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Değerli meslektaşlarım,
2010 yılında krizin etkilerinin azaldığını gördük. 2011’de de büyümenin devam 

etmesini bekliyoruz. Firmalar için araştırmanın pazarlama faaliyetlerinin ayrılmaz 
bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Bu nedenle Araştırma Zirvesi’ni bir pazarlama 
konferansı olarak konumlandırıyor, pazarlama profesyonellerinin takip ettiği konu ve 
konuşmacıları bir araya getiriyoruz. 

Araştırma sektörü, tıpkı pazarlama dünyası gibi hızlı bir değişim süreci yaşıyor. 
Tüketici beklentileri hızla değişiyor ve çeşitleniyor. Bu beklentiler karşısında 
pazarlama profesyonellerinin stratejik olarak doğru aksiyonları hızlı bir şekilde alıyor 

olması gerekiyor. Araştırma tam da bu noktada tüketici beklentilerini doğru bir şekilde tanımlayarak pazarın gittiği yönü 
gösteriyor ve markaların belirleyeceği stratejilere ışık tutuyor. 

Bu yıl zirvede değişimi kimin nasıl yönettiğine odaklanacağız ve farklı vakalar dinleyeceğiz. Şüphesiz değişime ayak 
uydurmanın, hatta değişime öncülük etmenin yolu hızdan geçiyor. Araştırma sektörü pazarlama dünyasının hızlı ve doğru 
bilgi alma ihtiyacını karşılayabilmek için yeni yöntemler geliştiriyor. Hızlı derken, artık sektör olarak tüketicinin günü 
gününe ne yaptığını, neyi niçin satın aldığını veya almadığını ve hangi iletişime ne tepki verdiğini ölçebiliyoruz. Ayrıca 
sahadan veri toplandığı anda, müşterilerin dijital teknolojileri kullanarak ofislerinden bu sonuçlara ulaşmaları mümkün 
olabiliyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de yeni ve hızlı veri sağlayan araştırma çözümleri hayata geçiyor. 
2011 yılı bu çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bir yıl olacak. 

2010 yılında Türkiye Araştırmacılar Derneği’nde önemli gelişmeler oldu.

• 13. Araştırma Zirvesi’ni 32 konuşmacı ve 700’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirdik.  9 - 10 Mart 2011 tarihinde 
Conrad Otel’de gerçekleştireceğimiz 14. Araştırma Zirvesi’nin konusu, “Değişim;  Kim, Nasıl Yönetiyor?” olarak 
belirlendi. Medyada geniş yer verilen zirveye 800’ün üzerinde katılım hedefliyoruz.     

• 2010 Ocak ayında, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Sektör Büyüklüğü Toplantısı’nı yaptık. Pazarlama ve 
kamuoyu araştırma sektörü ile ilgili kendi değerlendirmemizi yaptığımız ve hepimize yol gösterdiğini düşündüğümüz bu 
çalışmayı 2010 yılında toplam 24 firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirdik.

• Uygulamalı Pazarlama Araştırması Sertifika Programı, 2010 yılında Galatasaray Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar 
Merkezi bünyesinde, Türkiye Araştırmacılar Derneği ortaklaşa girişimi ile devam etti. 22 kişinin katılımı ile 
gerçekleştirdiğimiz program, 2011 Ekim ayında üçüncüsü ile devam edecek. 

• 2009 yılında başladığımız SES revizyon çalışmasını 2011 yılı ortasına kadar sonuçlandırmayı hedefliyoruz. SES 
ölçeğinin güncelleştirilmesi ve gelir – meslek - eğitim faktörlerini ölçebilen daha basit bir SES skalasının oluşturulması 
amacıyla bir çalışma başlattık. 

• 2011 yılında gerçekleştireceğimiz bir diğer projemiz de sektöre birçok açıdan faydalı olacağını düşündüğümüz Sektör 
Araştırması projesi. 

• Derneğimizin önemli faaliyetlerinden bir diğeri olan eğitim seminerlerimizi 2010 yılında 60’ın üzerinde firmadan 320 
kişinin katılımı ile gerçekleştirdik. 2011 yılında gerçekleştirilecek olan Pazar Araştırmalarında Uzmanlaşma eğitim 
programımızda 25 eğitim konusu yer alıyor. 

• Yeni uygulama ile Güvenilir Araştırma Standartları uygunluk denetiminden geçen firmalar, GAB: 2008 belgesinin yanı 
sıra ISO 20252: 2006 belgesini de almaya hak kazanıyor. Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB), ‘Kalitatifte Kirli Denek 
Kaydı’ ve ‘Denetimin Denetimi’ mantığını kapsaması sebebiyle ISO 20252:2006’ya oranla üstünlüğünü korumaya 
devam ediyor. 

• Sektörel dernekler arasında en çok üye sayısına sahip olan derneğimize 2010 yılında 15 tüzel, 21 bireysel üye katıldı. 
2010 yılı sonu itibariyle 123 tüzel, 413 bireysel üyemiz bulunuyor.

ALİ LEVENT ORHUN
Türkiye Araştırmacılar Derneği Başkanı

Değişime ayak uydurmanın 
yolu hızdan geçiyor
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AKADEMETRE

Araştırma, 
geçmişin silik fotokopisi değildir

Akademetre, 
araştırmalarıyla geleceğe 
ışık tutuyor. Değişen 
şartlara uyum sağlıyor ve 
emin adımlarla ilerliyor.

Sir Winston Churchill’in dediği gibi, 
“Gelişmek değişmektir, kusursuz 
olmak için her zaman değişmelisi-
niz”. Günümüzde dünya çok hızlı 

bir şekilde değişiyor. Dün baktığınız bir 
şeyi sonraki gün yerinde göremiyorsunuz 
veya gördüğünüzde, eskiden hatırladığınız 
şey olarak değil, daha farklı bir yüzle kar-
şınıza çıkıyor. Birçok marka yıllardan beri 
bilinen logolarını bu yüzden değiştiriyor. 
En son yapılan logo değişikliklerini şöyle 
bir gözünüzün önüne getirin: Türkiye’den 
Arçelik, Dünya’dan BP ve Pepsi. Bu markalar 
logolarını bir gecede değiştirmediler. Uzun 
zaman alan bir süreçten geçtiler. Bu sürecin 
en önemli parçası ise araştırmaydı. Uzun 
yıllara dayanan araştırmalar ve çalışmalar 
sonucunda hedef kitleleri markalarına bağ-
layacak logoyu seçerek kimliklerini ona göre 
yenilediler. Bunu yaparken de araştırmayı 
çalışmalarının her aşamasında kullandılar. 
Buradan da gördüğümüz gibi kusursuz ol-
mak için değişmelisiniz ama bu değişimi 
doğru yönde yapıp yapmadığınızı anlamak 

için araştırma yapmalısınız.
Hizmet kalitesini entelektüel sermayeye ve 

teknolojik altyapıya dayandıran, Türkiye’nin 
yerli sermayeli en büyük araştırma şirketi 
olarak 2000 yılında kurulan Akademetre de 
bakış açısını değişimlere göre şekillendiri-
yor. Kalıplaşmış yaklaşımlara son vermek, 
bilginin daha etkin ve yetkin kullanımına 
olanak tanıyarak yaratıcı ve sonuç odaklı 
araştırma yöntemleri geliştirmek amacını 
taşıyan Akademetre, 157’si tam zamanlı ol-
mak üzere saha çalışanlarıyla beraber yaklaşık 
400 kişilik bir kadroya sahip.

Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim 
Zeytin, Akademetre’yi “Evrensel bakış açısına 
sahip, araştırma verenlere butik hizmetler 
sunan bir şirketiz. Dolayısıyla soruları yalnızca 
verilen brief çerçevesinde görmüyor, olayla-
ra daha bütünsel yaklaşıyoruz. Bu anlamda 
entelektüel sermayemize çok önem veriyo-
ruz. Bunun yanında teknolojik altyapımız 
da kuvvetli.” diye anlatıyor. Akademetre’nin 
en önemli farklılıklarından birinin, araştır-
mayı doğru yapmak kadar doğru okumak 

olduğunu söyleyen Halil İbrahim Zeytin, 
metodolojik olarak doğru bir araştırma ku-
rulsa bile rakamların tek başına bir şey ifade 
etmediğini, veriyi stratejiye dönüştürmenin 
önemli olduğunu söylüyor.

DÜNÜN DOĞRUSU 
BUGÜNÜN YANLIŞIDIR
Halil İbrahim Zeytin’in üzerinde özellikle 
en çok durduğu nokta, dünün doğrularının 
bugünün yanlışları olabileceği ya da tam tersi. 
Bu durumu ise değişime bağlıyor. Dünya-
nın devamlı bir değişim içinde olduğunu ve 
özellikle 2000’li yılların başından itibaren 
yaşanan hızlı değişim sonucu yapılan araş-
tırmaların devamlı değişiklik gösterdiğini 
belirtiyor. Akademetre’nin büyümesinde bu 
hızlı değişime ayak uydurmasının önemli 
bir payı olduğunu da ekliyor. 

Yerli şirketlerin bu değişime ayak uy-
durmada çok başarılı olduğunu ifade eden 
Halil İbrahim Zeytin, bunu her yıl büyüyen 
araştırma pazarından görebileceğimizi belir-
tiyor. Bulundukları pazarlar hakkında düzen-
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li yaptırdıkları araştırmalar sayesinde 
yabancı firmalarla rekabet edebilecek 
düzeye gelen yerli firmaların, önümüz-
deki dönemde daha da güçleneceğine 
inanıyor. Halil İbrahim Zeytin, değişim 
konusundaki sözlerini şöyle bitiriyor: 
“Akademetre için araştırma, geçmişin 
silik fotokopisi değildir. Araştırma, ge-
leceğe ışık tutmak durumundadır. Bu 
anlamda Akademetre haddini aşıyor 
ve değişen şartlara uyum sağlayarak 
basamakları hızla tırmanıyor.”

AKADEMETRE’NİN 
ÇALIŞMA DİSİPLİNLERİ
Türkî Cumhuriyetler, Orta Asya, Ku-
zey Avrupa ve Ortadoğu bölgelerinde 
çalışmalar gerçekleştiren Akademetre, 
ESOMAR (Avrupa Araştırmacılar Bir-
liği) üyesi. Dolayısıyla ESOMAR’ın 
diğer ülkelerindeki üyeleriyle de iş 
ortaklıkları oluyor. Son dönemde 
araştırmalarını Türk firmalarının ticaret 
hacminin geliştiği alanları da kapsayan bir 
şekilde genişleten Akademetre, böylece 
Türk firmalarının uluslararası başarısını 
takip ederek onlarla beraber büyümeye 
başladı. Kriz zamanında bile yurtdışına 
açılan Türk firmalarının bu yeni pazarlardaki 
stratejilerini oluştururken araştırmaya önem 
vermeleri, Akademetre için bu değişimi zo-
runlu kıldı. Uzun yıllardır Türk firmalarına 
araştırmanın önemini anlatmayı kendine 
görev edinen Akademetre’nin bu gelişen 
pazarın öncü şirketlerinden biri olması 
kaçınılmazdı. ESOMAR üyesi olmanın da 
getirdiği avantajla farklı pazarlarda bile 
tüketicinin nabzını tutarak müşterilerine 
istedikleri hizmeti veriyor.

AVM’ler, Akademetre’nin öncelikli müş-
terilerinden. Türkiye’deki AVM’lerin -yatırım 
aşamasındakiler de dahil olmak üzere- yüzde 
80’i Akademetre’nin müşterisi. Bu sektöre 
know – how üreten Akademetre, yatırımcıların 
AVM’ye bakış açısını değiştiriyor. AVM’ler, 
daha önceki dönemlerde araştırma yapmadan, 
ihtiyaca bakmadan kuruluyordu. Akademetre 
ile birlikte sektöre çok fazla araştırma ve-
ren kazandırıldı. Hayatında daha önce hiç 
araştırma yapmamış kurumlara ve sektörlere 
araştırmanın önemini anlatan Akademetre, 
2009 yılından beri AVM Yatırımcıları Der-
neği ile birlikte AVM Endeksi Çalışması 
yapıyor. Aylık bir araştırma olan AVM En-

deksi Araştırması; cirolar, müşteri sayıları ve 
hipermarket ciroları gibi verilerle sektörde 
tek ve ilk. Bugüne kadar birçok araştırma 
şirketi tarafından denenmiş ancak başarılı 
olunamamış bu araştırma, Akademetre ile 
yürütülmeye başlandı. Bu araştırmanın önemi 
ciro paylaşımından geliyor ve ciddi anlamda 
güven gerektiriyor.

Sektörde yer alan ulusal ve uluslararası 
kurumlar ile mesleki derneklerin belirlediği 
standartları uygulayarak Türkiye’de GAB 
02 (Güvenilir Araştırma Belgesi 02) sahibi 
ilk araştırma şirketlerinden biri olan Akade-
metre, el terminalleri ve ekip takip progra-
mı aracılığıyla perakende noktalarından veri 
sağlıyor ve gerektiğinde saha çalışmalarını 
tablet bilgisayarla yürütüyor.

 

ŞİRKETLER FİYAT POLİTİKALARINI 
FİYAT ARAŞTIRMASINA GÖRE 
BELİRLİYOR

Akademetre Fiyat Araştırma ve 
Penetrasyon (FAP) Departmanı, 
haftalık ortalama 380 bin, ayda 
ise 1 milyon 520 bin ürünün 
fiyatını takip ediyor ve analizini 
yapıyor.

