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ARAŞTIRMAYLA 
TASARLANAN GELECEK
MediaCat ve araştırma sektöründe faaliyet gösteren firmaların işbirliğiyle 
hazırlanan Marketing Research (MR) ekinin dördüncüsünü Mart ayında sizlerle 
buluşturuyoruz. Pazarlama araştırması sektörü firmalarının kendi araştırma 
modellerini anlatabilecekleri bir platform olarak hayata geçen MR eki, önceki 
yıllarda olduğu gibi bu sene de Araştırma Zirvesi’nde de katılımcılara dağıtılacak. 
“En iyi uygulamalar dünü kopyalamaktır, innovasyon geleceğin uygulamaları ile 
yarını tasarlamaktır” ana temasıyla 6-7 Mart’ta Conrad Hotel’de gerçekleşecek 
olan 15. Araştırma Zirvesi, yarını tasarlayan liderleri bir araya getirecek.

Hiçbir strateji ve iş modelinin uzun soluklu olamadığı günümüzde, sürekli 
geleceği tahmin etmek ve farklı modeller tasarlamak gerekiyor. Firmalar için 
gelecek uygulamalarını ve stratejilerini belirlemek hayati önem taşımaya 
başladıkça, aynı oranda araştırmanın önemi de artıyor. Biz de bu sayımızda 
‘Geleceği tasarlamak için araştırma’ başlığıyla bu konuyu işledik ve sektör 
profesyonellerine bu konu hakkındaki görüşlerini, markaların yeterince bu alanda 
çalışıp çalışmadıklarını ve daha fazla nelerin yapılabileceğini sorduk.

Kapak konumuzun dışında bu seneki ekte Türkiye Araştırmacılar Derneği 
Başkanı Ali Levent Orhun ile gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdik.  2011 
yılında yüzde 17,4 oranında büyüme gerçekleştiren Türkiye pazar araştırma 
sektörünün, hedeflenen büyüme oranını tam olarak yakalayamasa da, oldukça 
yaklaştığını belirten Orhun, firmaların pazar ve pazarlama araştırmalarına ihtiyaç 
duymalarının sebeplerinden sektörün daha iyiye gidebilmesi için yapılabileceklere, 
2011 yılında dernekte gerçekleşenlerden 2012 yılında gerçekleşeceklere kadar 
çeşitli konular hakkında sorularımızı yanıtladı.   

Ayrıca ilerleyen sayfalarda ajans ve firmalar, portföylerindeki önemli projelerini 
ve son dönemde yapmış oldukları çalışmaları anlattılar. Bu ajans ve firmaların 
aktarımıyla sektöre sundukları yeni hizmet ve araçlara, iletişim bilgilerine ve 
müşteri portföylerine bu sayfalardan ulaşabilirsiniz.

Keyifli okumalar…

İÇİNDEKİLER

SELİN BABACAN
selinbabacan@kapital.com.tr
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Firmalar pazar ve pazarlama 
araştırmalarına neden ihtiyaç 
duymalılar?
2023 yılında Türkiye’nin dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri olacağı 
öngörülüyor, sektörler hem küresel 
ekonomik krizin daraltıcı etkilerine 
karşı hem de 2023 stratejileri için 
eylem planı oluşturuyorlar. Bu 
eylem planlarının başında alternatif 
hedef pazarlar önem kazanıyor. 
Firmaların girmek istediği pazar 
hakkında bilgilere erişebilmek ve 
ülkenin potansiyel arz eden alanlarını 
görebilmek ve danışmanlık almak 
noktasında pazar araştırması devreye 
giriyor. Pazar araştırması yalnızca 
toplam talebi ve büyüme oranını 
araştırmakla kalmıyor, talebin 
bölgesel özellikleri, çeşitli sektörlerde 
talep artışı, tüketici tercihleri, 
tüketici zevklerinde veya sınıflarında 
değişmeler, gelir esneklikleri, 
tüketici alışkanlıkları ve dağıtım 
uygulamaları gibi pazarın daha başka 
birçok özelliklerini de belirliyor. 
Firmaların, uluslararası pazarlarda 
rekabet avantajını arttırıcı alanlarda 
yapacakları giderleri ve yatırımları 
doğru tespit edebilmeleri için pazar ve 
pazarlama araştırmaları ile ilerlemeleri 
vazgeçilmez bir gereksinimdir.

Geleceği tasarlamak için araştırmanın 
önemi her geçen gün artıyor. Sizce 
markalar bu alana yeterince ilgi 
gösteriyor mu? Daha fazlası için ne 
yapılabilir?
Araştırmacılar olarak değişimi 
yönetmek, bugünü doğru okumak 
ve geleceği ön görmek için kendimizi 
sürekli yeniliyoruz. Bugüne 
kadar hep “En İyi Uygulamalar” 
üzerine yoğunlaştık. İş dünyası bu 
uygulamalardan ilham alarak kendi 
uygulamalarını geliştirmeye ve rekabet 
gücünü artırmaya çalıştı. Ancak artık 
bu “en iyi uygulamalar”ın geçmişe ait 
olduğunu kabul etmek durumundayız. 
Bizim hedefimiz “geleceğin 
uygulamaları”nı hayata geçirmek olmalı. 
Yarını tasarlayan liderler artık geleceğin 
uygulamalarını keşfederek yollarına 
devam edecekler. 

Geleceği tasarlarken başkalarının 
inovasyonlarına dayalı stratejiler 
yerine, “gelecek uygulamalar” ile 
yarını tasarlamak neden daha önemli? 
“Geleceğin uygulamaları”nı keşfederken 
çıkış noktamız, geleceğin trendlerini 
ve tüketici eğilimlerini anlamamızı 
sağlayacak pazar araştırmaları. 
Elindeki verileri cesaretle kullanabilen 
liderler ise yarını tasarlayan liderler 

olacaklar. Araştırma sektörü olarak iş 
ortaklarımızla aynı masada oturarak 
geleceğin uygulamalarını ve stratejilerini 
belirlemek için beraber çalışıyoruz. 

Türkiye pazar araştırma sektörü 
global pazar sıralamasında kaçıncı 
sırada yer alıyor?  
2010 yılında Türkiye 150 milyon dolar 
ciro ile global pazar sıralamasında 
27. sırada yer alıyordu, yayınlanacak 
2012 Esomar raporu ile 2011 yılındaki 
sıralamayı görme imkanımız olacak. 

Sektörün daha iyiye gidebilmesi 
için neler yapılabilir? 
Bu konuda dernek olarak çalışmalar 
yapıyoruz. Bunlardan en önemlileri; 
2012 Pazar Araştırmaları Ödülleri ve 
2011 Sektör Araştırması. 

Pazar Araştırmaları Ödülleri projesi, 
araştırmanın karar verme sürecinde 
yarattığı etkiyi ölçmek, önemini 
vurgulamak ve sektörümüzü daha geniş 
kitlelere tanıtmak amacıyla tasarlandı. 

Sektör Araştırması ise sektörün 
araştırma veren tarafını analiz etmek 
üzere planlandı. Mevcut araştırma 
kullananların kullanım oranlarını nasıl 
artıracağımızı, ihtiyaçları, sorunları, 
beklentileri bu proje ile tespit edeceğiz.

Aynı zamanda araştırma 

SÖYLEŞİ

Türkiye pazar araştırma sektörü 2011 yılında yüzde 17,4 oranında büyüme 
gerçekleştirdi. Hedeflenen büyüme tam olarak yakalanamasa da, hedeflenene 
oldukça yaklaşıldığını belirten Türkiye Araştırmacılar Derneği Başkanı Ali Levent 
Orhun, dernek ve sektör hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

HEDEFİMİZ GELECEĞİN 
UYGULAMALARINI 
HAYATA GEÇİRMEK
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kullanmayanların niçin kullanmadıkları, 
araştırma kullanımını yaygınlaştırmak 
için neler yapılması gerektiğini de 
görerek kullanımı artırmak için gerekli 
stratejileri belirlemekte sektörümüze 
yardımcı olacak.

Araştırma harcamalarının reklam 
harcamalarına oranına baktığımızda 
nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? 
Araştırma harcamalarının, reklam 
harcamalarına oranı yüzde 4,9. Gelişmiş 
pazarlarda bu oranın yüzde 12’ye 
kadar ulaştığını görüyoruz. Türkiye’de 
de yıllar içinde araştırma sektörü 
büyüdükçe bu oranın artışına tanıklık 
edeceğiz.

2011 ve 2012 yılında derneğinizde 
gerçekleşenler ve gerçekleşecekler?
2011 yılı derneğimizde her yıl düzenli 
olarak gerçekleştirdiğimiz olağan 
faaliyetlerimizin yanı sıra başarıyla 
tamamlanmış projelerin yer aldığı 
ve yeni projeler başlattığımız bir 

yıl oldu. Öncelikle hepimizi çok 
heyecanlandıran yeni bir projemizden 
bahsetmek istiyorum: Pazar Araştırması 
Ödülleri. Bu projeyi gerçekleştirmek 
için 2011 Ekim ayında bir komite 
kurduk, komiteye YK üyemiz Hüseyin 
Tapınç başkanlık ediyor. Komitede 
hem araştırma verenler hem de 
araştırmacılar yer alıyor; P&G’den 
Özlem Badak, Vodafone’den Şehnaz 
Tugasaygı, Garanti Bankası’ndan 
Tuba Güçkan, Hürriyet’ten Güven 
İçel, Method Araştırma’dan Esengül 
Berişah, GfK’dan Karolin Abda, Xsights 
Araştırma’dan Çiğdem Penn.

Türkiye Araştırmacılar Derneği, 
her yıl gerçekleştirmek  üzere Pazar 
Araştırması Ödülleri etkinliğini 
düzenleyecek ve birincisi 2012 yılında 
gerçekleşecek.

