilerin	günlük	hayatlarındaki	önemi/yeri	nedir?
•	Tüketicilerimin		psikolojik/kültürel	profilleri	nedir?

Tüketicinin ne yaptığını, ürünleri nerede, nasıl, ne zaman ve ne amaçla kullandığını izlemek ve duymak için 
‘doğal gözlem’,  ‘katılımcı gözlem’,  ‘sohbet ortamında mülakat’, ‘görsel kayıt’ ve ‘günlük tutma’ gibi yöntemler 
kullanılıyor.

MEDYA	ARAŞTIRMALARI
GfK Grubu 20 yıldan uzun süredir medya araştırmaları 
alanında projeler yürütüyor. Avrupa’da TV izleme ölçümleri 
konusunda 16 ülkede 18.000’den fazla hanede en ileri 
teknolojiye sahip tele-control sistemini uyguluyor ve Kuzey 
Amerika ile birlikte 30’dan fazla ülkede medya araştırma 
hizmeti veriyor. GfK Medya Araştırma Hizmetleri TV izleme 
ölçümlerinde  sahip olunan bu know-how ile müşterilere 
metodoloji, ölçüm teknolojisi ve analiz sistemlerini birleştiren 
eksiksiz bir araştırma ve danışmanlık hizmeti sunuyor. GfK 
Türkiye de bu know-how’ı Türkiye’de uygulama yeteneğine ve 
yetkisine sahip bir kurum olarak önümüzdeki dönemde medya 
araştırmalarına daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. 

GÜÇLÜ	SAHA	ORGANİZASYONU	
VE	TEKNİK	ALTYAPI

GfK Türkiye, en güvenilir araştırmanın 
ancak verinin en doğru şekilde toplanması 
ile gerçekleştirilebileceğinden hareketle, 
veri toplama hızı ve kalitesini artırmak 
amacıyla insan kaynağını ve teknik altyapısını 
geliştirme yönünde önemli yatırımlar yapıyor. 

Kantitatif araştırmaların veri toplama ve 
iç operasyon aşamalarını kendi bünyesinde 
gerçekleştiren GfK Türkiye; 100 tam 
zamanlı, 500 proje bazlı personelden oluşan 
Kantitatif Saha Hizmetleri ve İç Operasyon 
Departmanları’nın sağladığı iş akışı bütünlüğü 
ve veri kontrol yetkinliği ile araştırma 
sektöründe “kaliteli ve güvenilir bilgi”nin 
kaynağı durumunda.

•	GfK	Türkiye	Kantitatif	Saha	Hizmetleri	Departmanı,	İstanbul	merkez	olmak	üzere,	Ankara	ve	
İzmir’deki ofisleri ve 12 ilde çalışma standartlarını sözleşmelerle taahhüt altına alıp denetlediği 
Saha Çalışma Merkezleri ile hizmet veriyor. 81 ilde proje bazlı örgütlenme ve veri toplama 
kapasitesine sahip. 

•	 İç	Operasyon	Departmanı	İstanbul	merkez	ofiste	105	operatör	kapasiteli	3	ayrı	CATI	(Bilgisayar	
Destekli Telefon ile Anket) stüdyosuna sahip.

•	 Saha	araştırmacılığını	meslek	olarak	gören	GfK	Türkiye	sektörel	bazda			uzmanlaşmayı	teşvik	
ediyor. (Medikal, otomotiv, hızlı tüketim ürünleri vb.)

•	 Veri	toplamanın	tüm	süreçlerinin	kaydolup	raporlanmasının	yapıldığı	ve	saha	araştırmacısı,	
operatör, süpervizörler bazında detaylı olarak performansın   takip edilebildiği bir yazılım 
kullanılıyor.

•	 Stüdyo	araştırmaları	için	İstanbul’da	GfK	Türkiye’ye	ait	tam	donanımlı	3	stüdyo	ofisi	bulunuyor.	
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Method Research Company 
pazarlama çözümleri 
üzerine yoğunlaşmış 
olduğundan müşterisi 

ile çözüm ortağı gibi çalışabilen esnek 
bir yapıya sahip. Çalışmanın hazırlık 
ve raporlama süreçlerinde, sürekli 
iletişim içinde bir takım gibi çalışabilip, 
raporlama sonrasında da katma değerini 
sürdürüp istenilen analizlerde desteğini 
devam ettirebiliyor. Method Research 
Company pazarlama çözümlerine dönüşen 
araştırmalar ve pazarlama danışmanlığı 
sunan bir firma. 

MLI - METHOD LOYALTY INDEX
MLI ile gitmelerine izin vermeyin. 
Mevcut müşterilerinizin rakip markanın 
ürün/hizmetlerini tüketme yaklaşımlarını 
engelleyip, daha fazla sizden ürün/hizmet 
satın almaları için, memnun olmaları, 
markaya bağlı kalmaları gerekir.  

Birçok firma müşteri bağlılığının 
sağlanmasını sadece müşteri memnuniyeti 
ile ilişkilendirmektedir. Memnun 

müşterinin markaya bağlılığının 
yüksek olduğu herkes tarafından 
kabul görmüştür.  Fakat müşteri 
memnuniyetinin yanı sıra firmanın 
konumu, firma politikaları ve müşteri 

odaklılık yaklaşımı bağlılığı önemli 
ölçüde etkileyen unsurlardır.

Method Loyalty Index modelinde, 
bağlılığın oluşumuna müşteri 
memnuniyetinin yanısıra, 

Müşterilerin tekrar aynı ürünü •	
tüketme isteği, 
Ürün, marka ya da firmayı diğer •	
müşterilere tavsiye etmeye yaklaşımı, 
Geçmiş, şimdi ve gelecek dönemlerde •	
mevcut marka ya da firmayla çalışmaya 
yaklaşımı
Şu anda mevcut ürün ya da hizmetin •	
benzer ürünler arasında tüketilme 
oranı,

... gibi unsurlardır.

Method Loyalty Index modeli, 
klasik bağlılık araştırmalarının yanı sıra 
bağlılığın satış, pazarlama ve iletişimle 
ilişkili bölümlere yansımalarını ele 
almaktadır.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye 
ulaşmak için Esengül Berişah ile irtibata 
geçebilirsiniz:

esengul.berisah@
methodresearchcompany.com.tr

+90 (216) 558 10 00

MSM - METHOD SWITCHING 
MODEL 
MSM ile değişimin yönünü saptayın. 
Method  Switching Model, pazar payı 
ve pazar payı kayıplarını analiz etmek 
için geliştirilmiş bir tahmin modelidir. 
Geçmiş dönem, mevcut durum ve gelecek 
dönemdeki pazar payı tahminlerini 
yaparak  rekabetin yönünü saptamaktadır.

Model, mevcut zamanda yapılan 
ölçümde geçmiş ve geleceği tahmin 

Birlikte düşünelim...
Method	Research	Company	araştırma	hizmetlerini	
pazarlama	danışmanlığı	yönü	ile	birleştirerek,	
raporlamalarında	sadece	bulguları	derlemeyip		
çözümler	de	öneriyor.	Etkinliği	sağlayabilmek	için	
sabit	modeller	ve	soru	formlarından	bir	adım	öteye	
giderek,	her	sektöre	ve	firma	özelliklerine	uygun	
araştırmalar	sunuyor.		

Memnuniyet
İletişim Odaklı Bağlılık

Pazarlama Odaklı Bağlılık

Satış Odaklı Bağlılık

MLI
Güven

BİR BAKIŞTA 
Firmanın Adı: Method Research 
Company
Genel Müdürü: Cengiz Kılıç
Faaliyet Alanı: İlaç, finans, enerji, 
otomotiv, üretim, telekom
Sloganı: Birlikte düşünelim...
Tel: 0216 558 10 00
Faks: 0216 558 10 05
selcuk.kilic@methodresearchcompany.
com.tr
www.methodresearchcompany.com.tr
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etmektedir.
Method Switching Model, Pazar payı 

kayıplarının saptanması kadar önemli olan 
iki konuyu da ölçümlemektedir.

Pazar payı geçişlerinin yönü•	
Pazar payı geçişlerinin nedenleri•	

Model çözümlemeyi yaparken, 
pazardaki değişimi alt detay analizler ile 
markalar bazına indirmektedir. 

 Hangi rakipten yüzde kaç müşteri 
kazanıldığını ve hangi rakibe yüzde kaç 
müşteri kaybedildiği ölçülmektedir. 

Gelecek ile ilgili tahminler aynı 
zamanda pazar büyümesini de dikkate 
aldığından gelecek dönemde pazar 
büyüklüğü ölçülmektedir.

Model bir markanın hangi 
müşteriyi neden ve hangi rakibe niye 
kaybettiğini incelemektedir. Bu analizi 
her yönde gerçekleşen müşteriler için 
hesaplanmaktadır.

MSM’de pazar değişim hareketlerinin 
belirlenmesi için geçmiş dönem, mevcut 
durum ve gelecek dönem karşılaştırılmalı 
olarak incelenmektedir. Pazarda oluşan 
trend üç boyutta izlenmektedir:

Tüketici trendi: Tüketicilerin geçmiş •	
dönemde yüzde kaçına ulaşıldı, şu 
anda yüzde kaçına ulaşılıyor, gelecekte 
yüzde kaçına ulaşılacak?
Ürün/hizmet	trendi:	İlgili	firmanın	•	
ürün ve hizmetlerinin pazar genelinde 

yoğunluğu nedir, gelecekte ne olacak?
Satış hacmi trendi: Pazarda oluşan satış •	
hacminden alınan pay nedir, gelecekte 
ne olacak?