Birbirine benzeyen ürünler, 
birbirine benzeyen ortamlarda 
sunuluyor. Günümüzde tüketi-
lebilen her ürün ve hizmet gru-
bunda çok fazla rakip bulunu-
yor. Tüketici için fiyat, ürün ve 
marka tercihinde giderek önem 
kazanıyor. Perakende sektörün-
de yalnızca satın almaya dayalı 
fiyat politikasıyla rekabet etmek 
artık mümkün değil. Fiyat, iş-
letmelerin kârını belirlemede 
ve konumlandırmada etkin 
araçlardan biri. Şirketlerin “en 
ucuz” gibi bir stratejisi olmasa 
da fiyat politikasına ihtiyacı 

var. Doğru planlanmış bir fiyat politikası 
ve stratejisi olmayan işletmelerin pazarda 
başarılı olma olasılığı son derece zayıf. 
Bu durum Akademetre’ye bu yönde bir 
çalışma geliştirilmesi gerektiğini gösterin-
ce; Türkiye’nin 24 il ve ilçe merkezinde, 
178 tam ve yarı zamanlı personel ile 529 
farklı satış noktasında çalışmalarını sür-
düren, haftada ortalama 380 bin, ayda ise 
1 milyon 520 bin ürün fiyatının analiz 
edildiği Fiyat Araştırma ve Penetrasyon 
Departmanı kuruldu. Araştırma kapsamına 
alınan satış noktalarının 300’den fazlasını 
hipermarket/süpermarketler oluştururken; 
yaklaşık 200’ün üzerinde gıda dışı satış 
noktası da araştırma kapsamında yer alı-
yor. Araştırma kapsamı, ulaştığı nokta ve 
takip edilen ürün sayısı itibarı ile alanında 
dünyanın en kapsamlı araştırması.

Akademetre Genel Müdürü R. Serkant 
Tünay, “Günümüzde fiyat, tüketicilerin mar-
ka ve ürün tercihlerinde önem kazanıyor. 
Fiyat, işletmeler açısından kârlılığı ve pazar 
payını belirlemede önemli bir unsur olsa da 
sadece satın almaya yönelik fiyat politikaları 
işletmelerin pazarda başarılı olma olasılığını 
düşürüyor. Üreticiler ve tedarikçilerin doğru 
fiyat politikası oluşturmaları, pazar payını 
artırmaları, rakiplerin fiyatlarını kontrol 
etmeleri ve pazarda rekabetçi olmaları ge-
rekiyor.  Tedarikçiler için satış noktalarındaki 
fiyatları kontrol etmek, pazar fiyat denge-

sine uygun fiyat belirleyebilmek ve ürün 
penetrasyonu sağlayabilmek büyük önem 
taşıyor. Perakende zincirleri veya satıcılar ise 
rakiplerinin fiyatlarını takip ederek doğru 
fiyat politikaları ile satışlarını artırabilir, 
fiyat ve promosyon kampanyalarını sürekli 
takip ederek rakiplerine hızlı şekilde cevap 
verebilirler. Perakendeciler, fiyat politikaları 
gereği, ürünleri bazen en ucuz fiyatla tüke-
ticiye sunmak isteyebiliyorlar. Periyodik ve 
sistematik fiyat takibi yapmayan firmalar, en 
ucuz fiyat politikalarını bozmayacak olmasına 
rağmen, gerek olmadığı kadar ucuz fiyat 
sunabiliyorlar. Oysa periyodik ve sistema-
tik bir fiyat takibi ile rakibe göre en doğru 
fiyat konumlandırması oluşturulabilir ve 
ciddi kârlılık sağlanabilir. Bunun yanı sıra 
ürün gamını belirleyerek ürün penetrasyonu 
yaratabilir, doğru şekilde belirlenmiş fiyat-
larla satın alma gücünü artırıp kârlılıklarını 
yükseltebilirler” şeklinde konuşuyor. 

FAP Departmanı, raf fiyatı takibi ve 
raporlaması dışında, Rakip Katalog Ana-
lizleri çalışmasıyla zincir marketlerin katalog 
ve insertlerini ürün gruplarına göre analiz 
ederek raporluyor. Katalog öncesi araş-
tırmasıyla katalogda yer alacak ürünlerin 
fiyatları rakip mağazalarda takip ediliyor. 
Böylelikle optimum fiyat belirlenebiliyor. 
Katalog sonrası araştırması kapsamında ise 
katalog yayınlandıktan sonra ürünlerin rakip 
mağazalardaki fiyatları araştırılıyor. Yapı-
lan çalışmalardan elde edilen veriler analiz 
edilerek raporlanıyor. 

FAP Departmanı tarafından yapılan Pe-
netrasyon ve Raf Payı Ölçüm Araştırması 
ile müşterilerin belirlediği ürünlerin satış 
noktalarındaki bulunurluğu tespit edilip 
ürünlerin raf payları ölçülüyor. Yapılan bu 
çalışma, ürün önyüz sayılarını artırmayı ve 
finansal verimliliği yükseltmeyi sağlıyor. 

FAP tarafından yapılan Asortiman 
Araştırması ile rakip mağazaların rafla-
rında bulunan ürünler barkod okuyucular 
ile tespit edilerek raporlanıyor. Böylelikle 
rakip mağazalarda hangi ürün gruplarının 
bulunduğu ve hangi markaların satıldığı 
karşılaştırmalı olarak analiz edilebiliyor. 

Yapılan çalışmalar işletmelere rekabet 
avantajı, operasyonel verimlilik, tasarruf ve 
ciro avantajı sağlıyor. Böylece kârlılığın 
artırılmasında büyük rol oynanıyor. Bu ça-
lışmadan Türkiye’nin en büyük perakende 
zincirleri ve dev tedarikçiler yararlanıyor. 

HALİL İBRAHİM ZEYTİN
AKADEMETRE 

YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI



4 MediaCat Özel Eki MART 2011

BAREMRESEARCH

30. yılımıza doğru yenilenerek ilerliyoruz
Barem Research olarak 29 yıldır akademisyen kurucularımızın bilimsel yaklaşımla geliştirdiği temel araştırma 
ve etik kurallarına bağlı kalarak pazar araştırması yapıyoruz. Son yıllarda yoğunlaştığımız kalite ve yenilikçilik 
çalışmalarımızı bu birikimin üzerine kurduk. 

Barem Research, 2010 yılında 
KalDer ve TÜSİAD tarafından 
1993 yılından beri verilmekte 
olan Ulusal Kalite Ödülleri’nde 

ilk kez bağımsız bir KOBİ olarak Kalite 
Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Bu aynı 
zamanda bugüne kadar tüm dünyada bir 
araştırma şirketinin EFQM - Avrupa Kalite 
Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli’nde 
geldiği en yüksek seviye. Gururluyuz. Ancak 
bu yolda müşterilerimizin, çalışanlarımızın 
ve tüm paydaşlarımızın mutluluğuna giden 
kurumsallaşmamız, bizim için ödülün ken-
disinden daha değerli.

MÜKEMMELLİK YOLCULUĞUMUZ 
Kurulduğumuz günden beri kaliteye adan-
mışlığımızla tanınıyoruz. 2004 yılında bu 
özelliğimizi belgelendirmek üzere başladığımız 
kalite yolculuğumuz, kurumsallaşmamıza 
beklentilerimizin üzerinde katkı sağladı. 
Altyapımızın modernleşmesinde yön gös-
terdi, iş süreçlerimizi yalınlaştırmamıza ve 
işlerimizi hızlandırmamıza yardımcı oldu. 
Çalışanlarımızın adaptasyonunu kolaylaştırdı, 
eğitim ve kariyer planlarını geliştirdi. Kısaca 
bir bütün olarak işimizi daha iyi yapmamızı 

sağladı. Başta müşterilerimiz ve çalışanlarımız 
olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnu-
niyetini artırdı. 

Hedeflediğimiz ödüllere birer birer ulaştık:
•	2006	-	ISO	9001	ve	EFQM	(	Avrupa	Kalite	

Yönetim Vakfı)  Recognised for Excellence 
(4*) Ödülü

•	2007	-	ISO	20252	Belgesi
•	2008	-	Kalder	Ulusal	Kalite	Ödülü	finalisti
•	2009	-	EFQM	Recognised	for	Excellence	

(5*) Ödülü 
•	2010	-	Ulusal	Kalite	Başarı	Ödülü	

Mükemmellik yolculuğumuz daha da 
iddialı hedeflerle devam ediyor çünkü bu 
yolculuk sürekli iyileşmemizi sağlıyor.   

YENİLİKÇİLİK 
Bizce yenilikçilik, müşterilerimizin bilgi 
ihtiyacını, teknolojinin olanaklarını sonu-
na kadar kullanan, yerel koşullara uygun 
yaratıcı çözümlerle en hızlı ve en doğru şe-
kilde karşılamak. Bunun için global ve yerel 
birikimimizle yaratıcı araştırma modelleri 
geliştiriyoruz. Bu özgün modellerimizden 
biri, TÜBİTAK’ın desteklediği yenilikçi 
projeler kapsamına alındı.

Yeni modellerimiz
i-screen
Konsept, ambalaj, raf, reklam ve web sitesi gibi 
tasarım değerlendirme çalışmalarında, kalitatif 
ve kantitatif yöntemleri birlikte kullandığımız 
ve eye - tracker cihazlarından yararlandığımız 
yeni yöntemimiz. Tüketicilerin söylediklerinin 
ötesindeki gerçek değerlendirmeleri derin içgörü-
lerle birleştirerek seri ve esnek sonuçlar sağlıyor.

Firmanın Adı: Barem Research
Başkanı/ Genel Müdürü: 
Doç Dr. Pervin Olgun
Faaliyet Alanı: Pazarlama 
ve sosyal araştırma
Başlıca Müşterileri: Hızlı tüketim 
malları, kablolu ve kablosuz 
telekomünikasyon ürün ve hizmetleri, 
ilaç ve tıp ürünleri, otomotiv, 
bankacılık, elektronik ürünler, 
sosyal araştırmalar  
Telefon: (0212) 320 22 00
Faks: (0212) 320 22 77
n.uslu@barem.com.tr
www.barem.com.tr

BİR BAKIŞTA
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Mednography®
Hastaya yönelik etnografik çalışma ile me-
dikal araştırmalara derinlik kazandırmaya 
ve başka bir açıdan bakmaya yönelik yeni 
kalitatif yöntemimiz. 

Fopper®
İçgörü bulmaktan konsept geliştirmeye 
ve reklam brief’i oluşturmaya kadar giden 
modüler bir yenilik araştırması tekniği. Bu 
yenilikçi tekniği, yaratıcısı BCR ile işbirliği 
içinde uyguluyoruz.

face2base ®
Türkiye’de geçerliliği kanıtlanmış bir yüz 
ifadeleri fotoğraf seti ile konsept, marka ve 
reklamların beğeni, imaj ve kişiliklerini sap-
tamak ve pazarlama yorumlarını zenginleştir-
mek için kalitatif ve kantitatif araştırmalarda 
kullandığımız yeni aracımız. 

Price Optimazer®
Corporate Image Optimazer®
Image Optimazer®
Ad Optimazer®
Satisfaction Optimazer®

WIN (DÜNYA BAĞIMSIZ PAZAR 
ARAŞTIRMA KURULUŞLARI AĞI)
WIN	üyeliğimiz	sayesinde	tüm	dünyada	araş-
tırma yapabiliyor ve 51 ülkede bizim gibi 
bağımsız araştırma şirketleriyle know - how 
paylaşabiliyoruz. 2010 yılında sosyal ağlar, 
hasta - doktor ilişkisi ve umut - umutsuzluk 
gibi periyodik global araştırmaların Türkiye 
halkasını gerçekleştirdik. 

WIN “Global Social Media Tracker”
2009 yılında sosyal medyanın katlanarak 
büyüdüğünü gördük. Tek başına Twitter 
yüzde 1.382 büyüdü ve yalnızca Amerika 
Birleşik Devletleri’nde bir ayda 7 milyon-
dan fazla kişi bu siteye kaydoldu. 2010’da 
sosyal medya daha da popüler oldu, farklı 
mecralara yayıldı, daha mobil hale geldi ve 
kişiselleşti. Artık tüm mecraların sosyal medya 
çevresindeki yakınsamalarının nasıl olacağı 
merak ediliyor. 

WIN	üyesi	şirketler	sosyal	medya	trend-
lerini anlamak amacıyla ortak bir araştırma 
yaptı. Araştırma, günümüzde insanların sos-
yal medyaya ilgilerini, tüketicilerin sosyal 
medyada birbirlerini nasıl etkilediğini, sos-
yal mecra ve kullanıcıların ürettiği içeriğin 

nasıl birleştiğini, etkileşimin tercih edilen 
sıklık ve modunu, karşılanmamış ihtiyaçları 
ve insanların gerçekten ne istediklerini daha 
iyi anlamak için yapıldı.

Global	Araştırma;	27	ülkede	16	yaş	ve	
üzeri	28	bin	945	kişi	ile	yüz	yüze,	CATI	veya	
online yöntemlerle yapıldı. Türkiye’de ise 
15 ilde, kent ve yarı kırsalda 1.701 kişi ile 
yapıldı. 13 - 17 yaş grubundan 310 kişiye 
CATI	(bilgisayar	destekli	telefon	görüşmesi),	
18	yaş	ve	üzeri	1.391	kişiye	ise	CAWI	(web	
ile) uygulandı.

Bazı bulgular
•	Dünyada	en	çok	kullanılan	sosyal	medya	

siteleri;	Facebook	(yüzde	66),	YouTube	
(yüzde	66),	MySpace	(yüzde	31),	Twitter	
(yüzde 27) ve Skyrock (yüzde 20).

•	Türkiye,	 araştırmanın	 yapıldığı	 sırada	
yasaklı olan YouTube hariç bu sitelerin 
kullanımında ilk dörtte.

•	Türkiye’de	internet	kullanıcıları	haftada	
ortalama	6,3	gün	internete	giriyor.

•	Sosyal	ağ	aktiviteleri	için	masaüstü	bilgi-
sayarlar (yüzde 57) laptop’lara (yüzde 34) 
göre daha çok kullanılıyor. Ancak yakın 
gelecekte laptop ve cep telefonları daha 
çok tercih edilecek.  

•	En	çok	rağbet	gören	siteler,	Msn	(yüzde	
87) ve Facebook (yüzde 85).

•	Sosyal	paylaşım	sitelerindeki	tanıtımlarda	
en çok müzik (yüzde 54) dikkat çekiyor. 
Onu	yaratıcılık	(yüzde	46)	ve	animasyon	
(yüzde 44) izliyor.

•	Kullandığı	markalarla	ilgili	fikirlerini	pay-
laşanların oranı, yüzde 47. Bu markalar 
giysiden dayanıklı tüketime, yiyecekten 
internet sitelerine kadar her kategoriden 
olabiliyor.