Etkinliğin amacı, Türkiye pazar 
araştırmaları sektörünün tanıtımını 
yapmak ve araştırmanın iş sonuçlarına 
etkisini daha geniş kitlelere yaymak için 

bir platform oluşturmak. Aynı zamanda 
araştırma şirketleri ve araştırma verenler 
arasındaki ilişkileri geliştirmek ve 
başarılı iş ortaklığını ödüllendirmek. Bu 
yarışmaya araştırma şirketi ve araştırma 
veren birlikte başvurabilecekler. 

Bundan başka tüm sektörleri 
çok ilgilendiren başka bir proje SES 
ölçeğinin revize edilmesi. Aşağı yukarı 
iki yıldır süren bu çalışma, komite 
başkanı Candan Schabio idaresinde 
tamamlanmış bulunuyor. SES 2011 
lansmanını 6-7 Mart 2012 tarihinde 
gerçekleşecek 15. Araştırma Zirvesi’nde 
yapacağız. 

Yine 2011 yılında başlattığımız ve 
2012 yılında sonuçlandıracağımız başka 
bir projemiz Sektör Araştırması. Sektör 
Araştırması sektörün araştırma veren 
tarafını kapsayacak şekilde koordine 
edildi. Bu çerçevede sektörümüze yön 
veren mevcut araştırma kullanıcıları 
dışında potansiyel müşteriler olarak 
tanımlayabileceğimiz kitleyi de kapsıyor. 
Amacımız, sektörümüze yön veren 
mevcut araştırma kullanıcılarının, 
ihtiyaçların, sorunların, sektörden 
beklentilerin ve daha yoğun araştırma 
kullanmamanın önündeki bariyerlerin 
saptanması, araştırma fonksiyonunun 
pazarlama süreçlerindeki yerini diğer 
fonksiyonlarla karşılaştırmak ve şirket 
seçim kriterlerini tanımlayarak araştırma 
kullanıcılarının tutum ve davranışlarını 
da kapsayacak şekilde sektörün araştırma 
veren tarafının geniş kapsamlı bir 
profilini çıkarmak.

Potansiyel müşteriler bölümünde 
ise; araştırma fonksiyonuna bakış 
açıları, veri ihtiyacını karşılama şekilleri, 
araştırmaya yönelik algıları, karar verme 
süreçlerinde araştırma kullanmama 
nedenleri gibi konular ele alınacak. 

Son yıllarda tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de kriz koşulları, 
yeni rekabet koşulları, pazarlamanın 
değişen yüzü, teknolojik gelişmeler 
araştırma kullanıcılarının araştırmadan 
beklentilerinde ve araştırmacının 
fonksiyonunda bir takım değişikliklere 
neden oldu. Bu değişim farklı alanlarda 

farklı boyutlarda hissediliyor, fakat 
hepimizin üzerine düşen belirli 
konularda ezberlerimizi bozmamızın 
gerekliliği. Ayrıca sektörümüzün 
mevcut büyüklüğü ve pazarlama 
bütçelerinden aldığı pay, birçok batı 
Avrupa ülkesi ve hatta bazı doğu 
Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılamayacak 
kadar küçük boyutta kaldı. 

Değişim ve gelişim adına karar 
verme, strateji oluşturma sürecinde 
müşterilerimizin olduğu kadar bizlerin 
de veriye ihtiyacı var. Bu araştırmanın, 
sektörün büyümesi ve gelişmesi adına 
derneğin ve üyelerimizin ihtiyaç 
duyduğu sistematik verileri sağlamasını 
ve sektörle ilgili hipotezlerimizi 
netleştirmesini hedefliyoruz. 

Tüm bu yeni projelerin yanı sıra 
2011 yılında üçüncü dönemini yine 
Galatasaray Üniversitesi - TÜAD 
ortak çalışması ile gerçekleştirdiğimiz 
Uygulamalı Pazarlama Araştırması 
Sertifika Programımızdan 27 mezun 
verdik, 2012 yılının Ekim ayında 
dördüncü dönemimiz başlıyor olacak.  

6-7 Mart 2012 tarihinde 15. 
Araştırma Zirvesi’ni Conrad Hotel’de 
gerçekleştiriyoruz. 1000 kişinin 
üzerinde katılım beklediğimiz zirvenin 
konusu “Next Practices vs. Best 
Practices” olarak belirlendi. Amerika’da 
ve Avrupa’da bu konuda otorite olarak 
kabul edilen, Executive Next Practices 
Enstitute’nin CEO’su Scott Hamilton 
key-note speaker olarak yer alacak. 
Bunun yanı sıra iki gün boyunca, 
geleceği tasarlayan her biri çok değerli 
21 konuşmacımız, tecrübelerini ve 
başarı hikayelerini bizlerle paylaşacaklar. 

2012 yılının nasıl geçeceğini 
düşünüyorsunuz?
Araştırma pazarlamanın ayrılmaz bir 
parçası konumuna gelmiş durumda. 
2012’de de büyümenin devam etmesini 
öngörüyoruz. Araştırmayı en yüksek 
oranda kullanan sektör olan FMCG 
sektöründen diğer sektörlere pazarlama 
yöneticisi akışı gözlemliyoruz. Bu da 
araştırmanın kullanımını artıracaktır.

Ali Levent Orhun



4  Mart 2012  MediaCat Özel Eki

T ürkiye’deki firmalar gözünü 2023 
yılına dikti ve planlarını bu yönde 
oluşturmaya başladı. Sektörler de 

2023 stratejileri için çeşitli eylem planı 
oluşturmaya başlıyorlar ki bunların 
başında hedef pazarlar yer alıyor. 
Firmalar dahil olmak istedikleri pazarla 
ilgili eksikleri, ihtiyaçları kestirebilmek 
ve bu noktalarda danışmanlık alabilmek 
için pazar araştırmalarına büyük 
önem veriyorlar. Mecra ve mesaj 
sayısının arttığını, tüketiciyle iletişimin 
zorlaştığını düşünecek olursak; tüketici, 
mecra, marka ve mesajı bir araya 
getirmenin yolunun araştırmaktan 
geçtiğini görüyoruz. Yapılan 
araştırmalar ise firmaların yapacakları 
yatırımlardan elde edecekleri faydayı 
maksimum seviyeye taşımaya hizmet 
ediyor.

Türkiye global rekabetin en 
güçlü olduğu pazarlardan biri. Bu 
durum geleceği doğru planlayarak, 
doğru kararlar vermeyi gerektiriyor. 
Günümüzde hiçbir strateji ve iş modeli 
uzun soluklu olmuyor. Bu nedenle 
sürekli geleceği tahmin etmek ve 
farklı modeller tasarlamak gerekiyor. 

Türkiye gibi farklı medeniyetlerin tek 
bir potada eridiği, nispeten kaotik ve 
dinamik bir pazarda ayakta kalabilmek 
için firmaların gelecek uygulamaları ile 
stratejilerini tayin etmeleri neredeyse 
bir zorunluluk haline geldi. Bu 
noktada geleceği tasarlamak için 
araştırmanın önemi artıyor. Peki 
pazar araştırmasının önemi nereden 
kaynaklanıyor? Türkiye Araştırmacılar 
Derneği Başkanı Ali Levent Orhun’un 
belirttiği gibi pazar araştırması yalnızca 
toplam talebi ve büyüme oranını 
araştırmakla kalmıyor, talebin bölgesel 
özellikleri, çeşitli sektörlerde talep artışı, 
tüketici tercihleri, tüketici zevklerinde 
veya sınıflarında değişmeler, gelir 
esneklikleri, tüketici alışkanlıkları ve 
dağıtım uygulamaları gibi pazarın daha 
başka birçok özelliklerini de belirliyor.

GELECEĞİN UYGULAMALARI 
KEŞFEDİLİYOR
Teknoloji ne kadar hızlı gelişirse bir 
önceki teknik o kadar demode kalıyor. 
Türkiye’nin de hızlı gelişen teknolojiye 
neredeyse aynı hızla ayak uydurduğunu 
düşünecek olursak çeşitli firmaların, 

KAPAK

Günümüzde hiçbir strateji ve iş modeli uzun soluklu olmuyor. 
Bu nedenle sürekli geleceği tahmin etmek ve farklı modeller 
tasarlamak gerekiyor. Firmalar için gelecek uygulamalarını 
ve stratejilerini belirlemek hayati önem taşımaya başladıkça, 
araştırmanın önemi de her geçen gün artıyor.

GELECEĞİ 
TASARLAMAK 
İÇİN ARAŞTIRMA
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KAPAK

uluslararası pazarlarda rekabete ayak 
uydurmaları için yatırımlarını doğru 
tespit edebilmeleri için pazar ve 
pazarlama araştırmalarını tercih etmeleri 
önem teşkil ediyor. 

Tabii araştırmacılar için iş burada 
sınırlı kalmıyor. Bugünün en iyi 
uygulamalarını yaratan araştırmacılar 
artık geleceğin uygulamaları üzerine 
kafa yoruyor. Orhun’a göre ‘geleceğin 
uygulamaları’nı keşfederken çıkış 
noktası, geleceğin trendlerini ve tüketici 
eğilimlerini anlamayı sağlayacak pazar 
araştırmaları. Elindeki verileri cesaretle 
kullanabilen liderler, yarını tasarlayan 
liderler olacak. Peki markalar yeterince 
bu alanda çalışıyor mu? Daha fazla neler 
yapılabilir? 

SEKTÖRDEN FARKLI SESLER 
Hem araştırma satın alan tarafa hem de 
araştırma firmalarına önemli görevler 
düştüğünü söyleyen Akademetre 
Genel Müdürü R. Serkant Tünay’a 
göre, değişimin değişmez tek ilke 
olduğu günümüzde, araştırma satın 
alan firmalar, yeni ihtiyaçlarının ve 
belki de eksiklerinin farkına varmakta 
gecikmemeli ve her daim doğru 
araştırmayı talep etmek durumunda 
olmalı. Araştırma firmaları ise, her 
geçen gün araştırma yaklaşımlarını, 
vizyonlarını, teknik ve metodolojilerini 
yenilemek zorunda.