Belirtilen bu trendler, incelenen 
tüketim periyodlarını ve firmaların 
pazardaki konumlarını yansıtmaktadır. 
MSM pazar genelinin yanısıra markanın 
konumlandığı özel bir pazar bölümünde 
de uygulanabilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye 
ulaşmak için Atilla Yardımcı ile irtibata 
geçebilirsiniz:

atilla.yardimci@
methodresearchcompany.com.tr

+90 (216) 558 10 00

MIS - METHOD IMAGE SET
MIS ile konumunuzu belirleyin. 
Ürün müdürlerinin, pazarlama 
müdürlerinin, hatta genel müdürlerin 
en temel görevlerinden bir tanesi 
markalarının hedef kitleleri tarafından 
benimsenmelerini sağlamaktır. 
Genellikle bir markanın istenen düzeyde 
benimsenmemesinin temelinde yatan 
nedenlerden biri; 

Belli özelliklere konumlanmaktansa 
markalarının tüm özelliklerinden 
bahsedilmesidir. 

Bu sorun ‘Konumlandırma ve Algı 
Araştırmaları’ ile aşılabilmektedir. 

Başarılı konumlandırma tüketici 
zihninde önemli bulunan bir ya da birkaç 

kritere, aynı zamanda sadece bizim 
ürünümüzün sahip olduğu vurgulanarak 
gerçekleştirilebilir. 

Bunun için de bazı sorulara cevap 
bulunması gerekir.

Hedef kitlenin gözünde en önemli •	
kriterler hangileri
Göreceli olarak hangi kriterler hangi •	
markalarla özdeşlemiş durumda
Pazar fırsatları neler, hangi alanlar boş•	
En ….. ne olmalıyız?•	

Bunun için Method Image Set 
modelini uyguladığımız çalışmalarda, 

Rakiplerin ve markamızın nasıl •	
algılandığımızı görüp, nasıl 
algılanmak istediğimizi belirleyip, 
nereye yürümemiz gerektiğini birlikte 
düşünüyoruz. 
Nereye yürümemiz gerektiğini de •	
müşterinin öncelikli olarak belirlediği 
ve rakiplerden farklı olarak öne 
çıkabileceğimiz noktaları belirleyerek 
karar veriyoruz.

Ve hangi kritere yoğunlaştığımızda 
doğru orantılı olarak pazar payının  
gelişimini görebiliyoruz.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak 
için Aslı Kılıç ile irtibata geçebilirsiniz:

asli.kilic@methodresearchcompany.
com.tr

+90 (216) 558 10 00

METHODtrend, 
26 ilde,•	
15 üstü nihai tüketicilerin seçilmiş •	
sektörlerdeki davranışlarını inceleyen,
Her ay 2000 bireysel tüketici ile •	
geçekleştirilen özel bir araştırma 
dizaynı.

Bireysel bankacılık, GSM, otomotiv, 
sağlık, dayanıklı tüketim ürünleri ve 
teknoloji gibi rekabetin hızlı bir trend 
içinde olduğu sektörleri sürekli takip 
ettiği gibi talep edilmesi durumunda 
farklı sektörlere kolaylıkla uyarlanabiliyor.

METHODtrend araştırmasının diğer 
bir çok araştırmadan farklılaşan noktası 
sonuçlarını raporladığı özel segmentasyon. 
METHODtrend Segmentasyonu ile 
firmalar müşterilerini çok daha kolay 
anlayabilir ve davranışlarını takip edebilir. 

Tüketicilerin sosyal sınıflarını kendine 
özgü bir bakış açısı ile segmente eden 
METHODtrend araştırması, SES grubu 
ile analiz edilmiş raporlardan farklılaştığı 
için müşterilerine farklı pazar fırsatlarını 
sunuyor.

Seçilmiş sektörlerde, müşteri 
bağlılığı, pazar payı hareketleri, müşteri 
memnuniyet, algılama & konumlandırma 
ve tercih kriterleri analizi gibi detaylı 
araştıma modellerini uygulanan ve 
METHODtrend Segmentasyonu ile 
sunulan bir araştırma dizaynı.

Uzun dönemli olarak incelediği 
sektörlerde tahmin yöntemlerini 
kullanarak orta ve uzun dönemli 
projeksiyon imkanı sunuyor.

METHODtrend araştırması 
paylaşımlı olarak analiz ettiği sektörler 
arasında çapraz analizler yapma imkanı da 
sağlamaktadır.

METHODtrend araştırması 
müşterilerine Basic Model ve Full Model 
olmak üzere iki farklı sektör analizi ile 
yardımcı oluyor. Özel bir ekip tarafından 
tamamına yakını butik olarak analiz 
edilen raporlarda temel hedef sektörlere 
özel strateji üretiyor.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye 
ulaşmak için Atilla Yardımcı ile irtibata 
geçebilirsiniz:

atilla.yardimci@
methodresearchcompany.com.tr

Method Image Set

Göz Sağlığı

Gastroenteroloji

Ortopedi

Fizik Tedavi

Marka 1

Marka 2

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Tüp Bebek

Marka 3

Marka 4

Marka 5

Marka 6

Çocuk Hastalıkları

Beyin Cerrahi

Marka 7

Kardiyoloji

Diyabet
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toptan değiştirecek? 
 Önünüzde yanıt bekleyen hangi 

soru olursa olsun, uzun yıllara dayanan 
deneyimimizle sizlere yardımcı olmaya 
hazırız. Deneyimimiz sadece herkesten 
daha fazla markayı incelemiş olmaktan 
değil, başarılı markaların nasıl daha 
güçlü hale geldiklerine ve daha az 
başarılı olanların hangi zayıflıklarını 
değerlendirmeleri gerektiğine dair 
bilgilerimizden geliyor.  

76 ülkede ve Türkiye'de binlerce 
markayla çalışmış olmak bize yeni 
trendleri çok daha önceden tanımlama 
şansı veriyor. Belki de rekabet avantajı 
sağlamada sıra sizin markanızda.

“Millward Brown bizim için çok 
önemli, etkisi yüksek ve değerli bir 
iş ortağı. Marka stratejilerimizin 
oluşturulmasına anlamlı düzeyde katkıda 
bulundular ve markalarımızı gerçekten 
çok iyi anladılar. Çok yardımcı ve 
proaktif bir ekipleri var, bizlere çok etkin 
ve derinlemesine stratejik perspektif 
sunuyorlar.” 

Bir alkollü içecekler firmasının 
kıdemli planlamacısı

ODAĞIMIZ ‘BÜYÜMENİZ’ 

Şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun, 
her zaman çok daha büyük olabilir. 
Markalarınız ne derece güçlü olursa 
olsun, hep çok daha güçlenebilir. Bunu 
yapmanın tek yolu ise sürekli büyümek.

Ancak o zaman konumunuzu koruyabilir 
ve rekabet gücünüzü arttırabilirsiniz. 
Büyüme yolunda sizlere yardımcı olmak 
için Millward Brown yanınızda.  

Ne çeşit bir büyüme peşinde 

olursanız olun, dünyanın her bölgesindeki 
markanın evrimine yaptığımız tanıklığın 
verdiği birikimle, karşılaşacağınız her 
zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı 
olacak sağlam bilgiyi sizlere sunmaya 
hazırız.

İster	yeni	bir	pazara	ya	da	sektöre	
yatırım yapmayı düşünün, isterseniz 
kalabalık bir pazara yeni bir ürün 
lansmanı yapma fırsatlarını araştırın, ya 
da yepyeni bir pazara öncülük yapmak 
isteyin, iş hedeflerinize ulaşmanızı 
sağlayacak bilgi ve içgörüyü sizlere seve 
seve sağlarız. 

“…Millward Brown’la ilişkimizin 
diğer tarafında tek tek pazarları çok iyi 
anlamaları yatıyor. Bunun bir parçası 
ilişkimizin uzun vadeli olması ve doğası 
elbette, ancak sadece Avrupa genelinde 
ortalamalarını ortaya koymanın ötesinde, 
her bir yerel pazarı anlamaya yönelik ciddi 
çaba da sarfediyorlar.” 

Bir hazır giyim markasının Avrupa 
pazar araştırma direktörü

ODAĞIMIZ ‘YATIRIMINIZ’ 
Markaların ekonomik değerinin her geçen 
gün daha önemli hale geldiği bugünlerde, 
pazarlamacılar yatırımlarının pozitif 
geri dönüşünü alabilmek için şimdiye 
dek olduğundan çok daha fazla baskı 
altındalar.

Markaların değerlerini 
ölçümlediğimiz ve son üç yıldır 
“Dünyanın En Büyük 100 Markası” 
çalışmamızla etkinliğini ispatladığımız 
yöntemlerimizle marka stratejilerinizin 
etkinliğini değerlendirebilecek birikime 
sahip olduğumuzu biliyoruz. Size net 
olarak neyin işe yaradığını, neyin daha 
iyiye götürülebileceğini söyleyebiliriz. 

Aile üyelerimizden Millward Brown 
Optimor ile birlikte yürüttüğümüz 
ayrıntılı ROI ve marka değerleme 
çalışmalarıyla, sizin de markanızın 
gücünü ve finansal değerini ortaya 
koyabiliriz. 