•	Sosyal	paylaşım	sitelerinde	herhangi	bir	
marka ile arkadaş olanların oranı, yüzde 
22. 

WIN “Patient- Doctor Global Commu-
nication Assessment”
Hasta ve doktor arasındaki iletişim, teda-
vi kararını ve hastanın tedaviye uyumunu 
ciddi	olarak	etkiler.	WIN,	hasta	–	doktor	
iletişimi üzerine yaptığı global araştırma 
ile sağlıkla ilgili tüm tarafların; hastaların 
doktorların iletişim becerilerini nasıl algı-
ladığını, hekimlerine nasıl bağlandıklarını, 
tedavi seçeneklerinin bundan nasıl etkilendi-
ğini, etkileşimin tercih modunu ve sıklığını 

ve bu konudaki bilgi kaynaklarını daha iyi 
anlamasını sağlamayı amaçlıyor.

Global Araştırma; 23 ülkede son 12 ayda 
en az bir kez bir doktora gitmiş olan 18 
yaş ve üzeri 22 bin 581 kişi ile yüz yüze, 
CATI,	CAWI	veya	online	yöntemlerle	ya-
pıldı. Türkiye’de ise 15 ilin kent ve yarı 
kırsalında	1.017	kişi	 ile	CATI	(bilgisayar	
destekli telefon görüşmesi) uygulandı.

Bazı bulgular
•	Dünyada	insanların	üçte	biri	sağlığının	çok	

iyi olduğunu söylerken Türkiye’de bu oran 
altıda bir.

•	Türkiye’de	çoğunlukla	yeni	bir	sorun	için	
(yüzde 55) doktora gidiliyor. Düzenli 
kontrol için doktor ziyareti oranı çok 
düşük (yüzde 11).

•	Global	 olarak	 doktor	 ziyareti	 nedeni	 en	
çok grip, nezle ve soğuk algınlığı (yüzde 
12). Onu yüksek tansiyon ve kalp damar 
hastalıkları (yüzde 10) ile eklem / kas ağrısı 
(yüzde 9) izliyor. 

•	Dünyada	doktorunu	başkalarına	önerme	
alışkanlığı bizdeki kadar yaygın değil. Global 
net önerme skoru + 22 iken Türkiye’de 40.

•	Tüm	dünyada	doktorlar	15	soru	ile	ölçülen	
iletişim becerisinden sınıfta kalıyor (yüzde 
29). Türkiye’de bu oran daha da düşük (yüzde 
12).

WIN / GIA “Global Barometer Of Hope 
And Despair ”
2010	 yılında	 WIN	 /	 GIA	 bağlantısıyla	
1977’den beri süregelen Global İyimserlik 
Araştırması’nın Türkiye halkasını yaptık. 
Çalışma, tüm dünyada insanların 2011 
yılından genel, ekonomik ve iş konusundaki 
beklentilerini inceledi. 

Global Araştırma; 53 ülkede, her ülke 
nüfusunu	temsil	eden	toplam	64	bin	kişi	
ile	 yüz	 yüze,	 CATI,	 CAWI	 veya	 online	
anket yöntemiyle yapıldı. Türkiye’de ise 
11 ilin kent ve yarı kırsalında 1.027 kişi ile 
CATI	(bilgisayar	destekli	telefon	görüşmesi)	
uygulandı.

Bazı bulgular
•	Net	ekonomik	iyimserlik	beklentisi	
o Global skor +2 iken Türkiye -11 puan 

ile kötümserler arasında yer alıyor. 
o Gelişmiş ülkelerin G7 (-19) bizden daha 

umutsuz olduğu görünüyor. 
o 2011 yılını ekonomik refah yılı olarak 

gören kesim, gelişmekte olan ülkelerin 
yıldızları	-	BRIC	(35).	

•	Türkiye’de	 çalışanlar	 iş	 açısından	
kendilerini güvende hissetmedikleri 
gibi, işlerini kaybederlerse kısa vadede 
iş bulabileceklerinden de pek umutlu 
değiller. 

GLOBAL UMUT VE UMUTSUZLUK MATRİSİ

Net ekonomik iyimserlik puanı 
=

2011 yılının ekonomik refah yılı olacağını düşünenler – zorluk yılı olacağını düşünenler
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CONENTO

İçgörü ve 
analitikte yeni bir 
vizyon: Conento

Dijital çağda 
mecralar mı 

tüketiciyi, 
yoksa tüketici 
mi mecraları 

dönüştürüyor, 
rivayet muhtelif. 

Ama hepimiz 
marka ve iletişim 

dünyasının 
dinamiklerinin 

radikal biçimde 
değiştiğinin 
farkındayız. 

Conento olarak 
bu dönüşümün 

kodlarını 
kavrayamadan, 

araştırmanın öngörü 
içeren ve aksiyona 

dönük sonuçlara 
erişemeyeceğine 

inanıyoruz. 

V eriyi bilgiye, bilgiyi ise iş kararına 
dönüştürmenin yolu yaratıcılık, 
analiz yeteneği ve hızdan geçi-
yor. Bunlar olmaksızın araştırma 

şirketlerinin markaların pazarlama sürecinde 
aktif rol oynaması zor görünüyor. İnanıyoruz 
ki	araştırma	yatırımının	geri	dönüşü	(RORI);	
müşteri, medya planlama, yaratıcı ve diğer 
ajansların işbirliği ile sağlanan, döngüsel ve 
süreklilik arz eden bir çalışma sürecinden 
doğuyor.   

Conento olarak pazarlama problemlerine 
etkili çözümler sunulması için yaratıcı araştırma 
fikirleri üretiyor ve uyguluyoruz. Modellerimiz 
ve analiz tekniklerimiz, markaların en doğru 
tercihi yapabilmeleri için her seferinde yeniden 
tasarlanıyor. Çünkü her markanın kendine özgü 
soruları ve farklı hedefleri var. Cevabı birlikte 
buluyor, sonuca birlikte ulaşıyoruz.

BİZ KİMİZ? 
Conento, 5 yıl önce Madrid’de analitik ve bil-
gi teknolojileri servisi veren bir firma olarak 
doğdu. İstanbul ve Moskova’da bunun yanına 
insights (içgörü) uzmanlığını da katarak büyü-
dü. Dünyada 34 kişi bu firma adına çalışmak 
üzere evinden çıkıyor (ya da çıkmıyor!). Keş-
fedilmeyi bekleyen kocaman bir dünya için 
aramızda farklı meslek gruplarından insanlar 
var: Ekonometristler, ekonomistler, matema-
tikçiler, tasarımcılar, yazılım uzmanları, on-
line araştırmacılar, içerik analistleri, iletişim 
stratejistleri…

NASIL YAPIYORUZ? 
Conento, pazarlama öncesi ve sonrası süreçleri 
saran bir hizmet anlayışına sahip. Tüketiciyi 
tanımanın, anlamanın, onunla buluşmanın, 

mecra tespitinin ve hal hatır sorma faslının 
her markanın mizacına göre değiştiğini bili-
yoruz.	5N1K	araştırmacılığını	benimsiyoruz.	
Marka kiminle, nerede, nasıl, neden, ne za-
man ve ne konuşuyor/konuşmalı sorularının 
yanıtlarını arıyoruz. Tüketici keşif turlarımıza 
ConentHuman diyoruz. Experience; neden, 
nasıl sorularına yanıt aradığımız, satır arası 
okuduğumuz, içgörüye az soru, çok analizle 
ulaştığımız yolun adı. ConentStar, ister çizgi film 
kahramanı olsun ister gönüllerin sultanı, ünlü 
yatırımları için yer göstericimiz. Destination, 
bize Moskova’dan hediye. Marka - tüketici 
ilişkisini derinlemesine anlayalım, fırsatları 
ve engelleri rekabetle beraber değerlendire-
lim, etkin iletişim kanalı çözümleri üretelim 
diye. ConentViewing, televizyon ve internet 
dünyasından geçen her türlü yaratıcı malze-
meyi ve bunların izleyicilerle temas noktalarını 
irdeleyen araştırma tekniklerimizin buluşma 
noktası. Bayilik sisteminde her şubenin bir 
mecra olduğu gerçeğinden hareketle geliştir-
diğimiz Chains ise satış noktasının performans 
ölçümlerini ve pazarlama iletişimi stratejisine 
katkısını irdeliyor. 

ANALİTİK VE TEKNOLOJİ
 Pazarlama yatırımlarının geri dönüşünü he-
saplayan ekonometrik analiz modellerimiz ve 
bu modellerin algoritmasıyla çalışan, faydalı 
olduğu kadar eğlenceli online bilgi teknolo-
jilerimizin anavatanı İspanya. 

ONLINE ARAŞTIRMA
 Bize göre araştırma yatırım bütçesinin verim-
liliği işe katkısı ile ölçülmeli. Ama bu mali-
yet - etkin teknolojik veri toplama araçlarını 
kullanmayacağımız anlamına gelmiyor. Bu 
ülkenin ilk online araştırmalarını gerçekleştiren 
bir takımı barındırıyoruz. Çoğunluk “olmaz”, 
“nefesimiz yetmez” derken, çocuksu bir inat 
ve yetişkin kararlılığıyla on binlerce online 
görüşme yapmış, ilham veren projelere imza 

atmış araştırmacılar olarak heyecanımız ilk 
günkü kadar taze. Online araştırmanın aynı 
anda hem niceliksel hem de niteliksel bilgi 
toplama kabiliyetini seviyoruz. Webnografik 
tarama tekniklerimizi geliştiriyor, bu alanda 
bakış açımızı her geçen gün zenginleştiriyoruz. 
Sadece araştırma yaparak besleyip büyüttüğümüz 
panelimiz www.onlinearastirma.com, meslektaş 
dayanışmasının ve bu alana olan güvenimizin 
somut eseri. 213 bin kişilik tanımlı veri tabanı 
ve şeffaf raporlama sistemleriyle müşterileri-
mize hızlı ve nitelikli servis vermekten gurur 
duyuyoruz.

TEŞEKKÜRLER
Değişimin araştırma sektörüne nasıl tercüme 
edilmesi gerektiğini biliyoruz. Hem sahada 
hem de masa başında ama her daim markasının 
yanında bir araştırma - analitik ajansı olmaya 
soyunuyoruz. Pazarlama dünyasına taptaze bir 
“Hola / Merhaba” derken bize bu heyecanı 
aşılayan, desteğini esirgemeyen meslektaşla-
rımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz. 

Ajansın Adı: Conento Insights 
& Analytics
Genel Müdür: Melis Tufur
Faaliyet Alanı: Pazarlama ve iletişim 
araştırmaları, pazarlama analitiği 
hizmetleri, bilgi teknolojileri, pazarlama 
iletişimi danışmanlığı. 
Müşteri Portföyü: Intermedya Yerel 
Medya Planlama ve Satınalma, Kinetic 
Outdoor Advertising, Unilever, BP, 
Mindshare, Medicom, Access, 6News, 
Cartoon Network, TNT
Adres: Palmiye Sok. 21 / 4 Acıbadem
Telefon: (0216) 325 78 19 / 533 202 11 86
www.conento.com
www.conento.com.tr

BİR BAKIŞTA
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GENAR

GENAR, 
çalışmalarını 
her gün 
zenginleştiriyor
GENAR’a göre ülkemizde ve dünyada en temel sorun 
alanlarını sosyal sorunlar oluşturuyor. Sosyal sorunlar, 
diğer sorun alanlarının kökünde onları erginleme 
işlevi görüyor. Bu sebeple GENAR, siyasal araştırmalar 
ve pazar araştırmalarından sosyal araştırmalar 
alanına odaklanıyor. 

Gerek ülkemizde 
gerekse yurtdışında 
göç sorunlarından 
şiddet sorunlarına, 

kimlik sorunlarından yoksulluğa, 
kentleşmeden kent kültürüne, 
eğitimden sağlığa, çevre sorunlarından 
kentlilik bilincine kadar pek çok 
alanda bilimsel araştırmalar yaparak 
bu problemlere dikkat çektik ve 
çözüm önerileri geliştirdik. Tüm 
bu alanlardaki araştırmalar için 
çeşitli modeller ve ölçekler geliştiren 
GENAR,	çalışmalarını	her	gün	daha	da	
geliştiriyor.

ALAN UYGULAMALI İLETİŞİM
Yerel yönetimlerin en önemli 
sorunlarından biri, içinde bulundukları 
ve hizmet verdikleri toplumla yeterli 
seviyede ve nitelikte iletişim kuramamak. 
Bir diğer önemli sorunları ise yoğun iş 
yükü altında ezilip hizmet verdikleri 
kentin fiziki ve sosyal sorunlarına yerinde 
nüfuz	edememek.	GENAR	tarafından	
geliştirilen Alan Uygulamalı İletişim 
Projesi, bu iki sorunu eşzamanlı olarak 
ortadan kaldırıyor. Alan uygulamalı 
iletişim çalışması ile halkın müşterek 
sorun ve beklentilerinin belirlenmesi, 
belediye uygulamalarında halkın duygu 

Firmanın Adı: Genar Araştırma 
Danışmanlık Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Faaliyet Alanı: Araştırma ve 
Danışmanlık
Yöneticiler: Mustafa Şen (Müdür) / 
İhsan Aktaş
Adres: Şehit Ahmet Sok. Mecidiyeköy 
İş Merkezi. No: 4 Kat: 2 Daire: 62 – 
63 – 64 - 65 İstanbul
Telefon: (0212) 212 80 51 pbx
Faks: (0212) 212 38 02
genar@genar.com.tr
www.genar.com.tr

BİR BAKIŞTA
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ve düşüncelerinin dikkate alınması, bu 
doğrultuda kalıcı ve sağlıklı çözümler 
uygulanması, belediye kaynaklarının 
kullanımının orada yaşayanların 
müşterek menfaatleri doğrultusunda 
planlanabilmesi ve kent sakinlerinin 
pasif tüketici olmaktan çıkarılıp 
süreçlere katılımlarının sağlanması 
amaçlanıyor. Alan Uygulamalı İletişim 
Grubu, belediye sınırları içinde yer 
alan bağımsız birimlerdeki muhataplar 
ile derinlemesine görüşmeler yapıyor, 
kentin sokak ve caddelerindeki sorunlu 
durumları raporluyor. Ardından bu 
çalışmalar belediyenin ilgili birimlerince 
görevlendirilen memurlar tarafından 
denetleniyor.