Conento Genel Müdürü Melis 
Tüfür de konuyla ilgili görüşünde; 
“Onlarca marka (yüzlerce diyemiyorum 
ne yazık ki) düzenli marka ve reklam 
ölçüm araştırmaları yaptırıyor. Kaç 
tanesi yaptığı yatırımının markasının 
farkındalığına katkısı şu düzeyde 
olmuştur diyebiliyor? Çoğu trendlere 
çıplak gözle bakıp ‘reklam işime 
yaramış, yaramamış’tan öteye 
geçemiyor. Oysa ‘ne kadar yaramış’, ‘ne 
yapılsaydı geri dönüş daha iyi olurdu’ 
vb. soruların cevabı aranmıyor” şeklinde 
bir eleştiride bulunuyor.

Araştırma yatırımının, marka 
yönetiminin strateji belirleme, 
güncelleme ve rekabet ile karşılaştırmalı 

marka konumunu izleme açısından 
önemli araçlarından biri olduğunu 
düşünen GfK Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı Fulya Durmuş’a göre, 
yapılan marka araştırmaları markaların 
geleceğini inşa etme amacından çok, 
günümüzdeki performansını belirleme 
amacıyla gerçekleştiriliyor. Geleceğin 
marka stratejilerini belirlemede, içinde 
oldukları kurumun vizyon ve misyonu 
ile uyumlu marka değerlerini ve bu 
değerleri nasıl koruyacaklarını en iyi 
şekilde ölçümleyebilecekleri araştırma 
çözümlerine yönelmek önem taşıyor.

Farklı bir  görüş de sıcak satış 
cephesinden var. Avrupa çapında ‘satış 
noktası reklamcılığı’ alanında uzman bir 
şirket olan Pos Media’nın Türkiye Genel 
Müdürü Mustafa Akpınar, sürdürülebilir 
rekabetin yolunun hem kısa hem de 
uzun dönemli verilerin iyi okunabilmesi, 
doğru tahminlerin yapılabilmesi 
ve bunların başarılı aksiyonlara 
dönüştürülebilmesinden geçtiğini 
söylüyor. Bütün bunları sağlayabilmenin 
ise sağlıklı pazar araştırmaları ile 
mümkün olabileceğini ve global 
firmaların vazgeçilmez veri kaynağı olan 
pazar araştırmalarının yerel firmalar 
tarafından da  kullanmaya başlandığında 
ekonominin daha sağlıklı veri kaynakları 
ile besleneceğini ifade ediyor.

Sia Insight Ortağı Didem 
Okumuşoğlu’na göre de araştırma 
ancak; onu doğru gözlerle okuyacak, 
bilgi ve deneyim birikimi ile 
yorumlayacak, çoğu zaman elde 
edilen verilere rağmen o verilerin 
arkasındaki gerçekleri arama cesaretini 
gösterebilecek, tecrübesi ile merakını 
doğru orantılı olarak büyütebilecek 
araştırmacılar ile birlikte yön 
çizebilme yetisini kazanacak. Ve bu 
gözle tasarlanan, hayata geçirilen ve 
kullanılan araştırmalar, firmaların 
gözünde araştırmanın yerini; pazarlama 
harcamasından, pazarlama yatırımına 
dönüştürecek ve markalar bu yatırımın 
karşılığını daha çok aldıkça, pazarlama 
araştırmalarının ve araştırmacıların rolü 
ve önemi de artacak.

DOĞRULARIMIZI 
SORGULAMALIYIZ

DOĞRU İŞİ
YAPMAK

R. SERKANT TÜNAY
Akademetre 
Genel Müdür

Değişim çağında olduğumuzu ve bu değişimlerin 
eskiye nazaran çok daha kısa ve hızlı yaşandığını 
uzun zamandır dile getirmekteyiz. Geleceği 
planlamak artık eskisinden çok daha zor bir 
hale gelmiş durumda. Çünkü bazen bir taraftan 
yaparken (gelişime ayak uydurabilmek için) öbür 
taraftan da bozmanız gerekebiliyor. Bunun temel 
sebeplerinden birisi de hızlı gelişimin tüketici algı 
ve tutumlarında da köklü değişimler yaratması ve 
yaratmaya devam etmesidir. Bu durum da ürün 
ve hizmet sunan tüm kurum/kuruluşların kendi 
pazarlarını tekrar tanımlamaları zorunluluğunu 
doğuruyor. Bu kökten değişimler sırasında 
tüketiciyi ve pazarı yeni bakış açıları ile analiz 
etmek, yeni davranış tiplerine göre sınıflandırmak 
geleceği tasarlamak ve planlamak açısından 
zorunluluk haline gelmiş durumdadır.

Değişimin değişmez tek ilke olduğu 
günümüzde, araştırma satın alan firmalar, 
yeni ihtiyaçlarının ve belki de eksiklerinin 
farkına varmakta gecikmemeli ve her daim 
doğru araştırmayı talep etmek durumunda 
olmalı. Araştırma firmaları ise, her geçen gün 
araştırma yaklaşımlarını, vizyonlarını, teknik ve 
metodolojilerini yenilemek zorunda. İki taraftan 
birinin bu süreçte gerekeni yapamaması, aslında 
tüm sürecin sekteye uğramasına yol açacaktır. 

Kısacası geleceği öngörmek için bugün 
yeniden araştırmalıyız; hem araştırma veren 
taraf hem de araştırmacılar olarak bilgilerimizi ve 
doğrularımızı sorgulamamız gerekmektedir.

DOÇ. DR. PERVİN OLGUN 
Barem Research 
CEO

Şirketlerimizin işi doğru yapmaktan doğru işi 
yapmaya evrilmeleri gerektiğini düşünüyorum. 
Doğru iş katma değeri yüksek alanlar yaratmaktır, 
yani inovatif ürün/ hizmet. İnovasyon için sürekli 
ve disiplinli bir çaba gösterilmesi gerekiyor. 
Barem Research olarak bu alanda yıllardır 
geliştirerek kullandığımız ve çok başarılı sonuçlar 
aldığımız bir yöntemimiz var: İnovasyon Döngüsü. 
Birçok aşamadan oluşan bu yöntemde firmalara 
ihtiyaç duydukları noktalarda destek vererek 
inovasyon yolunda daha güvenli adımlar 
atmalarını sağlıyoruz. 

İnovasyonun başlangıçı; şirketlerin 
bulundukları kategoriyi çok iyi tanımlamaları, 
yarının dünyasını etkileyecek trendleri izlemeleri, 
hedef kitlelerini ve bu kategoriden bekledikleri 
karşılanmayan ihtiyaçlarını iyi anlamalarıdır. 
Daha sonra sıra bu ihtiyaçları karşılayacak ürün 
ve hizmetleri keşfetmeye gelir, yani yaratıcılığa. 
Doğru odaklanan, erken eleştirilmekten korunan 
ve fikir üstüne fikir koyarak yapılan yaratıcılık 
atölyelerinde çok sayıda fikir ortaya çıkıyor. Bu 
fikirlerden oluşturulan konseptler geliştirilip 
önceliklendirerek zamanı geldiğinde şirketler 
tarafından uygulamaya alınıyor. Gerçekleştirilen 
ürün ve hizmetlerin pazarlanması ile ilgili konsept, 
ürün, fiyat testleri gibi kalitatif ve kantitatif 
araştırmaların gerçekleştirilmesi bu sürecin sonu 
gibi görünüyor, ancak her dönem sonunda 
gelişmeleri izlemek ve gereken değişiklikleri 
yapmak da bu işin önemli bir parçası. 
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KAPAK

DOĞRU 
SORULAR

ÖLÇÜLEMEYEN 
KONTROL EDİLEMEZ

TÜKETİCİYLE 
ÜRETME ZAMANI

ARAŞTIRMA DEĞİL 
ARAŞTIRMACI

MELİS TUFUR
Conento 
Genel Müdürü

74 milyon kişilik, büyümekte olan bir ekonomide 
araştırma yatırımı 150 milyon dolar civarındaysa 
her şeyden evvel “veri” sıkıntısı söz konusudur. 
Veri yoksa analizden, analiz yoksa öngörüden ve 
buna bağlı gelecek tasarımından söz edilemez.

Öte yandan az sayıda da olsa düzenli 
araştırma yatırımı yapan firmaların önemli bir 
kısmı, araştırma yatırımlarının katma değerini 
arttıracak ek araç gereçlere yatırım yapmıyor. 
İki boyutlu analizlerden çok boyutlu, geleceğe 
ilişkin öngörü gücü yüksek modellere geçilmesi 
gerek. Her türlü veri seti için senaryolar 
üretebilecek analiz araçları mevcut. Disiplinler 
arası geçişlere yeterince önem versek elimizin 
altındaki değerleri daha iyi görebileceğiz. 
Mesela ekonomi-istatistik-ekonometri bilgisinin 
bileşiminden oluşan ve başta reklam olmak 
üzere pazarlama yatırımlarının geri dönüşünü 
ölçümleyen “Market Mix Modelling” Türkiye’de 
kaç firma tarafından uygulanıyor sizce?  
Tahminen sayıları iki elin parmaklarını geçmiyor. 

Onlarca marka (yüzlerce diyemiyorum 
ne yazık ki) düzenli marka ve reklam ölçüm 
araştırmaları yaptırıyor. Kaç tanesi yaptığı 
yatırımının markasının farkındalığına katkısı şu 
düzeyde olmuştur diyebiliyor? Çoğu trendlere 
çıplak gözle bakıp ‘reklam işime yaramış, 
yaramamış’tan öteye geçemiyor. Oysa ‘ne kadar 
yaramış’, ‘ne yapılsaydı geri dönüş daha iyi 
olurdu’ vb. soruların cevabı aranmıyor.