“Harika bir iş çıkarttınız… Medya 
yatırımlarımızı nasıl optimize etmemiz 
gerektiği konusundaki önerileriniz sonuca 
ulaşmamıza gerçekten çok yardımcı oldu” 

Uluslararası bir finans şirketinin 
Pazarlama Planlama Grup Başkanı

MILLWARDBROWN

Tüm	dünyada	
müşterilerimiz	ve	

onlara	hizmet	veren	
ajanslarla	omuz	

omuza	çalışıyoruz.	
Tek	odağımız	var,	
müşterilerimizin	

daha	iyi	pazarlama	
kararları	verebilmeleri	
ve	markalarına	değer	

katabilmeleri	için	
gereksinim	duydukları	
bilgiyi	ve	net	içgörüyü	
sağlayacak	analizleri	

sunmak.	

Ş u anda, dünyanın en büyük 
100 markasının 70'ine hizmet 
veriyoruz. Peki, sizin markanız 
için ne yapabiliriz?  

 Bir markayı ne başarılı yapar? 
Tüketiciler neden bir markayı değil de 
diğerini tercih eder? Etkili pazarlama 
aktiviteleri ‘iyi’ bir markayı nasıl 
‘mükemmel’ bir marka haline getirir? 

Hepimizin, her gün karşı karşıya 
kaldığı sorular bunlar. 

“Millward Brown ile çalışmak bir 
zevkti.Kreatif açıdan duyarlı, ticari açıdan 
akıllıca yönlendiren, işbirliği merkezli, 
esnek ve birlikte çalışması eğlenceli bir 
ekip. Hangi fikirlerin geliştirebileceği ve 
bu doğrultuda faydalı yön verebileceği 
konusunda özenli, ama aynı zamanda hangi 
fikirlerin potansiyelinin düşük olduğu 
konusunda da gayet netler. Markamıza 
yaptığımız kampanyanın yaratıcılık, 

marka imajı ve satışa dönüştürme başarısı 
sağlamasında bize çok yardımcı oldular”

Bir reklam ajansı yetkilisi

ODAĞIMIZ ‘GELİŞİMİNİZ’  
Markanız 5 hatta 10 yıl sonra ne kadar 
güçlü olacak? Hemen köşede, markanızı 
hangi rekabet baskıları bekliyor? 
Hangi sosyal eğilimler ya da teknolojik 
gelişmeler pazarınızın dinamiklerini 

BİR BAKIŞTA 
Firma adı: Millward Brown Türkiye
Genel Müdür: Betül Khan
Faaliyet alanı: Araştırma 
Organizasyonu
Müşteri: Türkiye’nin ilk 100 
reklamvereninin 50’si
Sloganı: Millward Brown, başarılı 
markaların arkasındaki araştırma 
gücü!
Tel: 0212 373 08 00
Faks:0212 219 53 51 
www.millwardbrown.com 

Odağımızda 
‘siz’ varsınız!

BETÜL KHAN
MILLWARD BROWN 
TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ
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MILLWARDBROWN

ODAĞIMIZ ‘AKSİYONLARINIZ’
İşinizde	karşı	karşıya	kaldığınız	en	
heyecan verici fırsatlar neler? Tam şu 
anda, bu yazıyı okurken. 

Bu soruya verdiğiniz yanıt ne olursa 
olsun – marka genişletmeden, yeni 
medya kanallarına, uluslar arası pazarlara 
açılmaya kadar – Millward Brown anı 
yakalamanıza ve vizyonunuzu gerçeğe 
dönüştürmenize yardımcı olmak için 
yanınızda. 

Durmaksızın iş sonuçlarına odaklanan 
yaklaşımımızın getirdiği deneyimle, 
bilginin aksiyon alınabilir bir içgörüye 
dönüşmediği durumlarda değerli 
olmayacağına inanıyoruz. Hem global, 
hem yerel pazarlardaki çalışmalarımızın 
bizlere kazandırdıklarıyla, sadece analiz 
etmek, durum tespiti yapmak için burada 
değiliz. Sizlere fikirlerinizi en iyi şekilde 
değerlendirebilmeniz ve pazarlama 
yatırımınızın karşılığını alabilmeniz için 
yardımcı olabiliriz. 

	İşte	bu	yüzden,	tüm	dünyada	
pazarlama profesyonelleri ve hizmet veren 
ajansları, Millward Brown'ı güvendikleri 
danışmanları olarak görüyorlar. Umarız 
sizler de öyle görürsünüz.  

“…artık bir sonraki adımda ne 
yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. 
Bizlerle birlikte olmanız gerçekten çok 
iyi oldu, bundan sonra ne yapacağımızı 
netleştirmemize çok yardımcı oldunuz.” 

Sağlık ve Ev Temizlik Ürünleri 
Şirketi yetkilisi

ODAĞIMIZ ‘İLETİŞİMİNİZ’ 

Medya iletişim noktalarının her geçen 
gün katlanarak arttığı bu çağda, hedef 
tüketicilerinizle gerçek bir bağ kurmak 
günden güne zorlaşıyor. Mesajınızı doğru 
biçimde iletmek için marka iletişiminizin 
her boyutu da –kanal planlamadan kreatif 
oluşturmaya kadar– doğru olmak zorunda. 

 Marka iletişimindeki öncülüğümüzle, 
çalışmalarınızın her öğesini en ince 
ayrıntısına kadar planlayabileceğiniz geniş 
bir yöntemler ve yaklaşımlar bütünü 
geliştirdik.

 Yaptığınız iletişimin hedefine 
ulaşması için ne tür şekillendirmeler 
yapmanızın yararlı olacağı konusunda 
net önerilerde bulunabiliriz. Pazarlama 
yatırımlarınızın karşılığını en üst düzeyde 
nasıl alabileceğinizi sizlere gösterebiliriz. 
Üstelik, değişen medya 
ortamında, iletişim-marka 
takip çalışmalarıyla ve 
iletişim etkinliği ölçüm 
yöntemleriyle, sadece 
geleneksel mecraları değil, 
doğrudan pazarlamadan, 
satış noktası aktivitelerine, 
internetten kulaktan kulağa 
pazarlamaya kadar tüm 
mecralardaki etkinliğinizi 
gözler önüne seriyoruz.  

“Millward Brown’la 
dört yıldan uzun zamandır 
çalışıyoruz. Partner ajanslarımızdan 
biri olarak, 18 farklı pazarda  iletişim 
takip çalışmaları ve birçok diğer ad-
hoc çalışmayla bizlere üst düzeyde 

tüketici içgörüsü sağlıyorlar. Millward 
Brown kendi yerel ofislerini ve faaliyet 
gösterdiğimiz diğer bölgelerdeki seçilmiş 
ajansları mükemmel bir şekilde yönetiyor 
ve veri sağlıyor. Millward Brown bizim 
için gerçek bir içgörü partneri, sürekli 
olarak güvenilir, yüksek kaliteli çıktılar 
sunuyor ve sürekli olarak yeni gelişmeler 
ve etkin çözümlerle karşımıza çıkıyor. 
İlişkimiz	bizim	takımımızın	bir	parçası	
olmaları biçiminde. Karşımızdaki zorluk 
ne olursa olsun, bize destek olacakları 
konusunda onlara güvenimiz hep tam.”

Uluslararası bir telekomünikasyon 
şirketinin Marka Araştırmaları ve 
Tüketici	İçgörüsü	Birimi	Başkanı

FARKIMIZ ‘ÖNCÜLÜĞÜMÜZ’

Temel misyonumuz pazarlama sanatını 
ve bilimini geliştirmeye çalışacak öncü 
adımlar atmak, markalar, medya ve 
iletişim araştırmalarındaki liderliğimizi 
günden güne pekiştirerek müşterilerimize 
ve meslektaşlarımıza fark yaratacak 
çözümler ulaştırmak.

Bizler öncüyüz, çünkü 

•	 Marka ve iletişim takip çalışmalarını 
ilk geliştiren bizdik, şu anda dünyada 
en fazla takip çalışması yapan yine biziz 
(1800’ün üzerinde kategoride varız).

•	 Dünyanın	en	çok	kullanılan	reklam	ön	
test yöntemini (Aralık 2008 itibariyle 
tam 57 bin 330 kampanya!) geliştirdik, 
pazarlama dünyasına kazandırdığımız 
yeniliklerle bir çok değerli ödülle 
onurlandırıldık.

•	 Dünyanın	38	ülkesinde	yaptığımız	
marka değeri ölçümleriyle, WPP 

ajanslarının müşterilerine ek değer 
katabilecekleri 40 binin üzerinde 
markanın yer aldığı geniş bir veri 
havuzuna katkıda bulunuyoruz. 

•	 Online	reklamların	etkisini,	tıklama	
oranının ötesine taşıyarak, dünyada ilk 
kez biz ölçtük.

•	 Basın	reklamlarının	gücünü	ölçmek	
için dünyada ilk defa nörobilimsel 
teknikleri kullandık.

•	 Televizyon	dışındaki	radyo	gibi,	
açıkhava gibi mecraların ölçümü için 
dünyanın dört bir tarafındaki birlik ve 
üst kurullara hizmet veriyoruz.