SOSYAL DOKU
GENAR,	Sosyal	Doku	Projesi	
çerçevesinde kent yönetimlerinin 
sosyal paydaşlarının kentle olan 
duygusal bağları, kente ve kentliye 
davranış biçimleri, geldikleri yörelerle 
ilgili bağları, kentteki ‘ben’ algıları, 
aidiyet duyguları, kente taşıdıkları ve 
kentte edindikleri değerler, kente ve 
kendilerine dair gelecek tasarımları, 
kent yönetiminden beklentileri, 
memnuniyetleri, kentleşme ve sivil bilinç 
eğilimleri, nesiller arasındaki sosyo - 
kültürel farklılaşma ve bilinç değişimleri 
ile bu süreçteki sosyal dayanışma 
örüntüleri gibi ana başlıklar altında çeşitli 
araştırmalar ve ölçümler yapıyor. Ayrıca 
bilimsel raporlara dayalı olarak kentin 
sosyal doku haritasını çıkarıyor.

TRENDPOLİTİK
Siyasal araştırmalar günümüzde neredeyse 
partilerin muhtemel oy dağılımına ve 
seçim sonucu tahminine indirgenmiş 
durumda. Bu durum hem araştırmacılığa 
hem de siyasete zarar veriyor. Siyaseti 
toplumsal bir kurum olarak gören 
GENAR,	bu	doğrultuda	siyasete	
toplumun içinden bakan bir araştırma 
modeli	geliştirdi.	TRENDPOLİTİK	adını	
verdiğimiz bu modelle ülke, il veya ilçede 
tüm sosyo - politik trendler ölçümleniyor, 
analiz ediliyor, kurum ya da siyasal 
aktörler için iyileştirme projeleri 

hazırlanıyor, süreçler sürekli izleniyor, 
siyasal iletişime veri sağlanıyor, strateji 
geliştiriliyor ve uygulanıyor. 

KURUMSAL İTİBAR
Hepimiz yetiştiğimiz çevreden şunu 
iyi biliriz: İtibar bir insanın her şeyidir. 
Artık kişiler için tasavvur edilen itibarın 
kurumlar için de geçerli olduğu bir çağda 
yaşıyoruz. Dahası, itibar sadece tasavvur 
edilen bir olgu değil, ölçülebilen bir 
kurumsal değer olarak da kabul ediliyor. 
Her an sonsuz sayıda duyu verisiyle 
karşılaşıyoruz. Sonsuz sayıdaki duyu 
verileri sonlu ama çok sayıda algıya, çok 
sayıda algı az sayıda imaja ve sonunda 
imajlar tek bir itibara dönüşüyor. 

GENAR	yerel	olgu,	kurumsal	
kültür ve değerlerden kaynaklanan 
farklılaşmaların kurumsal itibara 
yansıyan yönlerini dikkate alarak kendi 
kurumsal itibar modelini oluşturdu. 
Kurumsal itibar değeri, kurumun sosyal 
paydaşları üzerinden ölçülüyor ve itibar 
değerinin yükselmesine veya düşmesine 
neden olan faktörler ortaya çıkarılıyor. 
Böylece kurum itibarını yükseltmek için 
işe nereden ve ne ağırlıkta başlanacağı 
biliniyor. 

SİYASAL İTİBAR MODELİ
Siyasette itibar her şeydir, demek 
abartılı bir ifade olmaz. Ticarette 
olduğu gibi siyasette de itibarınız 
kadar	var	olabilirsiniz.	GENAR	bu	
yaklaşımdan hareketle, yani kurumsal 
itibar modellerinin siyasal alana da 
uygulanabileceğini varsayarak bir Siyasal 
İtibar Modeli geliştirdi. Bu model siyasal 
kurumlar için olduğu kadar, siyasal 
aktörler ve özellikle siyasal liderler için de 
çok işlevsel bir yapı sunuyor. Siyasal itibar 
değeri, siyasal kurumun ya da aktörün 
sosyal paydaşları üzerinden ölçülüyor.

KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK 
BİLİNCİ PROJESİ
Kent	ve	kent	kültürü	GENAR’ın	
özel ilgi alanını oluşturan en önemli 
başlıklardan biri. Kent ve kent kültürü 
araştırmaları, kentte yaşayanların kentli 
olamama sorunlarına ışık tutmak üzere 

  İTİBAR BİR İNSANIN HER ŞEYİDİR. ARTIK 
KİŞİLER İÇİN TASAVVUR EDİLEN İTİBARIN KURUMLAR 
İÇİN DE GEÇERLİ OLDUĞU BİR ÇAĞDA YAŞIYORUZ. 
DAHASI, İTİBAR SADECE TASAVVUR EDİLEN BİR OLGU 
DEĞİL, ÖLÇÜLEBİLEN BİR KURUMSAL DEĞER OLARAK 
DA KABUL EDİLİYOR  

çeşitli kentlilik bilinci araştırmaları 
üzerine yapılan çalışmalar olarak 
tanımlanabilir. Kent kültürü ve kentlilik 
bilinci araştırmaları sonucu üretilen 
Kentim İstanbul projesi, İstanbul’da 
yaşayan insanların aidiyet hislerinin 
artmasını ve şehirle olan bağlarının 
güçlenmesini sağlayacak projelerle 
hayat buldu. Projede kentlilerle beraber 
kahvehane sohbetlerinden mahalle 
şenliklerine, İstanbul gezilerinden yazılı 
ve görsel yapıtlara kadar bir dizi faaliyet 
gerçekleştirildi.

KENT BİLGİ SİSTEMİ
Kentsel bilgi, kent yöneticilerinin 
planlama ve yönetimde mekansal ve 
sosyal bilgi olarak kullandıkları en 
önemli enstümanlardan biri. Özellikle 
sosyal verilerin toplanması ve kent 
bilgi sistemi içinde işlenmesi ayrı bir 
uzmanlık gerektiriyor. Kent Bilgi 
Sistemi, belediye hizmetlerinin en 
hızlı, en etkin ve en verimli şekilde 
yürütülmesini sağlayacak verilerin tek 
bir sistemde toplanmasını sağlıyor.

7P – 7C
Pazar araştırmalarında etkin pazarlama 
enstrümanlarına sahip olmak için 
pazarlama karmasının yanı sıra tüketici 
karması üzerinden de çalışmak gerekiyor. 
GENAR	bu	inançla	P1’den	C7’ye	

Sektör Analizi Modeli’ni geliştirdi. 
Bu modelde 7 adet pazarlama karması 
değişkeni belirleniyor. Ardından bunlar 
7 adet tüketici karması değişkeni ile 
birebir örtüştürülüyor. Böylece ilgili 
sektörün tüm değişkenleri sektörel 
konumlandırma modeline göre analiz 
ediliyor ve raporlanıyor.

KENTSEL İYİLEŞTİRME PROJESİ
Günümüz şehirlerinde, şehir 
sakinlerinin ve şehrin görünmeyen 
birçok problemi bulunmaktadır.  Bu da 
kentlerin geleceğini tehdit etmektedir. 
Gelecekte karşılaşılma ihtimali çok 
yüksek olan bu tehditlere karşı kent 
yönetimleri uzun dönemli vizyonlar 
ortaya koyarak tedbirler almalıdırlar. 
GENAR,	tüm	bunlar	için	çok	önemli	
ve işlevsel bir proje üretmiştir: Kentsel 
İyileştirme. KİP; şehir yönetiminde 
demokratik süreçleri de geliştirerek 
yönetimle vatandaş arasındaki etkileşimi 
de arttıracak bir model önermektedir. 
Şehirde yaşayanlar belediye 
yönetimlerinin gündelik hayatlarında 
iyi ve kötü günlerinde yanlarında 
görmek istemektedirler. Ölümler, 
doğumlar, düğünler, deprem, sel vb. 
zamanlarda yöneticilerin vatandaşla 
iletişim halinde olması vatandaşlık 
ve şehirlilik bilincini geliştirecek, 
aidiyetleri pekiştirecektir.
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GfKTÜRKİYE

Geleceği gör, geleceği sahiplen

Tüketicinin gözüyle bakın: Eye Tracking

Yepyeni bir teknik: Online kalitatif araştırmalar

Rekabetin her geçen gün daha da yoğunlaştığı pazarlama dünyasında rakiplerine göre fark yaratan ürün ve 
hizmetlerin çok daha başarılı olduğu görülüyor. GfK Türkiye, geleceği gören, sahiplenen ve stratejilerini bu 
doğrultuda oluşturan kurumlara inovatif araştırma modelleri ile ışık tutuyor. 

Pazar araştırmalarında 
son zamanlarda giderek 
daha fazla yararlanılmaya 
başlanan Eye Tracking 

uygulamaları, tüm sektörlere 
üretilen görsel materyallere tüketici 
gözüyle bakabilme imkânı sunuyor. 
Eye Tracking, gözün hareketlerini 
ve okurken ya da bakarken görsel 
unsurlara sabitlenme sırasını takip 
ve kayıt ediyor. Bu teknik, kişinin 
dikkatini nereye odakladığının yanı 
sıra hedef alınan bölgeye ne kadar 
süreyle baktığını ve bölgenin kaç 
saniye içinde fark edildiğini de 
saptıyor. 

EYE TRACKING 
KULLANIM ALANLARI
•	 Televizyon	reklamları
•	 Basın	reklamları	
•	 Açıkhava	reklamları
•	 Web	reklamları	
•	 Raf	yerleşimi
•	 Web	siteleri
•	 Ürün	yerleştirme
•	 Yazılım	testleri
•	 Paket	ve	etiket	testleri

BAŞLICA SEKTÖRLER 
•	 Hızlı	tüketim	
•	 Medikal
•	 Perakende
•	 Reklam	ve	iletişim

•	 Otomotiv
•	 Finans
•	 Enerji
•	 Telekomünikasyon
•	 Dayanıklı	tüketim

GÖRÜLEN İLE ALGILANAN 
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Eye Tracking uygulamaları, 
sonrasında kantitatif veya kalitatif 
araştırmalarla destekleniyor. Test 
edilen görselde hangi nokta veya 
bölümlerin fark edildiği ya da ürünün 
/ markanın sağladığı temel faydanın 
hatırlanıp hatırlanmadığı ölçülerek 
görülen ile algılanan arasında bağlantı 
kuruluyor. 

O nline kalitatif araştırmalar 
alanındaki gelişmeleri 
yakından izleyen ve en yeni 
teknolojileri takip eden 

GfK Türkiye, online kalitatif araştırma 
için gerekli olan onlarca yıllık kalitatif 
araştırma deneyimini ortaya koyarak GfK 
Fikir Kulübü’nü hayata geçirdi. 

GfK Fikir Kulübü’nün diğer araştırma 
tekniklerinden üstün olan özellikleri:

•	 Yeni	ve	ulaşılması	zor	hedef	kitleleri	
araştırmaya daha kolay dahil eder.

•	 Tüketiciye	giden	yeni	bir	iletişim	
kanalı sağlar.

•	 Gerçek	bir	küresel	erişim	sağlar.
•	 Detaylı	ve	uzun	soluklu	multimedya	

günlükleri yaratır.

Hem moderatörler hem katılımcılar 
hem de müşteriler için kullanımı kolay 
ve eğlenceli bir platform sunan GfK Fikir 
Kulübü, moderatörlerin yeni girdileri ve 
saha çalışmalarının nasıl ilerlediğini takip 
edebilmeleri açısından basit ve anlaşılır 
bir kullanıcı arayüzüne sahip.

 
KULLANIM ALANLARI
•	 Ürün	denemeleri
•	 Konsept	testleri
•	 Yeni	ürün	geliştirme
•	 Kullanım	ve	tutum	
•	 Web	sitesi	değerlendirme
•	 Müşteri	memnuniyeti
•	 Reklam	testleri
•	 Kullanıcı	günlükleri
•	 Segment	anlama	
•	 Etnografik	çalışmalar	vb.

GfK Fikir Kulübü 
ile sayısal bazlı veriler 
elde etmek de mümkün. 
Örneğin kullanım testleri 
veya kavram değerlendirme 
egzersizleri için ideal olan 
mini anket yapma opsiyonu 
eklenebilir.

ÖZELLİKLER
•	 Fotoğraf	ve	video	

yükleme
•	 Mini	anketler	
•	 Blog	tarzı	sorular
•	 Online	günlükler	
•	 Paneller
•	 Grup	tartışmaları
•	 Derinlemesine	

görüşmeler
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Coğrafi pazarlamanın adresi: GfK GeoMarketing

Perakende sektörü için müşteri trafik analizleri

Günümüzde perakende satış 
ve hizmet noktalarında 
müşterileri ile buluşan 
kurumların, lokasyon 

seçimi ve lokasyon çevresine dönük 
pazarlama aktivitelerini somut verilere 

göre yapmaları 
gerekiyor. 
GfK 
GeoMarketing 
Araştırması, 
kullandığı 
dijital 
haritalara 
temel verileri, 
güvenilir data 
katmanlarını 
ve müşteri 
profili 
bilgilerini 
entegre ediyor. 

GfK GeoMarketing Araştırması 
ile coğrafi bilgi, satış ve dağıtım 
dahil pazarlamanın tüm alanlarına 
entegre ediliyor ve coğrafi parametreler 
araştırma metodolojisinde kullanılıyor. 
Pazarlama aktivitelerinin planlanması 

ve uygulanması sürecinde kullanılan 
GeoMarketing, modern ticaretin 
gelişmesinde ve perakendenin yeniden 
organize olmasında doğrudan rol oynuyor. 

GfK GeoMarketing Araştırması ile 
cevap bulacağınız sorulardan bazıları:
•	 En	önemli	müşterilerinizin	hangi	

lokasyonda olduğunu biliyor musunuz? 
•	 Lokasyonunuzun	hedef	bölgesinin	

boyutlarını biliyor musunuz? Bu hedef 
bölgeyi ihtiyaçlarınıza göre farklı 
segmentlere nasıl ayırabilirsiniz?