MUSTAFA AKPINAR
Pos Media 
Türkiye Genel Müdürü

Neredeyse 100 yıl önce ortaya atılmış olan pazar 
araştırması ‘niye’ sorusunun yanıtını bulmak için 
özellikle son 20 yıldır sürekli olarak firmaların 
gündeminde yer alıyor.  Öncelikle markaların 
bulundukları konumu koruyabilmeleri ve sonra da 
büyümelerini sürdürebilmeleri için araştırma artık 
vazgeçilmez bir iş süreci haline geldi.

Marka varsa tüketici de vardır. O halde 
tüketicinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak 
için onlara dönük araştırmalar yaptırmak  
iş modellerimiz içinde olmalıdır. Çünkü 
ölçemediğiniz şeyi kontrol edemezsiniz. 

Hem ürünü ortaya çıkarma ve tüketime 
sunma aşamasında hem de ürün ile ilgili her türlü 
PR ve reklam çalışmalarında ürünü tüketiciye en 
iyi anlatacak yolu belirlemede araştırma önemli bir 
araç. Örneğin, efektif bir reklam projesi üretmenin 
yanında, onu doğru mecrada, doğru zamanda 
sunmak, aynı zamanda reklamın etkisini ölçmek 
için kullanabileceğimiz en önemli veri kaynağı 
kendi verilerimiz yanında yapacağımız pazar 
araştırmaları. 

Biz genellikle ülke olarak gelişmelere 
anlık tepki veren ve bunu da pazar verilerini 
kullanmaktan çok hislerimizle yapan bir 
milletiz. Uzun dönemli verilerden çok anlık 
verilerle hareket ediyoruz. Hâlbuki sürdürülebilir 
rekabetin yolu kısa ve uzun dönemli verilerin iyi 
okunabilmesi, doğru tahminler yapılabilmesi ve 
bunların başarılı aksiyonlara dönüştürülebilmesidir. 
Bütün bunları sağlayabilmek ise sağlıklı pazar 
araştırmaları ile mümkün.  

FULYA DURMUŞ
GfK Türkiye 
Genel Müdür Yardımcısı 

Araştırma yatırımı, marka yönetiminin 
strateji belirleme, güncelleme ve rekabet 
ile karşılaştırmalı marka konumunu izleme 
açısından önemli araçlarından biri. Yapılan marka 
araştırmaları markaların geleceğini inşa etme 
amacından çok, günümüzdeki performansını 
belirleme amacıyla gerçekleştiriliyor. Geleceğin 
marka stratejilerini belirlemede, içinde oldukları 
kurumun vizyon ve misyonu ile uyumlu marka 
değerlerini ve bu değerleri nasıl koruyacaklarını 
en iyi şekilde ölçümleyebilecekleri araştırma 
çözümlerine yönelmek önem taşıyor. 

Tüketicilerin marka algısı artık yalnız ürünler 
ve hizmetler ile sınırlı değil, markanın ait olduğu 
kurumun kimliği ve taşıdığı değerler de algıyı 
oluşturan unsurlar arasında. Bu nedenle, RepMan 
itibar araştırmalarımız sadece yönetim kurullarına 
değil, firmaların tüm birimlerinin stratejilerine 
girdi sağlıyor.

Gelecek markalar için ‘tüketici ile birlikte 
üretme –collaboration’ zamanı. Geleceği 
tasarlamada, biz araştırmacıların rolü bu 
birlikte üretme sürecine tüketici deneyimleri 
ve duygularını marka yöneticilerine taşıyacak, 
geleneksel ve inovatif teknikler bir arada 
çözümler sunmamız. GfK, SocioLog.dx ya da 
WebMining gibi tüketici deneyimlerinin dijital 
kanallarda takibini sağlayan, sosyal mecralardaki 
paylaşımlarını iç görüye dönüştüren yeni nesil 
araştırma çözümleri ile markalara tüketicinin 
nabzını tutma olanağı sağlamak.

DİDEM OKUMUŞOĞLU
Sia Insight 
Ortak

Bundan 10 yıl kadar önce, pazarlama 
araştırmalarının bugünün fotoğrafını çektiğini 
söylerdik. 

Ancak, bugün araştırmalar, sadece fotoğraf 
çekmekle yetinmiyor, aynı zamanda çektiğini 
anlamlandırıyor ve yorumluyor.  

Bu hızlı değişim ve dönüşüm ortamında 
artık bu da yeterli değil, tüketiciyi izlemek yerine, 
araştırmanın pasif kimliğinden sıyrılıp, tüketicinin 
yarınki ihtiyaçlarını, beklentilerini, arzularını ön 
görmesi gerekiyor.

Bu noktada araştırmada insan faktörünün 
öneminin büyük olduğunu hatırlamak gerekiyor 
zira bir pazarlama araştırmasının geleceği “ön 
görmek” gibi iddiası olamaz, ancak araştırmacının 
kendisinin olabilir. 

Bir başka deyişle araştırmaları birbirinden 
farklılaştıran, değerlerini, yön çizme güçlerini 
ve stratejiye katılma potansiyellerini  belirleyen; 
kullanılan yöntemlerin ötesinde, geleceği 
ön görüp bunu uygulanabilir iş planlarına 
dönüştürme yeteneğine sahip bir bakış açısı ve 
deneyimdir. 

Araştırma ancak; onu doğru gözlerle 
okuyacak, bilgi ve deneyim birikimi ile 
yorumlayacak, çoğu zaman elde edilen verilere 
rağmen o verilerin arkasındaki gerçekleri arama 
cesaretini gösterebilecek, tecrübesi ile merakını 
doğru orantılı olarak büyütebilecek araştırmacılar 
ile birlikte yön çizebilme yetisini kazanacaktır. 
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AKADEMETRE

AMAÇ BİLGİYİ
KALİTE VE ÜRETİME
DÖNÜŞTÜRMEK

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, 2012 yılı itibariyle 
sahip olduğu know-how ile kendisini 
farklılaştırıyor.

ARAŞTIRMA
Akademetre, pazar ve pazarlama 
araştırmaları başta olmak üzere, 

genellikle araştırmayı isteyen firmanın 
pazar ortamını tanımlayabilmesi, 
pazarın tehditlerini ve fırsatlarını 
belirleyebilmesi ve rekabet avantajı 
yaratacak konumları tespit edebilmesini 
sağlayan verilerin elde edilebilmesini 
amaçlıyor. Bu noktada hangi ürün veya 
hizmetlerin pazara sunulması gerektiği, 
pazara ulaşabilmek için hangi kanalların 
var olduğunun tespiti, hangi niş 
pazarın seçilmesi gerektiği gibi konuları 
ortaya çıkarma amacı taşıyor. Pazarda 
hali hazırda faaliyet gösteren rakip 
firmaların ürün ve özelliklerini, bunların 
hedef tüketicileri ile ilgili davranışlarını 
ortaya çıkarıyor. Akademetre’nin 
ortaya koyduğu stratejiler, çok yönlü 
olarak firmaların pazarla ilgili bütün 
davranışlarının ayrıntılarıyla ele alındığı 
planlamalar. Bu doğrultuda Türkiye’de 
etkinlik gösteren ulusal ve uluslararası 
şirketlerin çözüm ortağı olarak hizmet 
veriyor.

Avrupa Kamuoyu ve Pazarlama 
Araştırması Topluluğu (ESOMAR) 
ve Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin 
de Onur Sözleşmesi ile tüzel üyesi 
olan Akademetre, yüksek araştırma 
standartlarına uygun biçimde çalışma 
yapan araştırma kuruluşlarına verilen 
GAB 02 (Güvenilir Araştırma Belgesi) 
ve ISO 20252:2006 sahibi ilk araştırma 
şirketlerinden bir tanesi.

ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI
Akademik araştırma yöntemlerini 
yaşama geçirerek, her soruna ilişkin 
ayrı bir model oluşturan Akademetre, 
araştırma sonuçlarını sahip olduğu 
know-how ile karşılaştırabiliyor ve 
Türkiye ve bölgesel değerlendirmelerle 
destekleniyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren 
Akademetre Research & Strategic 
Planning CEO’su Dr. Halil İbrahim 
Zeytin, dünün doğrularının 
bugünün yanlışları olabileceğini 

Firmanın Adı: Akademetre Research & 
Strategic Planning
Yönetim Kurulu Başkanı: 
Halil İbrahim Zeytin
Genel Müdür: R. Serkant Tünay
Faaliyet Alanı: Pazar ve 
Sosyal Araştırmalar 
Müşteri Portföyü: Aras Holding, 
Aydınlı Grup, Bioder, Bioxcin, Cargill, 
CarrefourSA, Crea, Isuzu, Konya Şeker, 
Metro Group, NT Mağazaları, Özdilek, 
Özmaya, Real, Redevco, Teknosa, Tesko 
Kipa, Tüvturk, UNDP, Unilever, Ülker
Telefon: (0212) 276 90 00
Faks: (0212) 276 95 50
info@akademetre.com
www.akademetre.com

BİR BAKIŞTA

Akademetre Research & Strategic Planning, yerel kodların
yaklaşımıyla tasarlanan araştırma modelleri ile etkinlik alanını
ülke dışına çıkararak firma özelliklerine uygun stratejik
çözümlerle müşteri ihtiyaçlarını karşılıyor.
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hatırlatıyor. Ürün ve hizmet 
yapısındaki hızlı değişimin; pazar 
yapısında, dinamiklerinde, tüketici 
algı ve tutumlarında köklü değişimler 
yaratabileceğini de vurguluyor. 
Tüketiciyi geçmişin silik fotokopileriyle 
değil, yeni bakış açılarıyla sınıflandıran 
Akademetre, müşteri iç görüsünü 
anlamak için ortaya koyduğu 
modellerle, akademik yaklaşımı çözüme 
odaklayan, geleceğe dönük öngörüleri 
stratejiye dönüştürerek veriyi 
bilgiye, bilgiyi ise kaliteye ve üretime 
dönüştürme çabasında.