FARKIMIZ ‘DENEYİMİMİZ’ 

Millward Brown binlerce marka ve 
kampanyadan edindiği bilgi ve deneyimi, 
müşterilerinin faydasına sunmak için 
çalışır. Geçerliliği kanıtlanmış ölçüm 
ve sorgu yöntemleri, sonuçlarının 
validasyonu yapılmış teknikleri ile 
bizimle yaptığınız her araştırma projesi, 
sonsuz bilgi kaynağına açılan bir kapının 
anahtarıdır. 

Bizler, dünyanın dört bir 

tarafındaki meslektaşlarımızla sizlerin 
pazarlama sorunlarınıza en iyi çözümü 
geliştirebilmek için birlikte çalışır ve 
online veritabanlarımıza bilgilerimizi 
aktarırız. Sadece global markaların 
değil, kendine özgü yerel markaların 
da bu çözümlerden en etkin biçimde 
faydalanmasını amaçlıyoruz.

Bizi biz yapan kaynaklarımızı, 
paydaşlarınızın gözünde markanızın 
değerini yükseltmeniz ve yaptığınız 
yatırımların son kuruşuna kadar geri 
dönüşünü alabilmeniz için seferber 
ediyoruz. Var mısınız? 

FARKIMIZ ‘BAKIŞ AÇIMIZ’ 
Araştırmaya bakış açımız hep çok açılı 
ve veri entegrasyonu temelli şekillenir. 
Projelerimizi şekillendirirken temel 
odağımız sorunlarınız ve bu sorunlara 
yanıt olacak en uygun çözümü nasıl 
sunabileceğimizdir. 

Yalnız standart çözümlerle değil, 
sizin için en uygun çözümlerle karşınıza 
çıkarız. Elimizdeki araçları size 
uydurmaya çalışmayıp, ihtiyacınıza uygun 
çözümü geliştirmeyi hedefleriz. Her 
soruna sadece yüzeydeki temel çözüm 
açısından değil, derinlerdeki bilgiyi 
arayarak yaklaşırız. 

Böylece aksiyon alma zamanı 
geldiğinizde, elinizde nasıl kullanacağınız 
konusunda ayrıca gayret göstermeniz 
gerekmeyen, doğru ve geçerli içgörüye 
sahip yönlendirmeye sahip olmuş 
olursunuz. 

FARKIMIZ ‘KAYNAKLARIMIZ’

Ne kadar geniş analiz yeteneklerine 
ya da çözüm odağına sahip olursanız 
olun, doğru tüketiciden, doğru veriyi 
en etkin şekilde toplamak işin özünü 
oluşturur. Biz Millward Brown’da saha 
operasyonlarımızı bu gerçekten yola 
çıkarak kurguladık.

Saha çalışmalarında serbest saha 
yöntemleri kesinlikle kullanılmaz. Her 
projenin başında, projede görev alacak 
ekipler belirlenir, bu ekipler minibüslerle 
toplu olarak sahaya çıkar. Stüdyo 
çalışmalarında da, çoğunluğu bize ait 
olan stüdyolarımızı kullanırız. Millward 
Brown saha ekibinde görev alacak 

her anketör, 1 tam gün süren genel 
eğitimlere tabi tutulur, ardından sahasına 
çıkacakları projelere özgü eğitimleri 
alır. Geçtiğimiz yıl, bizlerden genel 
eğitim alan anketör sayısı 4 bin 500’ün 
üzerinde!

Sizlere danışmanlık hizmetini 
sağlayan müşteri karşısındaki 
personelimizin dışında, projelerin her 
aşamasının kontrol ve koordinasyonunu 
sağlayan ‘proje yönetim’ ekipleri, tüm 
sürecin standartlarımıza uygun ilerlemesi 
ve danışmanlarımızın sizlerin pazarlama 
sorunlarına daha çok vakit ayırabilmeleri 
için arka planda çalışırlar. 

Türkiye’de ilk defa uygulamaya 
geçirdiğimiz ‘gerçek zamanlı veri 
bağlantısı’ sağlayan, saha çalışmaları için 
dizayn edilmiş özel dizüstü bilgisayarlarla 
saha çalışmalarımızı yürütürüz. Veri 

toplanırken anlık olarak veriye ulaşım ve 
gerektiği taktirde müdahale yalnız bu 
sistemle mümkündür.

Yalnız kantitatif değil, kalitatif 
birimlerimiz de sonsuz kaynaklara 
sahipler. Avrupa’nın en büyük kalitatif 
ağının bir parçası olarak, yeni tekniklerin 
uygulanması ve geliştirilmesinde rol 
oynarlar. Denek havuzumuz kendi 
kaynaklarımızla oluşturduğumuz ve eş 
zamanlı olarak takip ettiğimiz çok geniş 
bir sisteme sahiptir. 

Biz, sizler için çalışıyoruz, 
markalarınızı daha da ileriye 
taşıyabilmeniz için!
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NIELSEN

ARZU EDER, İSMAIL HAYRI CEM, CANDAN SCHABIO

Değişen tüketiciye 
ve yaşam tarzına 
360° bakmak 
Dünyada	yüzden	fazla	ülkede	ofisleri	olan	ve	tüketici	
araştırmaları,	satış,	dağıtım,	medya,	televizyon,	
radyo,	internet	ve	mobil	mecralarda	ölçümler	yapan	
birçok	firmayı	bünyesinde	bulunduran	Nielsen,	
Ocak	2007’de	‘The	Nielsen	Company’	adı	altında	
birleştiğini	ilan	etti.	

BİR BAKIŞTA 
Firmanın Adı: The Nielsen Company
Faaliyet Alanı: Tüketici, medya, 
televizyon ölçümleri 
Müşterileri: Ambalajlı tüketim 
ürüleri, medya, reklam, pazarlama, 
finansal hizmetler, otomotiv, 
telekominikasyon, perakende, 
medikal vb. sektörlerde faaliyet 
gösteren firmalar.
Sloganı: ‘Creating Clarity’
Nielsen Türkiye Tüketici Grubu: 
0216 538 70 00
Nielsen Türkiye Medya  Grubu: 
0216 553 77 70
Nielsen Türkiye AGB NMR: 
0216 428 62 82
İletişim Uzmanı: Aylin Özmutlu, info.
turkey@nielsen.com
www.nielsen.com
www.tr.nielsen.com 
www.agbnielsen.com 
www.nielsen.com.tr

Business Week dergisinin 
geçtiğimiz aylarda 
bağımsız akademisyenler 
ve danışmanlarla birlikte 

gerçekleştirdiği bir çalışmada ‘Dünyanın 
en etkili 15’inci şirketi’ seçtiği Nielsen, 
dünyada kendi sektörüne yön veren 
şirketler arasında kabul ediliyor.

Türkiye’de Nielsen Tüketici 
Grubu Candan Schabio, Nielsen 
Medya	Grubu	İsmail	Hayri	Cem	ve	
AGB Nielsen Medya Araştırmaları 
Arzu Eder liderliğinde yönetiliyor.

CANDAN SCHABIO 
NIELSEN TÜRKİYE 
TÜKETİCİ GRUBU GENEL MÜDÜRÜ 

Bir yanda tüketicinin yaşam tarzı ve 
tercihlerindeki değişim, diğer yanda 
teknolojinin giderek çeşitlenen mecralarla 
tüketiciyi çevrelediği koşullar altında 
firmaların araştırmaya olan ihtiyacının 
boyutu da değişmiş durumda. Bir 
ürün için hazırladığınız kampanyada 
televizyon, açıkhava, internet, mobil, 
dergi, market içi aktivite vb. birçok 
mecrayı bir arada kullanıyorsunuz ve bu 
noktalarda müşterinizin reaksiyonunu, 
algısını ve bunun satışlara yansımasını en 
kısa sürede görmek ve bir sonraki hareketi 
şekillendirmek istiyorsunuz.

Araştırma denince daha ‘danışman’a 
yakın bir profil bekleniyor ve isteniyor. 

Sayfalar uzunluğunda raporlar veya 
saatler süren sunumlardan ziyade, tek 
sayfalık bir analiz veya bir cümlelik bir 
öneri daha değerli bulunuyor. Nielsen 
olarak bu doğrultuda iç yapımızı 
ve hizmet sunumumuzu yeniden 
şekillendirmek üzerinde çalışıyoruz. 

İSMAİL HAYRİ CEM 
NİELSEN EMEA MEDYA GRUBU 
BÖLGE DİREKTÖRÜ

Nielsen Medya Türkiye, halihazırda 
reklam harcamaları ve izleme ölçümleri 
ile ilgili hizmetler sunuyor. Türkiye 
operasyonu olarak sahip olduğumuz 
yetenek ve tecrübe özellikle bağlı 
bulunduğumuz bölgede ön plana çıkıyor. 
Bu nitelikleri diğer ülkelere aktarma 
planımız var. Diğer yandan Nielsen 
Medya’nın Türkiye’de gelişebileceği 
birçok alan var. Gerek veri kalitesinde 
gerekse ürün çeşitliliğinde tüm 
araştırma firmalarının hem kendilerini 
geliştireceğini hem de sektörü daha 
iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum.