•	 Seçmeyi	düşündüğünüz	lokasyonun	
çevresinin özellikleri neler?

•	 Bu	hedef	bölgenin	potansiyeli	nedir?	
•	 Lokasyon	bazında,	yerel	nüfusun	

potansiyelini de hesaba katarak, nasıl 
performans analizi yapabilirsiniz?

•	 Rakibiniz	bu	bölgede	ne	kadar	güçlü?
•	 Daha	fazla	müşteri	çekmek	için	

pazarlama faaliyetlerini nereye 
odaklamalısınız? 

KULLANIM ALANLARI
•	 Şube	/	mağaza	lokasyon	planlaması
•	 Pazar	analizi
•	 Doğrudan	pazarlama
•	 Risk	yönetimi
•	 Satış	hedeflerinin	planlanması
•	 Emlak	uzmanlığı
•	 Satış	bölgesi	planlaması

BAŞLICA SEKTÖRLER 
•	 Gıda	perakendesi
•	 Hızlı	tüketim
•	 Dayanıklı	tüketim
•	 Telekomünikasyon
•	 İnşaat	/	emlak
•	 Finans	/	Sigorta
•	 Otomotiv
•	 Tekstil	/	konfeksiyon

Müşteri araştırmaları, 
tüketicileri ile 
mağazalarında buluşan 
tüm sektörler için 

tüketici davranışlarını anlamaya ve analiz 
etmeye yönelik çok boyutlu bir yaklaşım 
gerektiriyor.	360	derece	bütünsel	strateji	
ile tüketiciyi alışverişte sıcak noktalarda 
gözlemleme, alışveriş davranışlarını 
izleme ve bu bulgularla perakendeci 
& üretici stratejilerini geliştirme, GfK 
Türkiye’nin yaklaşımının temel öğeleri. 

Perakende sektörü, tüketici beklenti 
ve ihtiyaçlarını sürekli izlemek ve bu 
beklentilere uygun hizmetler geliştirmek 
durumunda. Üreticiler ise tüketicilerin 
farklı mağaza formatlarındaki alışveriş 
davranışlarını yakından izlemek ve 
perakendecilerle birlikte optimum 
stratejiler oluşturmakla yükümlü. GfK 
Türkiye Müşteri Trafik Analizleri, hem 

üreticiler hem de perakendeciler için 
rekabette avantaj sağlayacak pek çok yeni 
bilgi sunuyor. 

ÜRETİCİLER İÇİN 
SAĞLADIĞI FAYDALAR
•	 	Kategori	yönetiminde	optimizasyon	
•	 	Mağaza	içinde	etkin	promosyon	

aktiviteleri
•	 	Mağaza	içi	ve	reyonda	en	doğru	

konumlandırma

PERAKENDECİLER İÇİN 
SAĞLADIĞI FAYDALAR
•	 	Etkin	mağaza	ve	raf	yerleşimi
•	 	Kategori	yönetiminde	optimizasyon
•	 	Mağaza	içi	reklam	materyallerinin	ve	

promosyon alanlarının etkin yönetimi

Müşteri Trafik Analizleri  ile cevap 
bulacağınız sorulardan bazıları:

•	 Bir	mağaza	zincirinde	
mağazaya güç katan 
kategoriler hangileri?

•	 Alışveriş	süresini,	satın	
alma miktarını ve 
kârlılığı artıracak en iyi 
mağaza / raf 

   yerleşim düzeni nasıl 
olmalı?

•	 Tüketiciler	farklı	
kategoriler için nasıl bir 
alışveriş düzenine sahip? 
Rutin mi? 

•	 Mağaza	içi	iletişim	
materyalleri ve raf 
yerleşimi satın almada ne 
kadar etkili?

•	 Her	kategoride	satın	
almayı artırıcı faktörler 
neler?
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GfKTÜRKİYE

Medikal sektörde “savaş oyunları” ile fark yaratın

Günümüzün 
medikal 
dünyasında 
artık 

pek çok tedavi alanında 
birbiriyle benzer özelliklere 
sahip, benzer faydalar 
sunan ürünler bulunuyor. 
Bu nedenle medikal 
alanda pazarlama yapan 
profesyonellerin ürünlerini 
farklılaştırmak ve rekabette 
avantaj kazanmak için 
geçmişe oranla daha fazla 
çaba harcamaları gerekiyor. 
Pazarlama profesyonelleri, 
Savaş Oyunları (War 
Games) adlı efektif ve 
stratejik medikal pazar 
araştırma projesi ile savaşa 

hazırlanıyor. Bu satış ve pazarlama senaryo 
simülasyonunda iki veya daha fazla ürün 
birbiriyle karşılaştırılıyor, ürünlerin güçlü 
ve zayıf yönleri saptanıyor, ardından 
stratejik pazarlama planları hazırlanıyor.

SAVAŞ OYUNLARI’NIN 
SAĞLADIĞI FAYDALAR
•	 Ürünün	güçlü	yönlerine	odaklanır,	

iletişimde vurgulanması gereken 
özellikleri saptar.

•	 Ürünün	zayıf	yönleri	için	güvenilir	ve	
proaktif savunma hazırlar.

•	 Sahada	satış	temsilcilerinin	
kullanabileceği etkili bir satış ve 
pazarlama iletişim programı geliştirir. 

GfK Türkiye Healthcare, geleneksel 
savaş oyunu pratiğine göre çok 
daha yenilikçi bir ürün olan CAST’ı 

(Competitive Analysis of Strategy & 
Tactics) geliştirdi. 

CAST PAZARLAMA 
SORUNLARINIZI NASIL ÇÖZÜYOR?
•	 Rekabeti	de	senaryoya	dahil	ederek	

maksimum düzeyde etkili bir 
pazarlama iletişim programının 
geliştirilmesini sağlıyor.

•	 Etkin	ve	farklılaşan	marka	
mesajlarının oluşturulmasına yardımcı 
oluyor.

•	 Rekabetle	başa	çıkacak	satış	
mesajlarının güçlendirilmesini 
sağlıyor.

•	 Satış	temsilcilerinin	kritik	soru	ve	
sorunlara etkili cevap verebilecek 
şekilde donatılmasını ve rekabetçi 
ortamda satış yapabilmeleri için 
kendilerine güvenlerinin artmasını 
sağlıyor. 

Pazar dinamiklerinin kısa 
ve uzun vadede ne şekilde 
değişiklik göstereceğini 
bilmek, kısacası geleceğe dair 

doğru öngörülerde bulunarak doğru 
kararlar alabilmek her zaman mümkün 
olmayabilir. GfK FutureScape, ürün 
kategorisi ve markalarınızın gelecekteki 
konumunu tahmin ediyor ve fırsat 
alanlarını gösteriyor.

GfK FutureScape, temel olarak 
gelecekte ortaya çıkacak tüketici 
motivasyon ve ihtiyaçlarını tespit ederek 
geleceğe dair somut rakamlara dayalı 
kararlar alabilmenizi kolaylaştırıyor. 

Bu model, gelecekte kategorinizi 
veya markalarınızı ne tür fırsat veya 
tehditlerin beklediğini gösteriyor ve 
gelecek için hazırlıklı olmanızı sağlıyor. 
Geleceğe dair fırsatları her bir segment 
için spesifik olarak verebildiği gibi 
segmentinizin gelecekte sahip olabileceği 
ihtiyaç ve motivasyonları değişebilecek 
durumlara göre de gösteriyor. GfK 
FutureScape, geleceğin haritasını 
çıkarmanın bir adım ötesine geçerek, 
gelecekte hangi önemli özellikleri 
sahiplenebileceğinizi de gösteriyor ve 
pazarlama stratejilerine ışık tutacak 
bilgiler sağlıyor.

Geleceği öngörülebilir kılmak için: 
GfK FUTURESCAPE



Gıdadışı paneller 
ile 8 sektörün 
nabzını tutuyoruz

P anel araştırmaları ile tüketici 
teknolojisi ürün gruplarında, 
belirlenen satış kanallarındaki 
perakendeci noktalarda 

kategori, ürün, ürün özelliği ve ürün 
modellerinin satış - fiyat trendi düzenli 
aralıklarla ölçümleniyor ve toplam 
Türkiye pazarını yansıtan raporlar 
hazırlanıyor. Sekiz sektörde 74 farklı 
ürün grubunun takip edildiği panel 
araştırmaları, Türkiye’de sadece GfK 
Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor. 
Tabloda yıldız ile işaretli 48 ürün 
grubunda haftalık takip ve raporlama 
yapılıyor. Sekiz sektörde 80’den fazla 
müşteriye düzenli raporlama yapılıyor. 

Türkiye dışında Pakistan ve İran’da 
dayanıklı tüketim, telekom, bilgi 
teknolojileri ve görüntüleme panellerinin 
gerçekleştirilmesinde tüm sorumluluk 
GfK	Türkiye’ye	ait.	Ayrıca	Nijerya,	Gana	
ve Mısır’da panel araştırma çalışmalarına 
operasyon desteği veriliyor. 

Raporlar kapsamında sağlanan veriler
•	 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

Tüketici teknolojisi alanında pazar bilgisi için tek 
adres olan GfK Türkiye’de, sekiz sektörde 74 farklı 
ürün grubunun pazar performansı düzenli olarak 
ölçülüyor.

GfK Türkiye Retail and Technology Panelleri

Tüketici Elektroniği Paneli
Tüplü televizyonlar 
DVD oynatıcılar *
Ev sinema / ses sistemleri *
Flat - TV (LCD, plazma) *
Video kameralar *
MP3 ve MP4 çalarlar *
Navigasyon sistemleri *
USB stick *
Kulaklıklar *
Oyun konsolları 
Video oyunları 
Büyük Beyaz Eşya Paneli
Çamaşır makineleri *
Bulaşık makineleri *
Ankastre ve solo fırınlar *
Buzdolapları *
Kurutma makineleri *
Mikrodalga fırınlar *
Ankastre ocaklar *
Yüksek basınç temizleyiciler 
Derin dondurucular * 
Küçük Ev Aletleri Paneli
Elektrik süpürgeleri *
Tıraş makineleri *
Buharlı ütüler *
Mutfak aletleri 
Diş bakım ürünleri *
Klimalar 
Su ısıtıcıları *

Fritözler *
Saç şekillendirici *
Saç kurutucu *
Sıcak içecek makineleri *
Ekmek yapma makineleri *
Katı meyve / narenciye sıkacakları *
Et kıyma makineleri 
Saç kesiciler 
Tost makinaları *
Elektrikli ısıtıcılar *
Epilatörler *
Elektrikli vantilatörler *  
Telekom Paneli
Cep telefonları *
Akıllı telefonlar *
Kablosuz telefonlar *
Telefon kulaklıkları 
SIM / kontür kartları 
İletişim kartları (3G modem)  
Görüntüleme Paneli
Dijital fotoğraf makineleri *
Dijital fotoğraf çerçeveleri * 
Hafıza kartları * 
Bilgi Teknolojileri Paneli
Dizüstü bilgisayarlar *
Masaüstü bilgisayarlar *
Webbooks *
Yazıcılar 
Çok fonksiyonlu cihazlar 
Monitörler *

Webcam – klavye - mouse *
Laser toner *
Inkjet kartuş *
Harici bellekler *
DVD projektör *
Güvenlik yazılımları  
Yapı Malzemeleri Paneli
Seramik sağlık gereçleri 
Tamamlayıcı ürünler 
Karolar 
Armatürler 
Banyo mobilyası 
Mutfak mobilyası 
Küvet 
Banyo aksesuarları 
Yapı kimyasalları  
Aydınlatma Paneli
Enkandesan lambalar 
Floresan lambalar 
Kompakt floresan lambalar 
LED lambalar 
Halojen lambalar  

VERİ TOPLANAN KANALLAR:
- Zincir mağazalar

- Teknoloji marketleri

- Bilgisayar dükkanları

- Telekom dükkanları

- Kahverengi / beyaz  eşya dükkanları

- Mutfak mobilyacıları

- Kartuş dolum noktaları

* Haftalık olarak da takip edilen ürün grupları
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Sektör kalitesinin 
artmasına önem 
veriyoruz

1998 yılından beri 
sektörde yer alan Method 

Research Company, 
müşterilerine farklı 

araştırma teknikleriyle 
hizmet veriyor. Çalışma 

ve yaşam biçimini 
kalite anlayışı ile 

şekillendirerek iletişimi 
en üst düzeyde sürdüren 
müşteri odaklı yaklaşımı, 

pazardaki en belirgin 
özelliği olarak biliniyor. 

“Birlikte düşünelim” 
sloganı gereği dış 

müşteri, iç müşteri ve 
tedarikçileriyle uzun 

süreli birliktelikler 
yakalıyor.

T ürkiye geneli çalışmalarında 
öncelikle kendi bünyesindeki 
çalışanlarla hizmet veren 
Method Research Company, 

İstanbul’daki merkez ofisinin yanı sıra 
Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, 
Trabzon, Antalya ve Diyarbakır’daki 
irtibat ofislerinde de kendi anketör 
ve yönetici kadrosuyla projelerini 
gerçekleştiriyor. Kurumsal değerlere önem 
veren Method Research Company’nin basit 
organizasyon yapısına sahip yönetimi, 
etik ve bilimsel yöntemlere bağlılığı 
amaç ediniyor. Kaliteye önem veren 
anlayışı gereği belirlenen etik kodlar ve 
standartlar konusunda öncü olan Method 
Research Company, 2009 yılında yeniden 
düzenlenen GAB 02 belgesini alan ilk 
araştırma firması olarak sektör kalitesinin 
artmasına verdiği önemi gösteriyor. 

BİRİ SİZİ GÖZETLİYOR!
MHN	araştırması	ile	kurumlar	
bayilerinin / mağazalarının performansını 
sürekli takip edebiliyor ve sektörel 
karşılaştırmalar ile gelişim alanlarını 
saptayabiliyor.	Firmanız	MHN	
araştırmasına dahil olduğunda, tüm 
Türkiye genelindeki satış / hizmet 
operasyonlarını anlık olarak takip 
edebiliyor.   