Başlıca araştırma modelleri
arasında,

•  A.P.M. (Akademetre Fiyatlandırma
 Araştırması)
•  FAMonitör (Akademetre Fiyat ve
 Penetrasyon Araştırması)
•  U&A-S (Kullanım Tutum ve
 Segmentasyon Araştırmaları)
•  Loyaltymetre (Müşteri    
 Memnuniyeti Araştırması)
•  Arketipmetre (Konumlandırma
 Stratejisi ve Marka Kişiliği Modeli)
•  Brandmetre (Marka Performans
 Ölçümü)
•  AVMEndeks (Alışveriş Merkezi
 Sektör Araştırması)
•  Gizli Müşteri (Çalışan Denetleme
 Araştırması)
•  Beklenti-Performans Analizi
•  Qualitative Laddering Model
 bulunmaktadır.

YAYGIN SAHA ALTYAPISI
Türkiye’nin tüm noktalarında eş 

zamanlı biçimde araştırma yapma 
imkanına sahip olan Akademetre’nin 
en kuvvetli yanlarından biri güçlü 
ve yetkin saha altyapısı. Verinin 
doğru, hızlı ve sistematik biçimde 
toplanmasının araştırmanın temelini 
oluşturduğunun bilinciyle Akademetre, 
toplam 21 ilde kendisine bağlı 152 
kişilik saha ekibiyle hizmet sunuyor. 
Güvenilir ve sonuç odaklı hedef kitle 
ile çalışılması, hızlı saha uygulaması ve 
tamamlanan anketlerin yüzde 20’sinin 
telefonla geri arama yöntemiyle kontrol 
edilmesi Akademetre tarafından her 
araştırmada hassasiyet gösterilen 
noktalar.

TEKNOLOJİK YAPI
Akademetre’nin hizmet kalitesinin 
altında güçlü teknolojik altyapısı 
yatıyor. Akademetre gelişmiş teknolojik 
altyapısı ve özel yazılımları ile iş 
ortaklarına hızlı ve etkin biçimde 
hizmet sunuyor. 75 terminal kapasiteli 
CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla 
Görüşme) stüdyosunda Voxco 
altyapısını 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 2 milyon ürünün fiyat ve 
penetrasyonunun denetlenmesinde ve 
analiz edilmesinde kullanılıyor. Fiyat 
Araştırma Departmanında toplanan 
yüksek sayıdaki bu fiyat verisi Veri 
Madenciliği (Data Mining) yöntemi ile 
analiz ediliyor.

Akademetre, uluslararası 
standartlara uygun biçimde yapılanmış, 
Maslak Focus stüdyolarına sahip 
Focus stüdyolarında gerçekleştirilen 
görüşmeler, dilendiğinde dünyanın 
dört bir yanından canlı olarak 
izlenebiliyor.

FİYAT VE PENETRASYON
ARAŞTIRMALARI - FA MONİTÖR
Türkiye’nin 24 ilinde ve 792 satış 
noktasında, Pazar günleri hariç her gün, 
hızlı tüketim ürünlerinden, taze meyve 
sebzeye, tekstilden yedek parçaya kadar 
yaklaşık 450 bin SKU’luk ürünün 
fiyatını takip ederek günlük, haftalık, 
aylık ve yıllık analizleri ortaya koyuyor. 
Ayda iki milyona yakın SKU’dan oluşan 
ürünün fiyat ve penetrasyonunun analiz 
edildiği çalışma gerek indeks büyüklüğü 
gerekse ürün sayısı bakımından yalnızca 
Türkiye’de değil, dünya alanındaki en 
büyük araştırma. Araştırma kapsamına 
alınan satış noktalarının yaklaşık 
400’ünü hipermarket/süpermarket ve 
bakkallar oluştururken 200’ün üzerinde 
de gıda dışı satış noktası yer alıyor.
• 16 ulusal zincirin 100’den fazla
 şubesinde
•  8 bölgesel zincirin 18 şubesinde
•  118 yerel zincirin 150 şubesinde
•  16 toptan zincirinin 38 şubesinde
•  275’ten fazla geleneksel satış
noktasında fiyat ve penetrasyon
araştırması yapılıyor. Türkiye’nin
önde gelen perakendeci ve üreticileri
bu araştırmalardan faydalanıyor.

ARKETİPMETRE - MARKA
KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI
Markaların tüketici algısındaki 
konumlarını ortaya koyan ve yeniden 
konumlandırma alternatifleri sunan, 
Akademetre’ye özgü kalitatif bir model 

olan Arketipmetre ile;
•  Marka kişilik haritasında tüketici/
 müşteri algısında markaların
 rakipleriyle birlikte yerini görmek,
•  Tüketici-Müşteri algısında sahip
 olunan marka kişiliğinin, güçlü,   
 zayıf yanlarını, iyileştirilecek   
 alanlarını, zaaflarını ve meziyetlerini  
 görerek kişiye yön vermek ulaşılan  
 sonuçlar arasında yer alıyor.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ
ARAŞTIRMALARI - 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 Değerleme
•  Gizli Müşteri
•  Mevcut & Potansiyel Müşteri
•  Müşteri İçgörüsü
•  Kapı Sayımı
•  Kiracı Değerlendirme
•  Müşteri Memnuniyeti

Dış Yapı Araştırmaları
•  Yatırım Kararı Araştırmaları
•  Konsept Belirleme Araştırmaları
•  Fizibilite Araştırmaları
•  Shop mix- Brand mix Araştırmaları 

Ayrıca Akademetre, oluşturduğu 
‘avmindex.org’ platformu sayesinde, 
sektörün önde gelen alışveriş 
merkezlerinin üye olduğu endekste, 
AVM’lerin ciro ziyaretçi sayıları ve 6 
kategorideki alınan m2 verimlikleri 
ile lokasyon, tema ve anchor yapısı 
kırılımlarını da analiz etme olanağı 
sağlıyor. AVM’lere özel ve sektörel 
rapor olarak yapılan bu çalışma sektöre 
ışık tutuyor.
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AYNI HEYECANLA BİR 30 YIL DAHA

Z or, ama biz 30 yıl bunun için 
çalıştık, önümüzdeki 30 yıl için daha 
iyisine hazırlanıyoruz. Daha iyisi için 

yolumuz belli; bilimsellik ve kaliteden ödün 
vermeyen yenilikçilik. Türkiye’de Ulusal 
Kalite Başarı Ödülü alan ilk bağımsız KOBİ 
ve ilk araştırma şirketiyiz.

Yenilikçi bir tekniği TUBITAK 
tarafından desteklenen ilk araştırma 
şirketiyiz.

Türkiye’de tüm araştırma 
fonksiyonları için ISO 9001 ve ISO 
20252 belgesi alan Türkiye’deki 
ilk şirket ve dünyada EFQM Kalite 
Sistemi’nde Recognised for Excellence 
5 Yıldız ile ödüllendirilen ilk araştırma 
şirketiyiz.

WIN / Gallup International 
bağımsız araştırmacılar ağı kanalıyla 
66 ülkedeki üye araştırma şirketleri 
sayesinde tüm dünyada araştırma 
yapabiliyoruz. Bu 66 ülkenin güçlü ve 
bağımsız araştırma şirketleriyle “know-
how” paylaşıyoruz.

Her müşterimize geniş zaman 
ayırarak onları iyi tanıyoruz ve pazarlama 
sorunlarını çok iyi anlıyoruz. O zaman 
doğru araştırma ve çözüm çok daha 
kolay geliyor.

Her yeni araştırmayı 30 yılın 
birikiminin üzerine tasarlıyoruz. 
Yaptığımız tüm araştırmalar 
sistemimizde yer alıyor, kolayca 
ulaşıyoruz. Benzerlikleri ve farklılıkları 
özümseyip yeni sorunlara yeni çözümler 
üretiyoruz.

Pazarlama sektöründe ve 
müşterilerimizin kategorilerinde olup 
bitenle çok ilgiliyiz. Önemli olduğunu 
düşündüğümüz bilgileri sistemimize 
girip birbirimizle ve müşterilerimizle 
paylaşıyoruz.

YENİ YÖNTEMLERLE İLERLİYORUZ
Teorisi ve uygulaması ile yeni araştırma 
yöntemlerine meraklıyız; 30 yıldır 
okuyoruz, izliyoruz, inceliyoruz, 
paylaşıyoruz ve biriktiriyoruz. 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre 
bildiklerimizi bir araya getirip yeni 
yöntemler geliştiriyoruz.

TÜBİTAK’tan destek aldığımız 
DigiPanel bu yöntemlerden biri. 
Hızlı tüketim müşterilerimizin pazar 
bilgilerine hızlı ulaşma ihtiyacına dijital 
bir panel ile çözüm getirdik ve ad-hoc 
araştırmadan gelen alışkanlığımızla 
aldığımız bilgileri derinleştirdik. Eve 
giren veya dışarıda tüketilen ürünlerin 
kim tarafından ve nereden alındığının 
yanı sıra kimin için alındığı ve neden 
o markanın alındığı bilgisinin, giriş 
yapıldığı anda raporlara yansıdığı bir 
sistemle, müşterilerimizin pazarlama 
faaliyetlerinin etkilerini hemen 
görebilmelerini sağladık.

Bu yenilikçi yöntemlerden bir 
diğeri Mednography, WIN/ Gallup 
International ağının global kullanıma 
açacağı modellerden biri olmaya aday. 
Etnografi alanında 90’lardan beri yapıyor 
olduğumuz çalışmaları medikal sektöre 
uygulayarak, hastanın/ tüketicinin 
ihtiyaçlarının pazarlamaya doğrudan 
yansımadığı bu alanda hastanın sesini 
duyuracak bir yenilik gerçekleştirdik.