ARZU EDER
AGB NİELSEN 
TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

Yeni yayın teknolojileri ve buna 
bağlı hizmetler, tüketici elektroniği 
penetrasyonunun yükselmesi, izleyicinin 

istediği içeriğe istediği yerde ve zamanda 
ulaşabildiği bir süreci başlattı. Ölçüm 
teknolojimizin referansını da bu dinamik 
süreç oluşturmakta ve teknolojimiz bu 
süreçteki yeniliklere paralel olarak sürekli 
güncellenmekte / geliştirilmektedir. 
Bugün teknolojimiz havadan, kablo, 
uydu veya genişbant (IPTV) üzerinden 
tüm televizyon yayınlarını, ev içi veya 
ev dışı, eşzamanlı veya time-shifted 
(kaydedilmiş yayının sonradan izlenmesi) 
tüm izlemeleri, oyun konsolu, teletext 
gibi ekranın tüm kullanım şekillerini 
ve PC, video, kamera gibi ekrana 
bağlanabilen her cihazın kullanımını 
ölçebilmektedir. Ayrıca set top box 
verisinin işlenmesi, interaktivite ölçümü, 
yayınla eşzamanlı veri üretimi gibi 
hizmetler de veriyoruz. ev dışı izlemenin 
ölçümüne yönelik  geliştirdiğimiz meter, 
televizyon dışındaki mecra ölçümü için de 
kullanılabilmektedir.   

Geliştirdiğimiz ölçüm teknolojisi 
kanalla hiç bir ilişki kurmayı 
gerektirmediğinden, teknolojimiz, 
bağımsızlığımıza verdiğimiz önemi de 
yansıtmaktadır. 

Dünyaca kabul görmüş ölçüm 
teknolojimizin yanı sıra araştımanın 
gerektirdiği panel tasarımı ve 
yönetiminden veri üretim ve analiz 
yazılımlarına kadar tüm bileşenleri içeren 
bütünlüklü bir sisteme sahibiz. 
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güvenilirliliğini de önemli oranda 
artırıyor.

Yürütülen kantitatif araştırmalarda; 
araştırmada güvenin temel şart olduğu 
görüşünden yola çıkılarak, uygulanan 
anketlerin bilgi derleme süreci sürekli 
denetim altında tutuluyor ve saha 
elemanlarının yaptığı anketlerin yüzde 
20’si deneğe birebir ulaşılarak kontrol 
ediliyor. Ayrıca derlenen bilgiler sisteme 
yüklenmeden önce de bir iç tutarlılık 
kontrolünden geçiriliyor. Raporlama 
sürecinde ise derlenen veriler yalnızca 
tablolar ve grafikler halinde sunulmayıp, 
ayrıntılı çözümlemelere ve yorumlara 
da yer verilerek müşterilerinin başarılı 
olabilecekleri pazarlama stratejilerini 
oluşturmasında ve doğru iş kararları 
almasında etkin rol oynuyor.

Bunun yanı sıra sürekli müşterileri 
için tutulan veriler ile ay ve hatta 
yıl bazında yapılan araştırmaları 
karşılaştırmak, benchmark’ları 
belirlemek, dönemsel analizler yapmak 
da firmanın müşterilerine sunduğu 
ayrıcalıklı hizmetler arasında.

IN-HALL TESTLER İÇİN FARKLI BİR 
ANLAYIŞ; BEŞİKTAŞ TEST MERKEZİ 
Sistematik Araştırma, araştırma 
sektöründe ilklerden birini daha 
gerçekleştirerek, salon testlerini 
klasik düğün salonları kiralamanın 
dışına taşımış ve kendine ait bir Test 
Merkezi kiralayan sayılı araştırma 
firmasının arasına girmiş. Bu sayede, 
yapılan çalışmalarda, temizlik, hijyen, 
çalışma saati ve ekipman sorunları ile 
karşılaşılmıyor. Ayrıca test merkezinin 
yere kadar cam kaplı vitrini ile gün ışığı 
alması ve düğün salonlarının kapalı 
ortamının aksine mağaza konseptinde 
olması ile havadarlığı, düzenli olarak 
bakım ve temizliğinin yapılması, 
içerisinde televizyon, DVD, buzdolabı, 
derin dondurucu, ocak gibi testler için 
gerekli tüm ekipmanların bulunması 
da müşterilerinin profesyonel ortamı 
deneklere sunması açısından Sistematik 
Araştırma’yı tercih etmesindeki 
önemli bir unsur.  Lokasyon olarak 
test merkezinin Beşiktaş’ın en işlek 

caddesinin üzerinde bulunması da ilçenin 
her sosyal sınıftan, yaş grubundan ve 
eğitim seviyesinden deneği barındırması 
açısından, yapılan anketlerin geniş bir 
kitleyi temsil etmesine imkan veriyor. 
Test merkezi, lezzet testleri dışında, 
salon/ in-hall çalışma gerektiren tüm 
araştırmalar için gerekli ortam ve 
imkanlara sahip. 

Firmanın kısa dönem planlarından 
biri de Istanbul’un iki önemli ilçe 
merkezinde daha (Kadıköy ve Bakırköy) 
birer Test Merkezi faaliyete geçirmektir 
ve bunun çalışmalarına başlanmıştır.

SAHİP OLUNAN YENİLİKÇİLİK 
ANLAYIŞI İLE OLUŞTURULAN 
‘SİSTEMAN@LİZ’ 
Sistematik Araştırma, 2009 yılı başında 
oluşturduğu yeni web tabanlı online 
anket sistemi olan ‘SistemAn@liz’ ile 
müşterilerini online araştırma çözümleriyle 
buluşturuyor.  Müşterilerine 128 bit 
yüksek güvenlikli şifreleme, Türkçe/
İngilizce	dil	destekleri	ve	profesyonel	
analiz alt yapısıyla PDF ve MS Office 
uygulamaları formatında kendi 
araştırmalarına toplu olarak ulaşabilecekleri 
bir alan sunan firma, müşterilerine mevcut 
durumu sürekli izleyebilme ve kontrol 
edebilme fırsatını sunuyor.

‘SistemAn@liz’ tekniğinde, 
müşterilerinin istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda, birçok farklı üyeden 
oluşan Denek Bankası’ndan her araştırma 
için uygun kriterlerdeki denekler 
belirlenerek, araştırılmak istenen konuya 
ilişkin anketler online olarak yapılmakta 
ve veriler anında ‘SistemAn@liz’ veri 
tabanına işlenmekte. Bu sistemin en 
önemli özelliği, müşterileri ihtiyaçları 
olan çözümlere diğer tekniklere göre 
çok daha hızlı ve düşük bir maliyetle 
buluşturuyor olması. Diğer benzer 
kurumlardan farkı ise, deneklerin 
hepsinin sahadan bulunan gerçek kişiler 
olması, hiç birinin sanal denek olmaması. 
Sistematik Araştırma, deneklerinin 
hepsini yüz yüze görüştüğü kişilerden 
kayıt alarak kullandığından çift kayıt 
veya sanal denek riskini tamamen ortadan 
kaldırıyor.  

ARAŞTIRMA BİR BÜTÜNDÜR… 
Araştırmanın bir bütün olduğu 
düşüncesinden yola çıkarak,
 Sistematik Araştırma’nın verdiği 
hizmetlerden biri de kalitatif 
araştırmalar. Derinlemesine görüşmeler 
ve grup tartışmaları; konusunda uzman, 
psikoloji veya sosyoloji eğitimi almış 
deneyimli araştırmacılar tarafından 
başarı ile gerçekleştiriliyor. Kalitatif 
çalışmalarda kullanılan tüm denekler, 
Denek Bulma ve Değerlendirme 
Birimi’nin firmaya özel Denek 
Bankası’ndan sağlanıyor. Sürekli 
güncellenen bu denek bankasıyla 
deneklerin hiçbir zaman aracı kuruluşlar 
tarafından bulunmasına izin verilmiyor. 
Böylelikle deneklerden alınacak bilginin 
yüzde 100 güvenilir olduğu da garanti 
altına alınabiliyor.

Müşterilerinin ihtiyaç ve 
yarar sağlamasını önceliği olarak 
konumlandıran Sistematik Araştırma; 
iş ortakları için daima yenilikçi, akılcı, 
objektif ve pratik çözümler sunarak, 
her zaman başarısını en üst seviyede 
tutuyor. Bu amaçla çıktığı yolda da tüm 
iş ortakları ile uzun süreli işbirliğini 
koruyor ve inovasyonu araştırma 
sektörünün değişmez dinamiği olarak 
görerek yolunda hızla ilerlemeye devam 
ediyor.  

SİSTEMATİKARAŞTIRMA

Sistematik	Araştırma,	
2001	yılında,	pazar	

araştırmasında	
mükemmelliği	

sunmak	misyonuyla	
sektöre	katıldı.	

Firma,	profesyonel	
kadrosu	ve	uzman	

saha	organizasyonu	ile	
hedef	kitleye	yönelik	

olarak	gerçekleştirdiği	
kalitatif	ve	kantitatif	
araştırmaların	yanı	

sıra,	oluşturduğu	yeni	
online	anket	tekniği	olan	

‘SistemAn@liz’	ile	de	
müşterilerine	en	kaliteli	

hizmeti	veriyor.

S istematik Araştırma, sadece 
bir araştırma şirketi olmaktan 
öte, müşterileri ile hareket 
eden ve müşterilerinin elde 

ettikleri bilgileri nasıl, nerede ve ne 
şekilde kullanabilecekleri konusunda yol 
gösterici olan etkin bir iş ortağıdır. Tüm 
bunları yaparken de gizlilik ve güven 
unsurunu garantilemek için sadece kendi 
saha araştırmacılarıyla çalışıp, kendi 
sahasını kullanan Türkiye’deki sayılı pazar 
araştırma şirketlerinden. Alanında uzman, 
ulusal ve uluslararası firmalar Sistematik 
Araştırma’nın iş ortakları arasında yer 
alıyor.