Türkiye’nin ilk gölge müşteri paneli 
olan	MHN’nin	açılımı,	Mükemmel	
Hizmet	Noktaları.	Türkiye’de	hizmet	
veren çeşitli sektörlerin faaliyet 
gösterdiği binlerce hizmet noktasının 
en mükemmelini bulmak amacıyla 
ortaya	çıkarılan	MHN	araştırması,	81	
ilde, yaklaşık 111 markanın binlerce 
hizmet noktasına yapılan gölge müşteri 
gözlemleri ile gerçekleştiriliyor. 
MHN’yi	diğer	gölge	müşteri	
çalışmalarından ayıran en güçlü 
özellik, firmalara sadece kendi 
süreçlerinin durumu ile ilgili 
bulguları vermekle kalmayıp, 
pazarda rakip olarak görülen 
diğer markaların kalite ve 
süreçlerindeki üstün ve zayıf 

yönleri	de	sunabilmesi.	MHN’nin	
sunduğu bir diğer fayda ise hem firma 
hem de rakipler ile ilgili bulguları tek bir 
dönem için vermeyip, periyotlar halinde 
bir zaman serisi boyunca gözler önüne 
serebilmesi. 

MHN	ile	hizmet	kalitesi	ölçülen	
sektörler şöyle:

Firmanın Adı: 
Method Research Company
Genel Müdür: Cengiz Kılıç
Faaliyet Alanı: Pazarlama araştırmaları
Adres: Beylerbeyi Burhaniye Mah. 
Abdullahağa Cad. No:1/A 
Üsküdar/İstanbul
Telefon: (0216) 558 10 00
www.methodresearchcompany.com.tr

BİR BAKIŞTA

METHOD EKİBİ
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PERSONEL SKORU

PERSONEL SKORU VE ALT KRİTERLER

Bankacılık sektörü - 2010_Q4
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•	Akaryakıt
•	Bankacılık
•	Beyaz	eşya
•	Cep	telefonu
•	Gıda
•	GSM
•	Otomotiv
•	Tekno	marketler
•	Tüpgaz
•	Zincir	marketler

10 farklı sektörden gerçekleştirilen 
gözlemler neticesinde ortaya çıkan 
MHN	sonuçları,	sektör	/	marka	
karşılaştırmalarına ve / veya sektör 
/ marka benchmark’larına da fırsat 
doğuruyor. 

MHN’den	elde	edilen	veriler,	
firmaların kalite ve süreçlerine 
odaklanarak mevcut durumun tespitine 
ve gelecekle ilgili aksiyon alanlarını 
belirlemeye odaklanıyor.

MHN	hizmet	noktalarında	yaşanan	
süreçleri ve hizmet kalitesini ölçerken, beş 
ana ve 18 alt kriterden tasarlanmış olan 
memnuniyet modeli kullanılıyor.  

	MHN	ile	yukarıda	sıralanan	ana	
kriterlere ek olarak, 111 markanın ve 
hizmet noktalarının genel bağlılık 
skorları da ortaya çıkarılıyor. Bu sayede 
markaların ve hizmet noktalarının genel 
memnuniyet, tekrar hizmet alma, tavsiye 
ve güven sağlama düzeyleri periyodik bir 
şekilde takip edilebiliyor. 

MHN	araştırması,	sayısal	veri	ve	
bulguların yanı sıra firma ve rakiplerinin 
hizmet noktalarında yaşanan ilginç müşteri 
deneyimlerini de kalitatif olarak sunabiliyor 
ve gerçekleştirilen gölge müşteri deneyimi 
sayesinde hizmet süreçleri ve kalite 
hakkında insight sağlayabiliyor.

MHN;	müşteri,	çalışanlar,	hizmet	
kalitesi, kısaca firma ve müşterilerin 
faydasını maksimize etmeye odaklanan 
bir	araştırma.	MHN	araştırmasından	
sağlanacak yararlar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:
•	Hizmet	kalitesinde	artış,
•	Standart	hizmet	sunma	anlayışında	

gelişim,
•	Müşterinin	elde	tutulmasında	artış,
•	Çalışanların	müşteri	önceliklerine	

yönelmesi,

•	Ön	sahadan	feedback	alınması,
•	Çalışanların	teşvik	sistemlerinin	müşteri	

memnuniyeti ile ilişkilendirilmesi,
•	Denetim	sistemlerinin	gelişmesi,
•	Rekabet	koşullarının	izlenebilmesi,
•	Eğitim	ihtiyaçlarının	tespiti,
•	Müşteri	memnuniyetinin	artması,
•	Müşteri	odaklı	bir	yönetim	felsefesinin	

uygulanıyor olması,
•	Firma	performansının	artmasına	destek	

olunması.

LOOK AD
Reklam kampanyaları için ayrılan 
bütçeler ve harcanan emekler, kampanya 
sonrasında elde edilen başarının ölçümünü 
önemli kılıyor. Reklama yapılan yatırımın 
geri dönüşünü ölçmek ve somut veriler 
sunmak	amacıyla	hazırlanmış	Look	AD	
modelinde, firmalar kafalarındaki sorulara 
cevap buluyor. 

Firmalar ürün ve hizmet özelliklerini 
müşterilerine daha iyi anlatabilmek için 
yüksek reklam bütçeleri ile harcamalar 

yapıyor. Yapılan bu harcamaların yeni 
müşteri kazanımını ya da mevcut müşteri 
bağlılığını artırmaya etkisi, yatırımın geri 
dönüş performansı açısından önemli bir 
gösterge.

Method Research Company tarafından 
gerçekleştirilen	Look	AD	araştırma	
modeli ile reklamların performanslarının 
ölçümü hem sektörel anlamda hem de 
tüm reklamlar ile kıyaslanarak yapılıyor. 
Look	AD	haftada	yüzde	1,6	ve	ayda	yüzde	
0,6	hata	payı	içeren	bir	araştırma	modeli.		
Hem	yüz	yüze	hem	de	CATI	yöntemi	

Hedef kitle 
dışında erişim
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ile gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye 
genelinde 81 ili temsil eden sonuçlara 
ulaşılıyor. Her ölçüm döneminde 
700’den fazla markanın ve 34 alt sektörde 
reklamların performansı ölçülüyor. 

2010 yılında yapılan ölçümler yıllık 
olarak analiz edildiğinde, 34 sektör 
genelinde reklam mükemmellik oranında 
ilk sırayı turizm seyahat ve havayolları 
sektörü reklamları ile sigorta sektörü 
reklamları paylaşıyor.

Look	AD’i	ölçüm	yöntemi	olarak	
tercih edilir kılan en önemli özelliklerden 
biri, reklamların ulaştığı kitle hakkında 
detaylı veri sunuyor olması. 

2010 yılında en fazla hatırlanan 
ilk üç markanın ulaştığı ortalama kişi 
sayısı,	5.8	milyon.	Look	AD	modeline	
göre, haftalık bazda verilen reklamlarda 
1 milyonun üzerinde erişim sağlayan 
reklamlar başarılı kategorisinde yer 
alıyor. Geçen yıl tüm markalar arasında 
yapılan incelemede 10 marka başarılı 
kategorisinde	yer	aldı.	Look	AD	
ölçüm yöntemine göre, 400 bin adet 
ve üzerinde tüketiciye erişim sağlayan 
markalar verimli reklam yapan markalar 
kategorisinde yer alıyor.

Look	AD	ölçümleri	reklam	harcaması	
ile ortak değerlendirilerek incelendiğinde, 

yatırımın geri dönüş performansı 
açısından gerçek bir anlam kazanıyor.

Aslında reklam performansının 
başarısı, yeni müşteri kazanımı ve 
mevcut müşteri bağlılığının artırılması 
konusundaki etkisi ile ölçülmeli. Yüksek 
örneklem ile ölçüm yapıldığından, hem 
haftalık hem de aylık bazda yapılan 
ölçümlerde, reklamın etkili olduğu 
müşteri segmentinin detaylı demografik 
ve kullanım alışkanlıkları analiz 
edilebiliyor. Dolayısıyla “daha çok kişiye 
ulaşan reklam mı yoksa daha çok doğru 
kişiye ulaşan reklam mı?” sorusuna yanıt 
veriliyor.

2010 yılı sonuçlarında kadın ve 
erkekler tarafından hatırlanan önemli 
farklılıklar göze çarpıyor. Erkeklerde 
Turkcell ilk sırada yer alırken, kadınlarda 
ilk sırada Arçelik bulunuyor. Bosch 

kadınlar için reklamı en çok hatırlanan 3. 
marka iken erkeklerde 8. sırada yer alıyor. 

1.	Ne	kadar	kişiye	ulaşıldı?	
2.	Ne	düzeyde	beğenildi?
3. Ulaşılan kişiler hedef kitle ile ne 

düzeyde örtüşüyor? 

Bu üç temel soruya cevap veren 
Look	AD,	reklamın	mevcut	müşteriler	
ve potansiyel müşteriler bazında etki 
düzeyini	detaylı	olarak	inceliyor.	LOOK	
AD	Advertising	Performance	Index	
olarak ölçülen reklamların yeni müşteri 
ve bağlılık üzerine etkileri, loyalty ve 
acquisition skorları olarak hesaplanan 
sonuçlar ile saptanıyor.

2010 yılındaki tüm reklamlar 
incelendiğinde, yaptığı reklamlarla 
müşteri bağlılığına en fazla etkisi olan 
markalar Bosch ve Beko olarak karşımıza 
çıkıyor.

Bir reklamın başarısının birçok alt 
unsurun aynı anda değerlendirilmesi 
ile ölçülmesi gerektiği düşünülerek 
hazırlanan	Look	AD	modelinde,	tüm	
önemli alt faktörleri içeren bir indeks ile 
ölçüm	yapılıyor.	LOOK	AD	Advertising	
Performance	Index;	awareness,	likability,	
loyalty ve acquisition alt faktörlerinden 
oluşuyor.

Reklamların performasını etkileyen 
faktörlerin	saptanması	da	Look	
AD’nin sunduğu önemli bir sonuç. 
Bir reklamın hangi içerikte daha fazla 
beğenildiğinden yola çıkılarak yapılan 
ölçümlere göre, insanların aklında kalan 

unsurlarda ilk sırada ürün özellikleri 
yer alıyor.  

Müşteri tercihinin şekillenmesinde 
önemli bir etken olan fayda kavramı 
reklamlarda gözlenmiyor. Rekabet 
açısından en önemli unsurlardan biri olan 
fayda, 2010 yılındaki reklamlarda arka 
planda kalmış görünüyor.

MSM - METHOD SWITCHING 
MODEL: MSM İLE DEĞİŞİMİN 
YÖNÜNÜ SAPTAYIN 
MSM, pazar payı ve pazar payı kayıplarını 
analiz etmek için geliştirilmiş bir tahmin 
modeli. Geçmiş dönem, mevcut durum 
ve gelecek döneme ilişkin pazar payı 
tahminlerini yaparak rekabetin yönünü 
saptıyor. Model, mevcut zamanda yapılan 
ölçüm ile geçmişi değerlendiriyor ve 
geleceği tahmin ediyor. Method Switching 
Model, en az pazar payı kayıplarının 
saptanması kadar önemli iki konuyu daha 
ölçümlüyor: Pazar payı geçişlerinin yönü 
ve pazar payı geçişlerinin nedenleri.

Model çözümlemeyi yaparken, 
pazardaki değişimi alt detay analizler ile 
markalar bazına indiriyor. Hangi rakipten 
yüzde kaç müşteri kazanıldığını ve hangi 
rakibe yüzde kaç müşteri kaybedildiği 
ölçülüyor. Gelecek ile ilgili tahminler 
aynı zamanda pazar büyümesini de 
dikkate aldığından gelecek dönemde 
pazar büyüklüğü ölçülüyor. Model, bir 
markanın hangi müşteriyi, hangi rakibe, 
neden kaybettiğini inceliyor. Bu analiz, 
her yönde gerçekleşen müşteri hareketleri 
için hesaplanıyor. MSM’de pazar değişim 
hareketlerinin belirlenmesi için geçmiş 
dönem, mevcut durum ve gelecek 
dönem karşılaştırmalı olarak inceleniyor. 
Pazarda oluşan trend üç boyutta izleniyor. 
Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak 
için Aslı Kılıç ile irtibata geçebilirsiniz. 
asli.kilic@methodresearchcompany.com.
tr	-	+90	(216)	558	10	00

Projeler ile ilgili detaylı bilgi 
için aşağıdaki adreslerden iletişime 
geçebilirsiniz.
MHN: gul.gokdagli@
methodresearchcompany.com.tr
LOOK AD: sezin.demirci@
methodresearchcompany.com.tr
MSM: huseyin.kilic@
methodresearchcompany.com.tr
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SYNOVATE

Daha fazla 
dinlemeye 
ihtiyacımız var
Değişen tüketici ihtiyaçları, motivasyonları, 
beklentileri, trendler, rekabet, teknoloji… Hayat 
hiç bu kadar hızla değişmemişti. Peki siz değişimin 
neresindesiniz?   

Müşterilerin davranışlarını 
sadece rasyonel temellere 
dayandırmak ve bu 
davranışları tetikleyen 

motivasyonların temelinde yatan 
ihtiyaçları araştırmamak, doğru stratejiler 
yaratılması ve sürdürülmesi için kesinlikle 
yeterli değil. Ancak müşterilerin 
psikolojik ihtiyaçlarını en iyi anlayan ve 
stratejilerini oluştururken bu ihtiyaçları 
gözeten markalar başarılı olabilir.  

İhtiyaçlar, müşteri / tüketici 
motivasyonlarının temelidir; ürünlerin 
ve markaların işlevselliğini bilişsel, 
duygusal ve içgüdüsel unsurlar vasıtası 
ile kabullenerek davranışları yönlendirir. 
Bu davranışlar her zaman mantıklı 
veya bilinçli değildir. Pazarlamanın 

ana fonksiyonu, müşteriye kendi 
markamızın diğer markalara kıyasla 
ihtiyaçlarını çok daha iyi karşılayacağını 
anlatmaktır. Müşterinin marka ile 
karşılaştığı her anda (örneğin mağaza, 
ürünün kendisi, reklamlar vb.), marka 
müşteriye dokunmaktadır ve bu nedenle 
iletişim süreklidir. İletişimin başarısı 
için müşterinin motivasyonlarını bilmek 
gereklidir. 