GLOBAL UMUT ARAŞTIRMASI
‘İnsanı anlamadan tüketiciyi 
anlayamayız’ diyerek yaptığımız sosyal 
araştırmaların sonuçlarını, bazıları global 
karşılaştırmalı olmak üzere, pazarlama 
sektörü ile paylaşıyoruz.

Son dönemde WIN/ Gallup 
International bağlantısıyla yaptığımız

Global Umut Araştırması da bunlardan 
biri. 58 ülkede 52 bin kişi ile 
gerçekleştirilen araştırmayla 2012 yılı 
için dünyada karamsarlığın yükselişte 
olduğunu gördük. 2011 yılı için +2 olan 
global net ekonomik iyimserlik puanı 
(iyimserlerin yüzdesi - karamsarların 
yüzdesi), 2012 yılı için -4’e geriledi. 
Karamsarlık, ülkelerin zenginliğinden 
bağımsız. Neyse ki gençler daha iyimser. 
Üstelik ekonomiye ilişkin umutsuzluk, 
insanlardaki ‘mutluluk’ duygusunu 
azaltmıyor. Global net mutluluk puanı 
(mutluların yüzdesi - mutsuzların 
yüzdesi ) +40. Ekonomi liginde hızla 
yükselmeye çalışan ülkeler çok sayıda 
mutsuz birey yaratıyor. Ülkelerin 
zenginliği mutluluğu pek etkilemiyor 
ama kişinin maddi durumunun 
çevresinden daha iyi olması onu mutlu 
ediyor. Orta yaş grubu, işsizler ve 
emekliler daha az mutlu. İstisnası var 
ama genelde dini inancı olanlar daha 
mutlu. Batı Avrupa’nın yanı sıra Afrika 
ve Latin Amerika’yı da içine alan 
bir mutluluk kültürü var.

Ajansın Adı: Barem Research
Ajans Başkanı & Genel Müdür :
Doç. Dr. Pervin Olgun
Ajans Başkan Yardımcıları:
Tezer Binyıldız, Sencer Binyıldız
Faaliyet Alanı: Pazarlama ve
Sosyal Araştırma
Müşteri Portföyü: Hızlı Tüketim, 
IT, Medikal, Otomotiv, Finans, Sosyal
Adres: Darülaceze Cad. 
No:32 Okmeydanı
Telefon: (0212) 320 22 00
www.barem.com.tr

BİR BAKIŞTA

Araştırmayı seven ve her sabah heyecanla işe gelen kendini geliştirmeye meraklı bir ekip, günün sonunda ‘yoruldum ama değdi’
diyen bir yönetim, aldığı araştırmaya güvenen ve verilen hizmetten coşkuyla bahseden müşteriler, sürekli öğrenen tedarikçiler;
kısaca herkesin kendini iyi hissettiği bir ortam.

PERVİN OLGUN
Ajans Başkanı
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H er araştırma projesi markanın 
bir öyküsünü gün ışığına çıkarır. 
Sesi kısılmış ya da derdini 

anlatamamış olabilir, belki daha çok 
ilgiye ihtiyacı vardır, pazarda rakipleri 
tarafından yenilgiye uğramış ya da 
beklenmedik bir iletişim, belki üretim 
kazası olmuştur. Markanın araştırma 
ajansı bu öyküyü bulup çıkarmak 
ve varsa markasının derdine bir çare 
önermek durumunda.

Samimi ve gerçek hikayelerin 
peşindeyseniz ezberlenmiş veri 
toplama ve analiz yöntemlerini 
sorgulamanızda fayda var. Mesela 
biz online araştırmalarımızda puan 
peşinde koşan panelistlerden çok, 
sosyal medya sokaklarında ‘gerçek 
anlamda tesadüfi’ ve ‘gönüllü’ 
görüşmecilerden veri topluyoruz. 
Vakit kazanmak, veri kalitemizi yüksek 
tutmak için yüz yüze görüşmelerimize 
mutlaka bilgisayarlarımızla, akıllı 
soru formlarımızla gidiyoruz. En 
sıradan araştırma projelerinde bile 
görüşmecimizin serbest düşüncelerine 
yer veriyor, her seferinde çözümleyecek 
metinler topluyoruz.

Araştırma değil araştırma sorusu 
pazarlıyoruz. Tümden gelen bir 
bakış açısıyla sektörün ve markanın 
derdini etüt edip sonra araştırmamızı 

tasarlıyoruz. Mesela yerel medya 
kullanımının hak ettiği yerde 
olmadığını tespit edip nedenlerini 
sorguluyoruz, doğru bilinen yanlışların 
izini sürüyor, sonunda sıradan 
bir medya araştırmasının ötesinde 
sosyokültürel değerlendirmeler ve 
markalara tavsiyelerle biten stratejik bir 
doküman elde ediyoruz.

Mecralar arasında markaların 
yolculuk yapabilecekleri yollar açıyoruz. 
İster online video, ister kasabanın 
kadim yerel gazetesi, ister popüler 
televizyon kanalı, her mecranın, 
insanları markası ile buluşturma, 
konuşturma potansiyeli olduğunu 
görüyoruz.

CONENTO’NUN PAZARLAMA
ARAŞTIRMA ÖYKÜLERİ
Conento olarak 2011’de medya-marka 
tüketici üçgeninde yaratıcı projelere 
imza attık. Star TV’nin re-lansman 
sürecine destek olan geniş çaplı 
televizyon izleme alışkanlıkları ve 
program algı araştırmasında program 
tipolojilerini ve ekran şöhretlerini 
derinlemesine analiz ettik. Yeni nesil 
araştırma teknolojilerini kullanarak 
program format testleri yaptık. Çocuk 
kanalı Cartoon Network sadece 
bir televizyon izleme alışkanlıkları 

araştırması değil aynı zamanda 
çocukların çizgi kahramanlarla kurduğu 
ilişkinin anlaşılmasını sağlayan, 
birer ‘yıldız (celebrity)’ olarak çizgi 
kahramanları analiz eden eğlenceli bir 
çalışmaydı.

Online video, televizyonun 
hem rakibi hem de besin kaynağı. 
Geçen iki yılın en hızlı yükselen 
mecrası online videonun tüketicileri 
arasında yürüttüğümüz geniş çaplı 

CONENTO

CONENTO İLHAM
VERİSİNİN PEŞİNDE

Ajansın Adı: Conento Insights
& Analytics
Genel Müdür: Melis Tufur
Faaliyet Alanı: Pazarlama Araştırma
ve Analitiği
Müşteri Portföyü: Unilever, Nestle, İş
Bankası, Turkcell, Intermedya, Coolshark,
Mediacom, Mindshare, Maxus, People,
Acess, Zyman Core Strategy Group, TNT,
Cartoon Network, Star TV, Zen Istanbul,
Media Republic, Local Time,
Tempo Medya
Adres: Ecza Sok. 5/5
Kanyon Arkası, Levent
Telefon: (0212) 282 89 59, 
(0212) 282 89 64, (0533) 415 50 99
www.conento.com.tr
www.conento.com
info@conento.com

BİR BAKIŞTA

Geleceğin tasarımında, markanın öyküsünü anlayıp anlatabilen, cesur,
yaratıcı ve matematiği kuvvetli araştırma şirketlerinin mutlaka rolü
olacak çünkü geleceği tasarlayanlar dünü ve bugünü anlayandır.
Gelecek, pazarlama ve iletişim araştırmalarının öykülerinde saklı.
Öyküler, markaların insanlarla, doğayla ve teknolojiyle sınavını anlatıyor.
Yarının tasavvurunda bu sınavı geçen markalar ve onlara kılavuzluk eden
şirketler yer alacak.

MELİS TUFUR
Ajans Başkanı
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“Online Video İzleyicilerini Anlama 
Klavuzu: Coolsurvey”i Coolshark 
için yaptık. Bu çalışmayı IPZ 2011’de 
sunduk. Bu çalışmanın sunumuna 
http://www.conento.com.tr/ 
TR/?Conento=Haberler&Item=18#18 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Biz araştırmacı kimliğimizle 
‘İstanbul’un dışındaki öteki Türkiye’nin 
varlığını, bulduğumuz her fırsatta 
müşterilerimize hatırlatıyorduk. ‘Yerel 
Mühimdir I ve II’ araştırmalarıyla 
taşranın kimyasını biraz daha yakından 
inceleme fırsatı bulduk.

İntermedya için yaptığımız 
araştırmada Anadolu’da 20 ilde 
binlerce kişiden yerel televizyon, 
gazete ve radyo erişim verisi topladık. 
Araştırmada yerel medya tüketimi 
üzerinde sosyo-kültürel faktörlerin 
etkisinin yanı sıra yerel mecraların 
ulusal markalara sağladığı faydaları da 
sorguladık.

Pazarlama iletişim bütçesinin 
optimizasyon sürecinde ilk adım hedef 

kitle tanımını daraltmaktır. Böylece 
pazarlama bütçesinin geri dönüş 
sağlamayacak iletişim yatırımlarıyla 
heba olması engellenir. Hedef kitlenin 
DNA’sı çözülebildiği oranda ona onun 
dilinden konuşmak, dikkatini çekmek 
ve aksiyona yönlendirmek mümkün 
olabilir. Biz mesela bu ihtiyaçtan yola 
çıkarak aralarında marka ve ajansların 
bulunduğu sendikal bir araştırma 
projemizde Türkiye’nin Y Kuşağı’nı 
webnografik tekniklerle sorguladık. 
Bu renkli çalışmada hem ülkemizin 
Y Kuşağını yakından tanıma fırsatı 
bulduk hem de global trendlerin 
Türkiye’deki yansılamalarına ilişkin 
önemli çıkarımlar yaptık. Bu çalışmanın 
özetine http://www.conento.com.tr/ 
TR/?Conento=Haberler&Item=13#13 
adresinden ulaşabilirsiniz.