GENİŞ HİZMET ALANI
Sistematik Araştırma, yıllara dayanan 
bilgi birikimi ve benimsediği hizmet 
politikası doğrultusunda müşterilerine 
geniş bir alanda hizmet sunuyor. Bu 
hizmetler; on-line araştırmalar, lezzet 
testleri/gıda araştırmaları, sosyal 
araştırmalar, promosyon etkinliği 
araştırmaları, yeni ürün testleri, ürün/
ambalaj/reklam/kavram testleri, çocuk/
genç araştırmaları, müşteri/personel 
memnuniyeti araştırmaları, müşteri 

profili belirleme araştırmaları, medya 
araştırması, marka imajı araştırmaları, 
sağlık/ilaç araştırmaları, turizm 
araştırmaları, tutum/davranış ve tüketim 
ölçümleme araştırmaları şeklinde 
sıralanıyor.  

Ayrıca Avrasya’nın en büyük bilgi 
ve iletişim teknolojileri fuarlarından 
olan CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı’nın 
2005 yılı Ziyaretçi ve Katılımcı 
Memnuniyeti Profili Araştırmaları 
ve Türkiye’de gençliğe ve gençliğin 
tercihlerine yönelik tek fuar olan 
Trendshow 2006’nın Ziyaretçi 
Memnuniyeti ve Profili Araştırmaları 
da yine Sistematik Araştırma tarafından 
başarı ile gerçekleştirilen çalışmalar 
arasında. 

Tüm bu hizmetlere ek olarak, firma 
iş ortağı olarak gördüğü müşterilerine 
stratejik pazarlama danışmanlığı ve 
yaratıcı hizmetler konularında da 
objektif çözümlemeler sunuyor. 

KALİTE, DENEYİM, HIZ, 
MÜŞTERİ ODAKLILIK
Saha araştırmaları Sistematik 
Araştırma’nın uzmanlık alanı. 

Firma, konusunda profesyonel, 
deneyimli ve uzman bir saha ekibine 
sahip. Tüm projelerde sadece kendi 
kadrosunu kullanmayı tercih eden 
Sistematik Araştırma, böylece 
araştırma sonuçlarının kalitesini ve 

BİR BAKIŞTA 
Firmanın Adı: Sistematik Araştırma 
Organizasyon Danışmanlık ve Reklam 
Hizmetleri Ltd. Şti.
Genel Müdürü: Çiğdem Akgüner Döker
Faaliyet Alanı: Pazar araştırması / 
Kantitatif ve kalitatif araştırmalar, 
online araştırma, stratejik pazarlama 
danışmanlığı ve yaratıcı hizmetler
Müşterileri: PepsiCo Frito Lay 
Gıda San. ve Tic. AŞ, Cafe Crown, 
Pınar, IFF (International Flavor & 
Fragrances), Givaudan International, 
Nel Nükleer Elektronik, Kuzey 
Lojistik, Cambaz Bar ve Restoran 
Ltd., Bond Denizcilik ve Dış Ticaret, 
Nüve Tıbbi Cihazlar, Kampüs/ 
Bağımsız Pazarlama Hizmetleri AŞ, 
McCormick

Doğru insan, 
doğru tutum, 
doğru hedef
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SYNOVATE

Güç zamanlar, 
daha güçlü 
ölçümleri 
gerektirir...

Synovate Censydiam 
ile tüketiciyi 
‘anlamak’

Günümüzün	ekonomik	
koşullarında	kâr	
marjları	sürekli	
düşerken,	artık	

kontrolü	ele	alıp,	
başarıya	giden	zorlu	

yolda	yerlerinizi	
alma	vakti	geldi.	

MarketQuest	
Intervention	bu	yolda	

ve	bu	ekonomik	
koşullarda	sizlere	
yardımcı	olmak	
için	geliştirilmiş	
uluslararası	bir	

Synovate	çözümüdür.

İnsanlar	size	davranışlarının	altında	yatan	nedenleri	
SÖYLEYEMEZLER	çünkü	aslında	bunu	tam	olarak	
BİLMEZLER…”		Carl	Jung		

M arketQuest Intervention ;
•	Yaratıcı	ve	yenilikçi	
çözümler için yarının 
fikirlerini ve fırsatlarını 

bugünden tanımlar.
•	 Fiyat	esnekliğini	ve	ürününüzün	

özelliklerini optimize eder.
•	 Kendi	kategorisinde	ürününüzün		

duruşunu/nasıl algılandığını ortaya 
çıkartır.

•	 En	yüksek	pazar	değerini	ve	ciroyu	
yaratacak  pazarlama ve ürün karmasını 
keşfeder.

Değişen ekonomik koşullarda da rekabetçi 
kalabilmek ve kârı maksimize edebilmek 
için MarketQuest Intervention ,size yol 
gösterir. 

SYNOVATE 
MARKETQUEST’TEN MVP 
‘KAZANMAK İÇİN OYNA’
Gerçek iş potansiyelinizi ortaya çıkarmak 
için daha önce düşünmeye dahi cesaret 
edemediğiniz bazı senaryolar aklınıza 
geliyor mu?
Şimdi küçük bir ‘simülasyon’ yardımıyla 
ve en önemlisi büyük bir pazar riskini 
üstlenmeden bunları gerçekleştirmeniz için 
size yardımcı olabiliriz.

NEDİR?
Her kategoride mevcut veya yeni hemen 
hemen her ürünün veya hizmetin, daha 

fazla gelir ve kâr sağlama potansiyeli 
vardır.  Zor olan, pazar potansiyelinin 
nerede saklı olduğunu bulmak ve onu 
ortaya çıkarmak için ne yapılması 
gerektiğine karar vermektir. Synovate 
MarketQuest’in MVP’si, yeni pazarlar 
keşfetmenizi ve daha önceden hiç 
görmediğiniz biçimde gelir ve kâr elde 
etmenizi sağlar. 

 
NE İŞİNİZE YARAR? 
Synovate MarketQuest’in kalbinde 
bulunan ‘MVP’ endüstrinin en güçlü 
simülasyon motorlarından biridir. 
Çığır açan bu teknoloji, marka ve ürün 
yöneticilerinin çeşitli iş senaryolarını 
incelemelerini ve etkilerini gerçek zamanlı 
olarak -anında- değerlendirmelerini 
sağlar.  MVP simülatörü, pazar 
potansiyelinizi değiştirmek için bilinirlik, 
dağıtım, promosyon gibi pazarlama 
dinamikleriyle, konsept, ürün özellikleri, 
ambalaj, fiyatlandırma gibi ürün 
bileşenleri ile oynamanızı sağlar. 

 
NASIL ÇALIŞIR?
Synovate MarketQuest’in arkasında, 
25 yıllık bir bilgi ve çalışma birikimi 
bulunmaktadır.  MVP sayesinde;
 -  Yeni ürünler geliştirmenizi, mevcut 

ürünleri iyileştirmenizi, ürün ömrünü 
ve kârlılığını maksimize etmenizi 
sağlayacak teknolojiyi,

  - Bir fikrin veya ürünün pazar 
potansiyelini, gerçek zamanlı olarak 
belirlemenizi sağlayacak, güçlü ve 
sağlam metodolojileri  elinizin altında 
bulacaksınız.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
Kazanmak için nasıl oynamanız 
gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, MVP 
simülatörünü test etmek ve resmî tanıtım 
raporumuzu indirerek daha fazla bilgi 
edinmek için sitemizi ziyaret edin.  
www.synovate.com/marketquest ya da 
araştırma uzmanlarımıza +90 216 538 93 
93 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. 

BİR BAKIŞTA 
Firmanın Adı: Synovate Araştırma ve 
Danışmanlık AŞ
Genel Müdürü: Ali Muhharemoğlu
Faaliyet Alanı: Pazarlama 
Araştırmaları
Faaliyet Gösterdiği Sektörler 
: Dayanıklı tüketim, sağlık, 
hızlı tüketim ürünleri, eğitim, 
danışmanlık, IT/Telekom/medya, 
otomotiv, finans, B2B 
Sloganı: Research reinvented!
Tel: 0216 538 93 93 
Faks: 0216 538 93 90
www.synovate.com/turkey

Her birimiz yaşadığımız 
süre boyunca attığımız 
adımları, verdiğimiz 
kararları rasyonel ve 

bilinç üstü algılarımızla verdiğimizi 
düşünürüz. Oysa, davranışlarımızın çok 
büyük bir bölümü – yaklaşık yüzd 80’i 
bilinçaltımızın dolayısıyla duygularımızın 
tetiklemesiyle oluşur. Duygulara hitap 
etmeyen bir marka, tüketicinin anladığı 
dili konuşan bir marka değildir. Marka 
tüketimi / kullanımı tüketici ile uzun 
soluklu ve sağlam bir ilişkiye ancak 
duygusal seviyede dönüştürülebilir. Bu 
bağlılık insan motivasyonlarıyla çok 
yakından ilişkilidir. 

Synovate Censydiam, 
tüketicilerin satın 
alma davranışını 
tetikleyen bilinçaltı 
duygusal ihtiyaçlarını, 
bu ihtiyaçların 
doğurduğu 

motivasyonları 
ve bu ihtiyaçların markalarla nasıl 
ilişkilendirilebileceğini keşfeden bir 
kalitatif model. 