Censydiam, insanların davranışlarını 
belirleyen motivasyonları ortaya 
çıkarmayı, hangi markanın hangi 
motivasyona daha iyi cevap verdiğini 
anlamayı sağlıyor. Bu motivasyonel 
bakış açısı aynı zamanda marka algılarını 
değerlendireceğimiz temel platformu 
da oluşturuyor. Censydiam, pazarı 
tüketicinin bakış açısından görebilmek 
için psikoloji biliminin kanıtlanmış 
yaklaşımlarını uygulayan bir yöntem. 
Bireylerin günlük yaşamlarındaki 
davranışları ve ruh dünyaları temelde iki 
farklı duruşa bağlı olarak şekilleniyor. 
Bunlar sosyal çevre ve bireysel boyuta 
göre şekillenen motivasyonlar. 
Motivasyonlara dayalı olan stratejilerin 
anlaşılması çoğu zaman zor ve belirsiz. 
Synovate Censydiam Enstitüsü, insan 
motivasyonlarının büyüleyici ve oldukça 
karmaşık dünyasına ışık tutarak sizlere 
yön veren bir pusula sunuyor. 

Dünyadaki birçok başarılı marka, 
tüketicilerin ilgisini çekmek, pazarı 
segmente etmek ve markayı bir veya 
birden fazla insan motivasyonu ile 
konumlandırmak amacıyla Censydiam’ı 
kullanıyor. Ve trendler... Bizim 
uzmanlık alanımız, insanların gerçekten 
ne istediklerini, motivasyonlarını 
anlamak. Biliyoruz ki ana motivasyonlar 
zaman içerisinde aynı kalır ancak 
motivasyonların içeriği ve yönü 
tüketici trendlerine, kültürel ve sosyal 
dönüşümlere uygun olarak  değişim 
gösterir. Bu nedenle markaların 
trendler ile birlikte değişen tüketici 
motivasyonlarını ve ihtiyaçlarını daha iyi 
karşılayabilmeleri	için	NİÇİN	sorusunu	
soruyor ve bunun cevabına odaklanıyoruz. 

Firmanın Adı: Synovate Araştırma 
ve Danışmanlık A.Ş.
Genel Müdür: Ali Muharremoğlu
Faaliyet Alanı: Pazarlama araştırmaları
Sloganı: Research reinvented
Telefon: 0216 655 46 46 
Faks: 0216 655 46 47
Yetkili: Lale Yegül  
(Lale.Yegul@synovate.com)
www.synovate.com/turkey
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TNS

Medya ihtiyaçlarının değişimi
Medya ortamı ve marka - tüketici iletişim kanalları son yıllarda yapısal olarak büyük bir değişim geçirdi. 
Teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeni ürünler ve online yaşam tüketicilerin tercihlerini etkilemeye 
başladı, dijital ortam ve marka değerini farklı bir boyutta ele alma ve izleme ihtiyacını ortaya koydu.

Online kullanımın arttığı 
günümüzde, tüketiciyi 
hedefleyen pazarlama 
iletişimi aktiviteleri 

dijital ortamda daha da çeşitlenmiş 
ve yoğunluk kazanmış durumda. 
Tüketicilerin interaktif olarak katılımı ile 
gerçekleştirilen bu aktivitelerin etkinlik 
ölçümü,	firmaların	ROI	ölçümü	ve	
gelecek yatırım kararları açısından son 
derece önemli. 

Dijital dünyada tüketicileri sadece 
sayılardan veya tıklamadan ibaret 
görmemek, dijital ortamda pazarlama 
iletişimine daha yaratıcı yaklaşmayı 
ve etkinlik ölçümünü bir gereklilik 
haline getirdi. Bu bağlamda son 
dönemde yapılmış en kapsamlı çalışma 
olan ve 2010’un üçüncü çeyreğinde 
gerçekleştirilen	Digital	Life	araştırması,	

TNS’in	sunduğu	dijital	araştırma	
hizmetlerinin başında geliyor. 

DIGITAL LIFE
Digital	Life,	TNS’in	46	ülkede	
gerçekleştirdiği, internet kullanım 
alışkanlıklarındaki önemli değişimleri 
karşılaştırmalı olarak ortaya koyan bir 
çalışma.	TNS,	Digital	Life	ile	online	
tüketicilerin davranışlarını ölçmekten 
öteye geçerek bu davranışların arkasında 
yatan tutumları ve motivasyonları 
belirliyor; müşterilerinin bu dünyayı 
daha iyi anlamalarını, stratejilerini bu 
çerçevede belirleyerek yatırımlarını en 
etkin şekilde dağıtmalarını amaçlıyor. 

Dijital dünya, Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerde yeni ve 
değişimlere açık bir kavram. Buna 
paralel olarak internette harcanan 

zaman ve internete olan bağlılık 
son	derece	yüksek.	Global	olarak	46	
ülkenin internete yönelik “engagement” 

Ajansın Adı: TNS Türkiye 
Genel Müdür: Arzu Kumar
Faaliyet Alanı: Pazar ve kamuoyu 
araştırmaları 
Ajans Müşteri Portföyü: Hızlı 
tüketimden sigortaya, finanstan 
otomotive, sağlıktan medyaya geniş 
bir sektörel yelpazede yerel ve global 
kurum ve markalar.  
Adres: Gazeteciler Mah. Keskin 
Kalem Sok. No: 5 Esentepe  
İstanbul / Türkiye  
Telefon: (o212) 337 34 00
www.tns-global.com.tr 
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değerleri (yüksek bağlılık, ilginlik ve 
tüketim) incelendiğinde, Türkiye yüzde 
52 ile Mısır, Suudi Arabistan, Çin ve 
Malezya’dan sonra 5. sırada geliyor.

İNTERNET, İLK MEDYA
Online tüketiciler için internet artık 
ilk tercih edilen medya haline gelmiş 
durumda. Globalde online tüketicilerin 
yüzde	61’i	her	gün	internet	kullandığını	
ifade ederken geleneksel medya 
kullanımlarının internet kullanımlarından 
daha düşük olduğu görülüyor. Bu durum 
Türkiye’deki online tüketiciler için de 
geçerli. Hatta her gün online olma oranı 
global ortalamanın oldukça üzerinde. 

Gelişmiş ülkelere bakıldığında, 
internet kullanım platformlarında da 
değişim gözlemleniyor. Artık online 
kullanıcılar cep telefonlarını internet için 
kullanıyor. Türkiye’de bu oran henüz 
düşük olsa da diğer ülkelere bakıldığında 
gelişecek bir alan olduğu aşikar. 
Ülkemizde internet penetrasyonu sürekli 
artıyor, her gün daha fazla insan online 
oluyor ve kullanım içerik anlamında 
çeşitleniyor. Bunun doğal bir sonucu 
olarak da internetin medya kullanımı 
açısından önemi giderek artıyor. Günlük 
yaşamın daha da karmaşıklaştığı 
günümüzde, zaman en değerli meta haline 
dönüşmüş durumda. Online geçirilen 
sürede tüketicinin ilgisini çekmek için 
yaşanan rekabet daha da yoğunlaştı. 
Türkiye’de online tüketiciler haftada 
ortalama 17 saatlerini (iş / ödev hariç) 
internette geçirirken, en sık kullanılan 
siteler arasında sosyal ağlar, e - posta 
ortamları ve haber - hava durumu siteleri 
yer alıyor. 

Online tüketicilerin gelecekle ilgili 
öngörüsü, önümüzdeki dönemlerde e - 
posta, bilgi arama, satın alım öncesi arama 

ve alışveriş aktivitelerinin 
artacağını gösteriyor. 
Özellikle sosyal ağlara her 
an her yerden ulaşma isteği, 
bu olanakları sağlayan 
mobil internet kullanımını 
artırıyor. Ülkemizde mobil 
/ cep telefonu üzerinden 
internet kullanımı henüz 
düşük seviyelerde olsa da 
önümüzdeki dönemlerin 
vazgeçilmezi haline 

gelecek. Tüketicilerin online ortamda 
11 temel aktiviteye ne kadar önem 
verdikleri sorulduğunda, yüzde 33’ü 
sosyal ağ sitelerini ilk sıraya yerleştirirken 
yüzde 30’luk kesimde e – posta ilk 
sırada	söyleniyor.	16	-	24	yaş	grubu	için	
sosyal ağlar daha önemliyken, 25 yaş 
üzeri online tüketiciler için e - posta öne 
çıkıyor. 

SOSYAL MEDYA
Sosyal ağ sitelerinin popüler olduğu 
böyle bir dönemde kişilerin sahip olduğu 
arkadaş sayısına değinmeden geçmeyelim. 
Türkiye’deki online kullanıcıların 
ortalama 190 arkadaşı bulunuyor. Bu sayı 
16	-	20	yaş	arası	genç	kesim	için	250’leri	
geçerken, en düşük ortalamanın 25 - 34 
yaş grubu aktif çalışan kesimde olduğu 
görülüyor.

Sosyal ağlar video yükleme, anında 
mesajlaşma ve mailleşmenin ötesinde 
markalar ya da hizmetler hakkında 
bilgi edinme amacıyla kullanılan ya da 
memnun olma - olmama durumlarının 
paylaşıldığı siteler haline dönüştü. 
Herhangi bir ürün veya hizmeti satın 
almadan önce internet üzerinden online 
araştırma yapanların sayısı giderek 
artıyor. Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 
45’i online ortamlardan bu anlamda 
faydalandığını söylüyor. Pazarlama 
kitaplarının yeniden yazıldığı bu 
dönemde insanlara markanızı veya 
hizmetinizi ulaştırmak için farklı, yaratıcı 
çözümler üretmek, bu karmaşık örgünün 
içinde fark edilir olmak zorundasınız.

Digital	Life	çalışmasında	üzerinde	
durulan bir diğer konu ise değişik 
davranış, tutum ve motivasyonları 
olan tüketicilere farklı yollarla nasıl 
ulaşılabileceği.	Bu	doğrultuda	TNS’in	

ihtiyaç bazlı segmentasyon 
modeli	olan	Needscope’dan	
faydalanılarak online tüketiciler 
6	farklı	gruba	ayrıştırıldı.	
Digital	Life,	bu	6	segmentte	yer	
alan tüketicilere en etkin şekilde 
erişmenin yollarına değinirken 
markaların dijital stratejilerine 
de ışık tutuyor.

Örneğin internete yeni olan 
birisinin (aspirer) tüketimi her 
ne kadar az olsa da yeniliklere 
açık olmasından dolayı farklı şekilde 
fayda sağlayabilir. İnterneti sadece bir 
araç olarak kullanan insanlara (functional) 
ulaşmak ise biraz daha zor olabilir. Bu 
yüzden tüketicilerimizi iyi tanımalıyız. 
TNS’in	Digital	Life	raporu	ile	her	bir	
segmentte online tüketicilerin kimlikleri 
ve onlara nasıl ulaşılabileceğine dair 
ipuçları bulmak mümkün. 

Digital	Life	raporu	hakkında	geniş	
bilgi için www.discoverdigitallife.com 
sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

TNS’İN SUNDUĞU DİJİTAL 
ARAŞTIRMA HİZMETLERİ

DIGITAL ADSUITE 
Digital Ad Suite modeli, dijital 
reklamcılık olgusunu ölçmek için 
geliştirilmiş metodolojiler ve araçlar 
setidir. Bu yaklaşım marka ve iletişim 
etkinliği prensiplerine dayanır. 
•	 Hangi sorulara cevap verir?
•	 Reklamım hedef grubuma ulaştı mı?
•	 Reklamım vermek istediğim mesajı 

veriyor mu?
•	 Medya stratejim markama faydalı oldu 

mu?

DIGITAL BEHAVE
Digital Behave modeli, tüketicilerin 
online davranışlarını hem online 
motivasyon, niyet ve tutum ile hem 
de offline davranışlar ile birleştirir. Bu 
şekilde müşterilerimiz dijitalin tüketiciler 
açısından rolünü tam olarak kavrayarak 
bunu dijital stratejilerini belirlemek ve 
geliştirmek için kullanabilir.
•	 Hangi sorulara cevap verir?
•	 Tüketicilerim markaları hangi arama 

motorlarından araştırır?
•	 Satın alım davranışları nelerdir?

•	 Tüketicilerin online ve offline medya 
kullanımı nedir?

•	 Online reklamlarımın etkinliği nedir?
•	 Dijital temas noktalarının tüketici 

üzerindeki etkisi nedir?

SOCIAL COMMUNITY 
Social	Community	modeli,	TNS’in	
kalitatif (incubator) araştırmalarda 
kullandığı online yaklaşımdır. Sanal 
yakınlık, dinamik sohbetler ve yaratıcılık 
yoluyla yeni bir bakış açısı sağlayarak 
mevcut kalitatif metotlara değer katar. Bu 
sayede tüketicilerin davranışlarını daha 
derinden anlamayı mümkün kılar.

SOSYAL MEDYA İÇGÖRÜ
Sosyal Medya İçgörü modeli, insanların 
organizasyonlar, markalar ve servisler 
hakkında neler konuştuğu hakkında bilgi 
sağlayan ve bunların iş, marka, alışveriş veya 
şirket itibarı üzerindeki etkilerini ortaya 
koyan bir modeldir. Bu model sayesinde 
insanların değişen tutum ve davranışları 
hakkında geri dönüş almak, fırsatlara ve 
tehditlere hızlı bir şekilde cevap vermek 
mümkün. Bu model ayrıca sosyal medya 
pazarlamasının	ROI	üzerindeki	etkisini	
ölçmeyi de mümkün kılar.

WEB USABILITY
Web Usability, tüketicilerin web siteleri 
ve diğer online temas noktaları hakkındaki 
algısını anlamak, ölçmek ve test etmek için 
geliştirilmiş bir web sitesi ölçme metodudur. 
Bu yaklaşım hem fikir ve davranışsal veriyi 
hem de araştırma uzmanlığını interaktif 
yazılım analizi ile birleştirir.