MATEMATİĞİN BÜYÜSÜ 
PAZARLAMA YARATICILIĞININ 
HİZMETİNDE
Öykülerimize sadece tüketicinin 
anlattıkları, marka sahiplerinin 
hissettikleri baz oluşturmaz. Satış, 
bilinirlik, imaj değişkenleri vb. 
performans göstergeleri verilerinin de 
öykü anlatma potansiyelleri vardır. Bu 
öyküler pazarlama bütçeleri üzerindeki 
baskıyı, riski azaltan pazarlama analitiği 
araçlarıyla yazılırlar.

Pazarlama analitiği, pazarlama 
araçlarının satış, bilinirlik, imaj değeri 
vb. performans göstergeleri üzerindeki 
etkisinin yönünü ve büyüklüğü tespit 
eder. Bu analiz sürecinde bir dizi 
ekonometrik modelleme çalışması 
yürütülür. Amaç pazarlama araçları 
yatırımlarının marka performansına geri 

dönüşünü ölçümlemektir.
Türkiye, İspanya ve Rusya 

ofislerindeki deneyimli medya planlama 
ve marka iletişimi araştırma uzmanları 
olarak, sadece geleneksel pazarlama 
değişkenlerinin değil aynı zamanda 
bugün son derece sofistike hale gelmiş 
olan iletişim yatırımlarınızın da geri 
dönüşünü hesaplayabiliyoruz.

Ürünlerimiz:
❏  Market Mix Modelling (Sales
 Modelling): Pazarlama araçlarının  
 kısa vadeli satışlara etkisini gösteren  
 bu yaklaşımda:
•  Pazarlama araçlarının satışa katkısı
 ölçülüyor.
•  Mecra ve kampanya etkinliği
 gösteriliyor.
•  Optimum reklam bütçe seviyesi ve  
 mecra karma önerisi geliştirebiliyor.
❑  Brand Funnel Modelling (BFM):   
 Pazarlama araçları ve performans   
 göstergeleri ile (Brand Tracking   
 Variables) uzun vadeli    
 satış arasındaki ilişkiyi inceliyor. Bu  
 çalışmada elde edilenler:
•  Pazarlama araçlarının uzun vadeli
 satışlar üzerindeki etkisi
•  Performans göstergelerinin uzun
 vadeli satışlar üzerindeki etkisi
•  Pazarlama faaliyetlerinin sadece   
 satışlar değil ayrıca satın alma   
 eğilimi, müşteri memnuniyeti   
 vb. diğer performans göstergeleri   
 üzerindeki etkisi
•  Mecra yatırımlarının imaj   
 değişkenleri üzerindeki etkisi
•  Mecra ve kampanya etkinliği
•  Optimum reklam bütçe seviyesi ve  
 mecra karma önerisi

Insights
Araç
Gereçlerimiz

Marka Destination

Tüketici Experience
ConentHuman

İletişim
ConenTrack
Contact
ConentStar

Medya
ConenViewing
ConentReader
AudienceTalk

Satış Noktası Shopperonline
HappyClient

Alışverişçi
Chains

YEREL MÜHİMDİR

“İstanbul’dan çıkın azıcık göreceksiniz 
herkesin vakti daha çok, günleri daha 
uzundur. Hazır olun sohbete, muhabbete, 
ağaç altı kahvehanelerde uzun uzadıya 
sessizliklere, başka bir zamanın 
kimyasına...”

❑  Satış datası bulunmayan 
sektörlerde   BFM, imaj 
değişkenlerinin,    
performans kriterleri üzerindeki   
 etkisini araştırıyor. Yine etkin   
 reklam bütçe seviyesi ve mecra   
 karması öneriyor.
❑  Media Guideline: Mecraların   
 geri dönüş potansiyelleri göz   
 önüne alınarak her birinin   
 hedeflenen performans    
 göstergesine katkısı hesaplanıyor   
 ve optimum yatırım seviyeleri   
 belirleniyor.

2012 HEDEFLERİMİZ
2012’de İş Bankası, Turkcell, Local 
Time, Tempo Medya gibi bizimle 
yolculuk etmeye karar veren yeni 
müşterilerimizin de güvenine layık 
olmaya çalışacağız. Medya araştırma 
uzmanlığımızı tüketici-marka ilişkileri 
konusundaki deneyimimiz ile 
birleştirmeye devam edeceğiz. Pazarlama 
analitiği konusunda daha yoğun bir 
ajanda beliyor bizi. Geçen yıl İspanyol 
ve Rus ortaklarımızın ve finans, FMCG 
ve telekomünikasyon sektörlerinden 
dostlarımızın katıldığı bir konferans 
düzenlemiştik. Bu yıl bir benzerini 
planlıyoruz. TÜAD bünyesinde, 
Rusya’daki iş ortağımız BIG-Conento 
CEO’su Ekaterina Atanasyan’ın katılımı 
ile sektörün tüm oyuncularına açık 
bir eğitim veriyoruz. Müşterilerimiz, 
arkadaşlarımız bizden bu yıl Conentnews 
adı altında pazarlama analitiği konusunda 
düzenli bilgilendirici e-broşürler 
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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 SocioLog.dx’i hayata geçirdi. 

GfK SocioLog.dx’in 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 
SocioLog.dx, moderatörlerin yeni girdileri 
ve saha çalışmalarının nasıl ilerlediğini 
takip edebilmeleri için basit ve anlaşılır bir 
kullanıcı arayüzüne sahip. 
• 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 SocioLog.dx ile sayısal bazlı 
veriler elde etmek de mümkün. 
Örneğin kullanım testleri veya kavram 
değerlendirme egzersizleri için ideal olan 
mini anket yapma opsiyonu eklenebilir.
• Fotoğraf ve video yükleme
• Mini anketler 
• Blog tarzı sorular
• Online günlükler 
• Paneller
• Grup tartışmaları
• Derinlemesine görüşmeler

Q ualRate kalitatif araştırmaların 
sayısal verilerle desteklenmesini, 
verilen cevapların bilgisayar 

ortamında anında izlenmesini sağlayan, 
odak grup toplantıları, derinlemesine 
görüşmeler veya ev ziyaretlerinde 
tartışma zemininin en sağlıklı şekilde 
oluşturulmasına destek olan bir 
araştırma çözümüdür. 

QualRate, deneklerin ilk 
izlenimlerinin bilgisayar üzerinden 
(evlerinde-iş yerlerinde online olarak veya 
araştırmanın yapıldığı GfK stüdyolarında) 
hem belirli skalalar kullanarak sayısal 
olarak hem de cevaplarının nedenlerini 

açık uçlu olarak paylaşmalarına imkan 
veriyor. Böylece hiçbir etki altında 
kalmadan bireysel olarak paylaşılan 
yanıtların derinleştirilmesi için sağlam bir 
temel oluşturuyor.

QualRate Kullanım Alanları
• Ürün Denemeleri
• Konsept Testleri 
• Tat Testleri
• Yeni Ürün Geliştirme Testleri
• Reklam Testleri
• Kullanıcı Günlükleri
• Web Sitesi Testleri 
• Logo Testleri
• Ambalaj Testleri

QualRate ile Cevaplanan Sorular
• Hangi özellikler değerlendirilmelerde 

daha etkin?
• Gösterilen alternatiflerde kantitatif 

araştırma test edilecek öncelikli 
materyaller hangileri?

• Denetlenen ürünlerde beklenen 
düzeyde bir memnuniyet var mı?

• Kavramın algılanmayan noktaları 
hangileri?

• Web sitesi tasarımı ne şekilde revize 
edilmeli?

GfKTÜRKİYE

ARAŞTIRMADA YENİLİKÇİLİĞİN ADRESİ:

GfK Türkiye iş ortaklarının ihtiyaçları doğrultusunda pazarlama ve iletişim stratejilerine ışık tutan 
yeni araştırma modelleri geliştirmeye devam ediyor. SocioLog.dx ve Web Mining ile web alanında 
araştırma çözümlerini hayata geçirirken Shopper Matrix ile özellikle perakende ve hızlı tüketim 
sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor ve Türkiye’nin en büyük ve ilk dijital teknolojiye sahip tüketici 
paneli ile dünyadaki köklü deneyimini Türkiye’ye taşıyor.

Kalitatifte Yenilikçi Yaklaşımlar

QualRate

GfK TÜRKİYE

SocioLog.dx
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G fK tarafından birçok ülkede 
yürütülen müşteri deneyimi 
projelerinde toplanan 

bilgiler alışveriş alışkanlıklarının ve 
alışverişçilerin mağaza içi davranışlarının 
yaş, cinsiyet ve hatta gelire bağlı 
olmadığını gösteriyor. Shopper Matrix, 
GfK’nın bu noktadan yola çıkarak, 
alışveriş kararının verilmesinden, 
alışveriş yapılacak yerin seçilmesine ve 
müşterinin rafa varmasına kadar geçen 
sürecin derinlemesine anlaşılmasını 
sağlamak amacıyla geliştirdiği 
segmentasyon analizidir. 

ShopperMatrix Segmentleri
Alışveriş Düşkünleri
• Alışverişleri konusunda mağaza 

personeline, arkadaşlarına danışmayı 
severler.

• Alışveriş hakkında sohbet etmekten 
hoşlanırlar.

• Harcama yapmayı çok severler.

• Yeni çıkan ürünleri denerler.

Kalite Takipçileri
• Kalite odaklıdırlar ve fiyat 

hassasiyetleri düşüktür.

• Markaya önem verirler.

• Sadakat programlarından uzak 
dururlar.

• Fikirlerine önem verilmesi 
konusunda hassastırlar.

Tasarruf Odaklılar 
• Düşük fiyatlar ve promosyon 

arayışındadırlar. 

• Pazarlık yapmayı severler ve 
alışverişlerinde fiyat hesaplaması 
yaparlar.

• Markaya sadık olmayan müşteri 
grubudur, daha uygun fiyatlı bir 
ürüne geçiş yapabilirler.

İhtiyaç Odaklılar
• İhtiyaçlarını bir an önce karşılayıp 

çıkma eğilimindedirler.