NEDİR?
Synovate Censydiam 20 yıl önce tüketici 
motivasyonlarını ortaya çıkarmayı 
hedefleyen araştırma alanını pazarlama 
dünyasına kazandırmış. Dünyanın pek 
çok lider markasıyla yapılan araştırma 
deneyimleri çerçevesince, uyarlanabilir 
(customisable) psikodinamik modeller 

aracılığıyla tüketicilerin sürekli takibi, 
pazar dinamiklerini anlamak ve açıklamak 
adına pazarlamacılara büyük kolaylık 
sağlıyor. Bu analitik çerçeve aynı zamanda 
pazarlamacılara pazarda değişikliğe 
yol açan itici faktörleri keşfetmelerini, 
pazardaki olası değişimleri önceden 
öngörüp önlem anlamalarını ve pazarı 
kendi lehlerine kontrol etmelerine olanak 
tanıyor. 

NE İŞİNİZE YARAR? 
•	 Hedef	kitlenizin	kategorinize	yönelik	

psikolojik ihtiyaçlarını, 
•	 İhtiyaçların	tatmin	edilmesinde	hangi	

motivasyonların etkili olduğunu,
•	 Hedef	kitlenin	bu	motivasyonlara	göre	

nasıl segmente edilebileceğini,
•	 Her	bir	segmentin	tercihlerini	

tetikleyen rasyonel ve duygusal 
itici güçleri, onlara nasıl ulaşmak 
gerektiğini,

•	 Siz	ve	rakiplerinizin,	bu	ihtiyaçları	
ne kadar karşılayabildiğinizi, 
motivasyonlar ile ne denli 
örtüşebildiğinizi,

•	 Bundan	sonra	atacağınız	adımları	
nasıl planlarsanız kategorideki 
karşılanmamış ihtiyaçları tatmin 
edebileceğinizi herkesten önce 
keşfedebilirsiniz… 

Censydiam tüm bunları, kişilerin 
rasyonel gerekçelendirmeleri kırarak ve 
deneyimlerinin gerçek özüne ulaşarak yapar.
NASIL ÇALIŞIR?

Censydiam modeli, Carl Jung ve Alfred 
Adler’in psikoloji kuramını baz alır. 
Buradan hareketle insan davranışlarının 
temelini oluşturan 8 ana ihtiyaç alanını 
referans alarak, kategorileri var eden 
motivasyon alanlarını tespit eder ve 
yeniden tanımlar.  8 ana ihtiyaç alanı 
kişinin bireysel ve sosyal boyutta tatmin 
arayışı üzerinden şekillenir. Bireysel 
boyutta insan davranışlarını şekillendiren 
ana tetikleyiciler kişinin hayatındaki 
faktörleri kontrol etmesi ya da kendisini 
hayatın akışına bırakması, serbestlik 
ihtiyacıdır. Sosyal boyutta ise davranışlar, 
bir grubun parçası olma ya da gruptan 
ayrışma ve birey olma ihtiyacı üzerinden 
tetiklenir. Bu iki ana düzlem çerçevesinde 
kendini gösteren 8 temel psikolojik 
ihtiyaç; Canlılık/Özgürlük, Güç/Statü, 
Farklılaşma/Ayrışma, Kontrol, Güven/
Korunma, Aidiyet, Sosyalleşme ve 
Zevk/Eğlence olarak tanımlanır. Tüm 
insan davranışları bu 8 ihtiyaç alanının 
yarattığı motivasyonlardan biriyle 
tetiklenmektedir. Pazara bu çerçeveden 
bakmak, kategori içinde tüketim 
davranışlarını bu gözle incelemek, bir 
markanın ve rakiplerinin ne ölçüde bu 
ihtiyaçlara dokunabildiğini keşfetmek, 
markaların doğru stratejik kararlar alması 
adına çok önemli bir yol göstericidir.         
Censydiam, tüketicinin bilinçaltında 
tetiklenen bu motivasyonların keşfi 
için kendine özgü yöntemler kullanır. 
‘Geleneksel’ kalitatif uygulamalardan 
oldukça farklıdır. Censydiam gruplarında 

sadece moderatör değil, aynı zamanda 
kişi de kendini keşfeder. Bilgi paylaşımı 
grup boyunca bilinçaltı seviyede tutulur, 
rasyonel gerekçelendirmelere yol açacak 
soru tiplerinden kaçınılır, Censydiam’a 
özel pek çok projektif teknik kullanılır.  
Kişinin sosyal onay görecek ya da ideal 
benlik üzerinden cevaplarına karşı özel 
‘denorming’ teknikleri uygulanır. 
Analizler hem bireysel hem grup bazlı 
yapılır ve bunun için Censydiam’a özel 
geliştirilmiş bir yazılım kullanılır. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
www.synovate.com /censydiam adresini 
ziyaret edebilir  ya da +90 216 538 93 
93 numaralı telefonumuzdan kalitatif 
ekibimize ulaşabilirsiniz.
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satır aralarının dışına, trendlerin ve 
bilinenin ilerisine taşıyabilmesini, ileri 
görüşlülüğünü, bilgeliğini, esnekliğini 
ve uzmanlığını simgeliyor. TNS Piar 
hedeflerini, müşterilerinin içinde 
bulundukları dünyayı anlamada en 
iyi olmak, tehditlerini ve fırsatlarını 
en önce fark etmek, gelecekleri ile 
ilgili en geniş pencereyi açmak olarak 
belirliyor. Sunduğu hizmetlere ve 
müşterileri ile ilişkilerine belirgin, 
atak, yaratıcı, yenilikçi ve farklı bir 

düşünce yapısı ile bakan TNS Piar, ‘bilgi 
danışmanlığı’ rolünü gün geçtikçe daha 
da güçlendirerek sürdürüyor.  

TNS PİAR HANGİ KONULARDA 
HİZMET VERİYOR? 
Kurumların/markaların yaşam 
faaliyetlerini ‘yeni ürün geliştirme’, 
‘marka inşaa etme’, ‘satış performansını 
optimize etme’ ve ‘çalışan ve 
müşteri yönetimi’ olarak 4 ana 
kategoride topladığımızda, TNS 

Piar, ürün geliştirmeden marka inşa 
etmeye, pazarlama iletişiminden 
satış performansını optimize 
etmeye, müşteriler ile ilişkilerin 
iyileştirilmesinden, çalışanlarının 
bağlılığına kadar uzanan geniş bir 
yelpazede pazarlama araştırmaları 
gerçekleştiriyor. 

Tüm bu hizmetleri verirken de 
hem geçmişten gelen deneyim ve 
birikimlerinden hem de TNS Global’in 
uzmanlık alanlarına yönelik geliştirdiği 
markalı çözümlerinden faydalanılıyor. 

KULLANILAN BİLGİ TOPLAMA 
YÖNTEMLERİ NELERDİR? 
Yüz yüze görüşme yöntemi hâlâ ilk sırada 
yer alsa da daha hızlı ve ekonomik olması 
nedeni ile CATI ve CAWI yöntemleri 
kullanılarak yürütülen araştırmaların 
sayısı da gün geçtikçe artıyor. Aşağıda 
TNS Piar’ın bilgi toplama tekniklerini 
görebilirsiniz: 

Yüz yüze görüşme •	
CATI Görüşmeleri (30 istasyon)•	
CAPI. Görüşmeleri (10 istasyon)•	
CAWI Görüşmeleri •	
Lokasyon Testleri•	
B2B görüşmeler •	
SMS ile Anket (TNSell)•	
Online Anket (TNSPulse)•	
Gölge Müşteri •	
Grup Tartışmaları •	
Derinlemesine Görüşme•	
Gözlem•	
Sektörel kurum ziyaretleri•	
Masabaşı çalışmaları•	

OMNIBUS ARAŞTIRMALARI 
Dünyanın hemen her ülkesinde 
uygulanmakta olan Omnibus 
Araştırmaları, katılımcı firmaların içinde 
bulundukları pazarın aktüel durumunu, 
gelişmesini ve pazardaki değişimleri 
sürekli olarak izleyebilmelerini sağlayan 
bir çözüm.  