TNS’in	sunduğu	dijital	araştırma	
hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi 
için Başak Özkan ile basak.ozkan@
tnsglobal.com adresinden irtibata 
geçebilirsiniz.
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VIRTUA

Fark edilmeyeni görüyor 
ve fark yaratıyoruz

Virtua Araştırma ve Danışmanlık olarak fark yaratacak
gerçeklerin görünenin ötesinde olduğuna inanıyor,
orada olan ancak henüz fark edilmeyeni ortaya
çıkarmayı hedefliyoruz. Davranışları şekillendiren
nedenlerin peşine düşüyor, yaşanan deneyimi
ve tüketici ile marka arasında kurulan ilişkiyi
tanımlıyoruz. Hedeflere ulaşmakta etkili olan kültürü
araştırıyor ve kültürel bulguları marka özelinde
anlamlandırıyoruz.

“Sadece bildiğimiz şeyleri görürüz.”
Goethe.

Satış, pazarlama, iletişim, halkla 
ilişkiler, etkinlik organizasyonu, 
proje geliştirme ve benzerleri... 
Markanız veya sunduğunuz 

hizmet ile ilgili hangi alanda ne yapmak 
isterseniz isteyin, öncelikle fark yaratmak 
zorundasınız. Ancak fark yaratabilmek 
artık eskisi kadar kolay bir karar 
değil. Teknoloji ve yeni süreçler hızla 
kopyalanıyor, geliştiriliyor ve tüketici 
aynı hızla sunulandan sıkılıyor. Farkı 
bulabilmek için uygulanan en hızlı 
yöntem, tüketicimize sormak oluyor. 
Oysa hepimizin artık çok iyi bildiği 
gibi, doğrudan sorulduğunda tüketicinin 
yaptığını söylediği ile gerçekten yaptığı 
ve gelecekte yapacağını söylediği ile 
gerçekte ne yapacağı birbirinden farklı 
şeyler.

Ne,	nerede,	ne	zaman	sorularının	
cevaplarını doğrudan sorarak 
öğrenebilmek, hem hızlı hem de uygun 
bütçeli yöntemlerle günümüzde artık 
çok kolay. Bu sorular, herhangi bir 
adım atmadan önce zaten cevaplamamız 
gereken sorular. Ancak iş fark 
yaratabilmeye geldiğinde asıl önemli 
iki	soru	gündeme	geliyor:	Neden	ve	

nasıl? Zaten şakacı tüketici de bu 
aşamada devreye giriyor ve doğrudan 
sorduğumuz pek çok neden ve nasıl 
sorusunda bizi yanıltıyor. Günde iki 
kere dişini fırçalığını söyleyen tüketici, 
ideal olanı söylediğini, gerçekte dişlerini 
fırçalamadığını ve neden fırçalamadığını 
nasıl açıklayabilir ki bize?

2009’un başlarında Virtua 
Araştırma ve Danışmanlık’ı kurmamıza 
neden olan asıl gerçeklik de bu oldu 
biz	Demiray	kardeşler	için:	Neden	
ve nasıl sorularını sorgulamak ve 
proje hedeflerimiz doğrultusunda 
bulgularımızı anlamlandırabilmek. 
Bu vizyon ile öngörüleri doğrulamak 
değil, gerçek içgörüleri tespit 
edebilmek amacıyla Türkiye’de 
etnografik yöntemlere odaklanan 
ilk firma olan Virtua Araştırma ve 
Danışmanlık’ı yarattık. Çalışmaya 
başladığımız ilk günden itibaren de 
bu yöntemleri temelimize oturtarak 
her sorunun derinine inmeyi prensip 
olarak belirledik. Her zaman en 
derinine ulaşmadan bir sorunun peşini 
bırakmamayı ve gerekirse birçok farklı 
açıdan sorgulamayı ilke edindik.

SAHA YAKLAŞIMIMIZ
Kurgulanacak stratejiler için 
özellikle önem taşıyan neden ve nasıl 
sorularının cevaplarının görünenin 
ötesinde olduğuna, çoğu zaman 
orada olan bir şeyin fark edilemediği 
için görülemediğine inanıyoruz. Bu 
nedenle her soruyu kendi özelinde 
değerlendirerek, sorulara henüz 

Firmanın Adı: Virtua Araştırma ve
Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Kurucuları ve Yönetim: Demet Demiray,
Mehmet Demiray
Faaliyet Alanı: Pazarlama ve iletişim
araştırmaları, kurumsal kültür
araştırmaları, sosyal araştırmalar ve
kamuoyu araştırmaları
Müşteri Portföyü: Migros, Frito Lay,
Mey, Ülker, Doğuş Otomotiv, Boydak
Holding, Marks&Spencer, Eczacıbaşı -
Schwarzkopf, Manajans, BBDO, Bold,
Draftfcb, UltraRPM
Telefon: 0212 219 31 57
gonul@virtua.com.tr
www.virtua.com.tr
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görünmeyen açılardan yaklaşıp farklı 
yöntemleri bir arada kullanarak cevaplara 
ulaşmaya çalışıyoruz.

Virtua olarak bize gelen her sorunun 
öncelikle markanın veya firmanın 
hedefleri doğrultusunda cevaplanması 
gereken en doğru soru olup olmadığını 
sorguluyoruz. Çok büyük genellemelere 
neden olan veya sadece gerçek nedenlerin 
sonuçlarından oluşan davranışsal 
özelliklere odaklanan sorular; yapılan 
çalışma sonucunda yeterli tatmin 
sağlanamamasına ve etkili kriterlerin 
tespit edilememesine neden oluyor. Bu 
nedenle projeyi yapılandırmadan önce her 
soruyu, sorunun sahibi olan marka veya 
firma ile kapsamlı olarak tartışıyoruz. 

Doğru sorunun, doğru bir yaklaşımla 
kurgulanacak bir proje yapısına ve görev 
alacak kişilerin doğru tanımlanmasına 
neden	olacağını	biliyoruz.	Nitekim	bu	
ilk görüşmeler, birçok kez soruyu doğru 
kurgulamamıza ve bunun sonucunda 
doğru saha ve analiz stratejileri 
geliştirmemize imkân veriyor. Geliştirilen 
stratejinin ihtiyacına göre anket, odak 
grup gibi geleneksel araştırma yöntemleri 
kadar; gözlem, katılımın gözlemi ve 
anlatılara dayanan etnografik yöntemleri 
de geliştirebiliyoruz.

Çoğu zaman geleneksel yöntemlerin 
ve doğrudan sorgulamaların bizi 
kritik olan faktör ve değişkenlere 
ulaştıramayacağını biliyoruz. Bu 
soruların özellikle markamız ile 
tüketicimizin ilişkide olduğu anların 
doğal ortamlarında gerçekleştirilecek 
gözlemler ile aydınlatılabileceğine 
inanıyoruz. William Burroughs’un 
Painting and Guns’da ifade etmiş 
olduğu gibi inanıyoruz ki hiçbir 
şey gözlemleninceye kadar veya 
gözlemlenmediği sürece var olmaz. 
Bu nedenle araştırmalarımızı 
birincil yöntemimiz etnografi ile 
yapılandırıyoruz.

ETNOGRAFİK 
ARAŞTIRMA VE VIRTUA 
Kültür, nesilden nesile aktarılır ve 
davranışlarımızı belirleyen asıl kodların 
oluşmasına neden olur. En basit tanımıyla 
etnografi, bir grubun, bir kültürün 
davranışlarını ve bu davranışlara anlam 

katan kültürel kodları inceler. Etnografik 
araştırma ise tüketicinin davranışlarının 
köklerine inmek amacıyla görünen 
davranışların altında yatan kültürel 
kodları, değerleri, inançları ve ihtiyaçları 
araştırır ve antropolojik bakış açısı ile 
yorumlar. Etnografik yöntemlerde temel 
esas, gözlemlerin doğal ortamlarda 
gerçekleştirilmesidir. Araştırma 
görevlisinin araştırılacak konunun doğal 
ortamında bulunmasının doğal bir nedeni 
olması, yani araştırmacının o ortamın 
bir parçası olarak yer alması bulguların 
gerçekliği ve geçerliliği açısından kritik 
önem taşır. Bu anlamda etnografik 
yöntem, ev ziyaretleri veya tüketiciye 
eşlik edilen alışverişlerden ayrışır. 

Peki etnografik araştırma nasıl 
ayrışır? Etnografik araştırma, geleneksel 
araştırmalardan farklı olarak, saha 
süresince verilerin değerlendirilmesinde 
konusunda uzman, lisans üstü düzeyde 
antropoloji / sosyoloji eğitimi almış, 
deneyimli akademisyenlerin katılımını 
gerektirir. Biz de Virtua olarak 
sahaya lisanslı antropologlarla çıkarak 
etnografik bilgi birikimi ve araştırma 
yöntemlerini tüketici davranışlarına 
uyarlıyor, markalarla tüketicilerin 
ilişkilerini ve ortaya çıkan marka 
deneyimlerini antropolojik bakış açısı ile 
anlamlandırıyoruz.   

Bu yaklaşım sonucunda, deneyimli 
ekibimiz ve uzmanlarımız ile tüketicilerin 
marka ile kurdukları ilişkiyi, gerçek 
marka deneyimlerini ve markanın 
hayatlarındaki yeri ve anlamını 
derinlemesine tanımlayabiliyoruz. Ortaya 
çıkan tanımları markanın uzun vadeli 
stratejilerinin temelini oluşturacak şekilde 
yorumluyoruz. Sorumluluğumuzun 
sadece bulguları bulmak değil, onları 
marka özelinde fark yaratacak stratejilere 
dönüştürebilecek yaklaşımları da teslim 
edebilmek olduğuna inanıyoruz.

VIRTUA EKİBİ 
Virtua olarak bir projenin her aşamasının 
uzmanlar tarafından yönetilip 
uygulanması gerektiğine inanıyoruz. 
Ekibimizi oluştururken de her proje 
özelinde bunu göz önüne alıyor ve 
gerekirse mevcut ekibimizi konusunda 
uzman kişilerle zenginleştiriyoruz.

DEMET DEMİRAY
ODTÜ İşletme 
Bölümü’nden 
mezun olduktan 
sonra P&G ve 
Frito	Lay’de	satış	
ve pazarlama 
departmanlarında 
çalıştı. 8 yılın 
sonunda reklamcı 
olmaya karar verdi 
ve takip eden 8 

yıl	boyunca	Yorum,	LeoBurnett,	Ogilvy	
ve Draftfcb’de müşteri direktörü olarak 
görev yaptı.

Tüm bu tecrübelerin sonunda 
pazarlama ve iletişim sektöründeki temel 
ihtiyacın, tüketici davranışlarına derin 
bakış getirebilmek ve davranışların 
altında yatan temel nedenleri 
anlayabilmek olduğuna inandı ve Mehmet 
ile Virtua’yı kurdu. Şimdi Virtua’da 
uygulanmakta olan, birçok ülkede 
birçok markanın kullandığı yöntemleri 
Türkiye’ye tanıtıyor ve çıkan bulguları 
uzun soluklu iş stratejileri geliştirebilmek 
üzere yorumluyor.

MEHMET DEMİRAY
ODTÜ Sosyoloji 
Bölümü’nden 
mezun olup 
Bilkent 
Üniversitesi 
Siyaset Bilimi 
Bölümü’nden 
master derecesini 
aldı. Bir yandan 
Bilkent Siyaset 
Bilimi’nde asistan 

olarak çalışırken, bir yandan da Tübitak, 
Tüba, Hollanda Sosyal Araştırmalar 
Konseyi gibi ulusal ve uluslararası 
araştırma kurumlarının projelerinde 
araştırma görevlisi ve koordinatör olarak 
görev yaptı. Araştırma sektöründeki 
profesyonel hayatına Veri, GFK, Millward 
Brown ve Tria’da devam etti. Hem 
antropolojiye, hem iletişim sektörünün 
dinamiklerine, hem de araştırmanın derin 
dünyasına olan merakı sonucu Demet ile 
Virtua’yı kurdu. Şimdi tecrübelerini ve 
yeteneklerini Virtua’da saha yaklaşımları 
geliştirmek, literatürü araştırma ve 

pazarlama diline çevirmek ve bulguları 
marka özelinde yorumlamak üzere 
kullanıyor. 

AYKAN ERDEMİR
Bilkent 
Üniversitesi 
Uluslararası 
İlişkiler 
Bölümü’nden 
mezun olduktan 
sonra Harvard 
Üniversitesi’nde 
antropoloji 
alanında master 
ve doktorasını 

tamamladı. Halen ODTÜ Sosyoloji 
Bölümü’nde Yrd. Doç. olarak ders veriyor 
ve Sosyal Antropoloji master programı 
koordinatörlüğünü yürütüyor. 

Antropolojinin gücüne olan inancı 
ve literatüre olan tutkusu sayesinde 
tecrübe ve birikimlerini Virtua’nın her 
projesinde saha yaklaşımlarına farklı 
bakış açıları kazandırabilmek ve bulguları 
soru özelinde yorumlayabilmek üzere 
kullanıyor. Aykan, kurulduğu ilk günden 
itibaren Virtua’nın baş danışmanı olarak 
ekibin önemli bir parçasını oluşturuyor.

DİRİM ÖZKAN
Dirim ODTÜ 
Sosyoloji 
Bölümü’nden 
mezun olduktan 
sonra Kentsel 
Politika 
Planlaması ve 
Yerel Yönetimler 
Yüksek	Lisans	
Programı 
ile Yeditepe 

Üniversitesi Antropoloji Bölümü 
doktorasını tamamladı. Halen Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde Yrd. 
Doç. olarak eğitim veriyor.

Saha çalışmasına olan tutkusu sonucu 
kurulduğu ilk günden itibaren Virtua 
ekibinde proje koordinatörü olarak yer 
alıyor. Sahaya adaptasyon, yakınlık kurma 
gibi konulardaki özel yeteneklerini Virtua 
ekibini saha uygulamaları konusunda 
eğitmek ve yönlendirmek alanında 
kullanıyor. 
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