Omnibus araştırmaları, birden fazla 
firmanın, sonuçlarından sadece kendilerinin 
faydalanabilecekleri sorular ile katılım 
gösterdikleri çok müşterili araştırmalar 
olup, TNS Piar, omnibus araştırmalarındaki 
çeşitliliği ile hemen hemen tüm sektörlerde, 
hedef kitlenin nabzını tutarak ‘hızlı ve 
ekonomik’ veri üretiyor: 

Sektörel Omnibus Araştırmaları : 
Çocuk & Gençlik Omnibus (8-24 •	
yaş, ABC1C ses yapısında, 800 
çocuk&genç) 
Kadın Omnibus (18+ yaş, ABC1C2 •	
ses yapısında, 800 kentli kadın) 
Erkek Omnibus (18+ yaş, ABC1C2 •	
ses yapısında, 750 kentli erkek) 
Banka Omnibus (20+ yaş, 800 •	
bireysel – 400 ticari banka müşterisi) 
Sigorta Omnibus (20+ yaş, 800 •	
mevcut- 300 potansiyel sigorta 
müşterisi, 300 acente sahibi) 
Konut Omnibus (30+ yaş, 150 yeni •	
konut satın almış – 500 yeni konut 
satın almayı düşünen) 
Alternatif Dağıtım Kanalları •	
Omnibus (20+ yaş, ADK kanallarını 
kullanan 650 – kullanmayan 150 
banka müşterisi) 
KOBİ	Omnibus	(Farklı	sektörlerde	•	
faaliyet gösteren, orta ve küçük 
ölçekli 600 firma sahibi/yöneticisi)  
Aile Hekimliği Omnibus •	
(Uygulamanın başladığı illerde 280 
aile hekimi) 
Sağlık Omnibus (Farklı branşlarda •	
800 doktor) 
Periyodik Araştırmalar :
TNS Piar,  Türk toplumunun her 

kesiminin bireysel, sosyal, kültürel, 
ekonomik davranış biçimlerini, 
değer yargılarını, tüketim kalıplarını 
incelemeye yönelik araştırmalar 
gerçekleştiriyor. Bu araştırmalar 
ile toplumun çeşitli kesimlerine 
geniş perspektifden bakarak Türk 
toplumunun yapısına ve özelliklerine 
yönelik makro veriler ortaya çıkarmayı 
hedefliyor: 

Trend Poll (Aylık düzenli kamuoyu •	
araştırması) 
Trend 2009 (Aylık düzenli tüketici •	
eğilimleri)  
Türkiye Basın Okurluk Araştırması •	
(BİAK-Düzenli	gazete	ve	dergi	
okuma alışkanlıkları ölçümü) 
QRS (Okurluk kalitesi araştırması) •	
Eurobarometer (Avrupa Birliği Üye •	
ve Aday Ülke Hakları Kamuoyu 
Araştırması) 
Türk	İnsanının	Hayat	Tarzları,	Türk	•	
İnsanının	Profili,	Türk	Kadınının	
Profili vb..  

TNSPİAR

İş dünyasının 
altıncı hissi
Artık	kurumların	ve	markaların	başarıları,	
müşterilerinin	altı	duyusuna	hitap	etmelerine,	yani	
hem	fiziksel,	hem	sosyal,	hem	de	duygusal	boyutta	
sinerji	sunmalarına	bağlı.	

Bir zamanlar satışını yaptığımız 
ürünün işlevsel özelliklerini 
laboratuvarlardaki mercekler 
ve tüplerle formüle ederek 

üretim düğmelerine basar, müşteri 
beklentisi dendiğinde elle tutulur, gözle 
görülür bu özellikleri ile pazara sunar ve 
satış başarısını garantilerdik: ürünün tadı, 
tuzu, köpüğü, dizaynı, bekleme süresi 
gibi. 

Rekabet yoğunlaştıkça ve pazarlama 
dünyası geliştikçe, markaların fiziksel 
özellikleri ile var oldukları dönemi, 
‘bizlere kattığı sosyal kimlik değerlerin 
ön plana çıktığı’ yeni bir  dönem izledi: 
Modern, prestijli, lider, yenilikçi, 
güvenilir, içten gibi özellikleri ile 
markalar ‘sosyoloji’ dünyasına adım 
attılar.

Pazarlama dünyasında bu değişim 
yaşanırken, pazar araştırma sektöründeki 
kurumlar da alt yapılarını ve veri 
toplama tekniklerini geliştirme  ve 
müşterilerine, güven, yetkinlik, tecrübe, 
sağduyu ve global standartlara sahip 
profesyonel ekipler ile hizmet verme 
hedefini benimsediler. Bu iki alandaki 
özellikler sektörün ‘olmazsa olmazları’ 
iken gerçekten müşterilerin kalbine giden 
yolda ilerlemek için bir büyük adım daha 
atılmalıydı.	İşte	TNS	Piar’ın	attığı	adım	
da bu...

GÜÇLÜ MARKALAR 
VE UZMAN EKİP
TNS Piar, dünya standartlarında bir alt 
yapının ve güvenin ötesinde, tüketici 
dünyasının psikolojik boyutlarını irdeleyen 
ve ortaya çıkartan, dolayısıyla da daha güçlü 
markaların yaratılmasına destek olan bir 
kurum olarak hizmet veriyor. Bunun yanı 
sıra iplerin müşterilerin elinde olduğunu 
bildiğimiz markalar savaşında, tüketicinin 
geleceği yönlendirecek kesimlerinin 
beklentilerini araştırıyor ve bu beklentilerin 
değişimini izleyerek müşterilerine yol 
gösteriyor. Bunu yaparken de, tüketicilerin 
duygu boyutundaki ihtiyaçlarını, potansiyel 
reaksiyonlarını, iç dünyalarını keşfe 
çıkmakta ve bu yolda  global ‘benchmark’ 
yaratmış güçlü markaları ve uzman ekibi ile 
hizmet veriyor: 

  
 Duygusal 

Pazarlamada	İlk	3	Adım													
                                                    

Markam zihinlerde ve 
pazarda ne kadar güçlü 

	İşPaydaşlarım	ne	kadar	
bağlı? Kurumsal itibarım nedir? 

                                                         

?..     Geleceği 
Yönlendirenler kim?                

  

  Bağlılık, ama 
nereye kadar?   
TÜRKİYE’DEKİ İLK ARAŞTIRMA 
ŞİRKETLERİNDEN BİRİ
1975 yılında kurulan ve Türkiye’deki 
ilk araştırma şirketlerinden birisi olan 
TNS Piar, 80 ülkede, 15 bini aşkın 
çalışanı olan TNS grubuna ait bir 
kurum olarak faaliyet gösteriyor  olup, 
120’den fazla çalışanı, 3 saha şirketi ve 
200 anketör kapasitesi ile Türkiye’nin 
bütün bölgelerinde, tüketici, banka ve 
finans, telekom, sağlık, otomotiv, medya 
gibi sektörlerin tamamında pazarlama 
araştırmaları gerçekleştiriyor. TNS Piar 
Ekim 2008’den itibaren WPP'nin bilgi, 
içgörü ve danışmanlık bölümü olan 
Kantar Group’un bir parçası olmuştur. 
Kantar Group, dünyanın en büyük 
pazar araştırma ve stratejik danışmanlık 
gruplarından biridir.

 
‘BİLGİ DANIŞMANLIĞI’
TNS Piar’ın sloganı ‘iş dünyasının 
altıncı hissi (the sixth sense of business)’, 
TNS Piar’ın bilgiyi rakamların ötesine, 

BİR BAKIŞTA 
Firmanın Adı: TNS Piar Araştırma 
Danışmanlık ve Tic. AŞ 
Genel Müdürü: Ayşıl And 
Faaliyet Alanı: Pazarlama araştırmaları 
Sloganı: İş dünyasının altıncı hissi 
(the sixth sense of business)
Tel: 0212 337 34 00 
Faks: 0212 336 90 67
arzu.kumar@tns-global.com, inci.
samimi@tns-global.com
www.tns-global.com.tr

TNS GLOBAL’İN UZMANLIK ALANLARIYLA 
ÖRTÜŞEN ÇÖZÜMLER

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME
SATIŞ PERFORMANSINI 
OPTİMİZE ETME

MARKA İNŞA ETME

Önerilen yeni bir ürünün yatırım 
ypmaya değer olup olmadığını 
saptamakta müşterilerimize 
yardımcı oluyoruz.
Bir kavramı nasıl daha çekici hale 
getirebilirim?
Satış potansiyelini nasıl 
öngörebilirim?

Kategori veya marka gücü, satış ve karlılığını mağaza 
içi	aktivitelerle	nasıl	iyileştirebilirim?
Mağaza	yerleşim	planını	nasıl	iyileştirebilirim?
Fiyatlarımı	ve	promosyonlarımı	nasıl	ölçebilirim?	
(Fiyat	ve	promosyon	etkinligimi	nasıl	ölçebilirim?)
Mağaza içi iletişim uygulamalarım(yeterince)
etkiln	mi?

Marka	başarısı	için	kritik	etkenler	nelerdir?
Nasıl	reklam	yaratıcılığımı	optimize	edebilirim?
Yaptığım	etkinliklerin	markama	etkisin	ne	olacak?
Pazarı	nasıl	segmente	edebilirim?	Değişik	
ihtiyaçları	nasıl	hedefliyebilirim?
Markamla tüketici arasında nasıl duygusal bir bağ 
oluşturabilirim?
Markamı	nasıl	konumlandırabilirim?

Kritik müşteri ve çalışanlarımın (memnuniyetini) 
nasıl	takip	edip,	ölçümleyip,	yönetebilirim?	
Bu	ilişkilerin	temel	dürtüleri	nelerdir?
işteki süreçleri iyileştirerek nasıl ticari üstünlüğe 
erişebilirim?

ÇALIŞAN VE MÜŞTERİ YÖNETİMİ

T

MARKA
GELİŞTİRME

FİYAT PROMASYON MÜŞTERİ
İLİŞKİLERİ

ÇALIŞAN
BAĞLILIĞI

ÜRÜN
GELİŞTİRME

DAĞITIM+
KANALLAR

PAZARLAMA
İLETİŞİMİ

YENİ ÜRÜN
GELİŞTİRME

MARKA İNŞA
ETME

ÇALIŞAN VE 
MÜŞTERİ YÖNETİMİ

SATIŞ PERFORMANSINI 
OPTİMİZE ETME

MARKALARIN YAŞAM FAALİYETLERİ

InnoSuite™,
Value

Manager™

PathTracker®

Worldpanel™

TRI*M™

Conversion
Model™

AdEval, AdEffect
BPO™, MCA™
NeedScope™,
FutureViev™

Optima™
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arka kapak içi