• Alışveriş esnasında, ürün etiketlerini 
dikkatle incelerler.

• Genellikle kampanya ve çekilişlere 
güvenmez ve katılmazlar.

Keyif Odaklılar
• Alışveriş yapmaya duygusal bir 

bağlılıkları vardır. 

• Zevk için alışveriş yaparlar.

• Reklam kampanyalarını takip 
ederler. 

G ünümüzde sosyal medya 
uygulamaları her geçen 
gün daha yaygın olarak 

kullanılıyor ve tüketici tavsiyesi 
en güvenilen bilgi kaynağı 
olarak öne çıkıyor. Satın alma 
kararları öncesinde tüketiciler 
web üzerinden ürün ve markalar 
hakkında bilgi topluyor, yorumları 
inceliyor, ürün özelliklerini ve 
fiyatlarını karşılaştırabiliyorlar. 
Web Mining (web’de veri 
madenciliği), web sayfaları ve 

servislerinden sistematik olarak 
sağlanan verinin aksiyona yönelik 
içgörüye dönüştürülmesini 
mümkün kılıyor.

WebMining’in Sağladığı 
Faydalar
• Web içeriğini ve kullanıcıları 

detaylı analizlerle algılar. 

• Markaların ve rakiplerinin 
sosyal medya hâkimiyetini ve 
görünürlüğünü ölçümler. 

• Markaların sosyal medyada ne 
kadar yer aldığını ve haklarında 
ne kadar konuşulduğunu 
rakamlarla ortaya koyar. 

• Viral kampanyaların etkinliğini 
gözlemler. 

• Toplanan içeriğin 
değerlendirilmesi ile ilgili 
raporlar oluşturur.  

Alışverişçinizi doğru tanıyın: 

Tüketicinizi sosyal medyada takip edin:
Web Mining

Shopper Matrix
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T üketici elektroniği, 
görüntüleme, telekom, 
bilgi teknolojileri, ofis 

ekipmanları, küçük ev aletleri 
ile beyaz eşya sektörlerini 
izleyen GfK Türkiye TEMAX 
verilerine göre toplam tüketici 
teknolojisi ürünleri pazarı 
üçüncü çeyrekte geçen senenin 
aynı dönemine göre yüzde 29 
büyüme gerçekleştirerek 6,1 
milyar lira değerine ulaştı.

Bu durum ağırlıklı 
olarak olan yaz tatili ve 
okul dönüşü gibi etkenlerin 
pazarı canlı tutmaya yardımcı 
olmasından kaynaklandı. 

Buna ek olarak 12 Haziran 
2011’de yapılan genel 
seçimin beklenen sonuçları, 
Türkiye’nin ekonomik ve 
politik istikrarının sürekliliğini 
sağladı. Bu mevcut koşullar 
altında, Türk tüketicileri 
olumlu tutumlarını koruyarak 
tüketici teknolojisi ürünlerine 
para harcamaya devam ettiler.

GfK TEMAX®’ın 
takip ettiği toplam tüketici 
teknolojisi ürünleri pazarının 
2011’in üçüncü çeyreğinde 
ulaştığı bu değer, 2007’nin ilk 
çeyreğinden bu yana en yüksek 
değeri göstermektedir. Pazar, 

ilk dokuz ay toplamında, 
geçen seneye göre yüzde 
26,4’lük dikkat çekici bir 
artışla 16,6 milyar TL 
değerine ulaştı.

Tüm sektörler 2010 yılının 
üçüncü çeyreğine göre çift 
haneli büyümeler gösterdiler. 
En fazla büyüyen sektör yüzde 
47,4 büyüme oranı ile tüketici 
elektroniği sektörü oldu. 
Telekom sektörü yüzde 39,3 
büyüme ikinci sırada yer aldı. 
Üçüncü en iyi büyüme ise 
yüzde 27,1 ile TEMAX®’ın 
en büyük sektörü olan büyük 
beyaz eşya sektöründen 

geldi. Küçük ev aletleri 
sektörü yüzde 17,8 oranında 
büyüdü. Yaz tatili sezonunun 
da etkisiyle görüntüleme 
sektörünün büyümesi yüzde 
15,4 olarak gerçekleşti. 
Tüketicilerin genel olumlu 
harcama eğilimlerinden 
etkilenen bilgi teknolojileri ve 
ofis ekipmanları sektörleri de 
sırayla yüzde 14,1 ve yüzde 
14,9 oranında büyüdüler.

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ
GfK TEMAX® Turkey, tüketici 
teknolojisi ürünleri pazarını 
takip etmek için GfK Retail 

and Technology tarafından 
geliştirilen bir endekstir. 
Raporda kullanılan tüm değerler 
GfK Retail and Technology 
perakende paneli verilerine 
dayanır. Perakende paneli tüm 
dünya genelinde 340 binin 
üzerinde satış noktasından 
alınan bilgilerden oluşmaktadır. 
Şubat 2009’dan beri GfK 
TEMAX® Raporu, GfK Retail 
and Technology tarafında 30’un 
üzerinde ülkede uluslararası 
düzeyde yayınlamaktadır. Tüm 
raporlar ve basın bültenlerine 
www.gfktemax.com adresinden 
ulaşılabilir.

GfKTÜRKİYE

2011 üçüncü çeyrek dönemi tüketici teknolojisi ürünleri pazarını canlı tutmaya yardımcı olan yaz tatili 
ve okul dönüşü gibi etkileri içinde barındırdı. Buna ek olarak, 12 Haziran 2011’de yapılan genel seçimin 
beklenen sonuçları, Türkiye’nin ekonomik ve politik istikrarının sürekliliğini sağladı. Bu mevcut koşullar 
altında, Türk tüketicileri olumlu tutumlarını koruyarak tüketici teknolojisi ürünlerine para harcamaya 
devam ettiler ve pazar geçen seneye göre büyüme gerçekleştirerek en yüksek değerine ulaştı.

Türkiye Tüketici Teknolojisi Ürünleri - Satış Trendi
ÖZET TABLO

Kaynak: GfK TEMAX® Turkey, GfK Retail and Technology

Tüketici Elektroniği 747 813 853 858 47,4% 2.524 41,9%

Görüntüleme 78 88 112 104 15,4% 305 14,8%

Büyük Beyaz Eşya  1.391 1.172 1.527 2.057 27,1% 4.757 19,5%

Küçük Elektrikli Ev Aletleri 481 483 533 498 17,8% 1.514 17,8%

Bilgi Teknolojileri  1.056 1.081 935 938 14,1% 2.953 19,3%

Telekom 1.183 1.324 1.433 1.516 39,3% 4.273 38,5%

Ofis Ekipmanları (MFD-Yazıcı) 110 110 99 91 14,9% 301 7,6%
GfK TEMAX® Turkey 5.045 5.073 5.491 6.062 28,9% 16,626 26,4%

Milyon TL olarak
Q4 2010
Milyon TL

Q2 2011
Milyon TL

Q1 2011
Milyon TL

Q3 2011 
Q3 2010
+/- in %

Q3 2011
Milyon TL

Q1-3 2011
Q1-3 2010

+/- %

Q1-3 2011

Milyon TL

TÜRKİYE TÜKETİCİ TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİ PAZARI

EN YÜKSEK DEĞERİNE ULAŞTI
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T üketici paneli, belirli bir nüfus 
büyüklüğünü temsil etmek üzere 
tasarlanmış sabit bir örneklem 

dahilinde tüketicilerin alışverişlerini 
sürekli olarak kaydeden ve raporlayan 
bir araştırma disiplinidir.

GfK Türkiye, 10 bin hane, 12 
TÜİK bölgesi, 40 il ve kent nüfusu 
dışında kırsal nüfusu da temsil 
edebilecek şekilde seçilmiş 177 ilçeyi 
kapsayan örneklemiyle ülkemizin en 
büyük tüketici panelini kuruyor. 

GfK Tüketici Panelleri, 
Avrupa’da düzenli olarak hanelerin 
hızlı tüketim kategorilerindeki 

alışveriş alışkanlıklarını izliyor. İş 
ortakları uluslararası uyumlu ve 
standart raporlardan ve analizlerden 
yararlanarak pazardaki değişimlerin 
detaylı analizlerini ve büyüme 
potansiyellerini takip ediyorlar. 
Bu panel, Türkiye’de hanelerde 
scanner kullanılarak yapılan en ileri 
teknolojiye sahip ilk ve tek tüketici 
paneli olacak. GfK bu büyük yatırım 
ile uluslararası paneller alanındaki 
derin uzmanlığını Türkiye’ye taşıyor. 
Çalışmada kullanılacak 12 bin tarayıcı 
ile Türkiye’yi temsil eden hanelerde 
satın alınan hızlı tüketim ürünlerinin 

barkodları okunacak. Elektronik veri 
toplama, online portallar, güçlü analiz 
ve raporlama araçlarıyla desteklenen 
ve pazarlama karmasını optimize eden 
uluslararası düzeyde kanıtlanmış iş 
çözümleri ile GfK müşterileri, doğru 
ve aksiyona dönük pazar bilgilerine 
hızla ulaşacak. Yerel ve uluslararası kilit 
müşteri takımları arasındaki sistematik 
bilgi alışverişi iş ortaklarına en üst 
düzeyde hizmet kalitesini sağlayacak. 

Türkiye’deki GfK Tüketici Paneli, 
50’den fazla ülkede uluslararası üretici 
ve perakendecilere hizmet veren 
Europanel’in de bir parçasıdır. 

GfK Türkiye, Türkiye’nin en geniş örneklemli ve tarayıcı 
teknolojisi ile hanelerden elektronik veri toplanan ilk tüketici 
panelini kuruyor. 

TÜRKİYE’NİN EN 
BÜYÜK TÜKETİCİ 
PANELİ’Nİ KURUYORUZ

GfK TÜRKİYE TÜKETİCİ PANELİ
GIDA  KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK BEBEK ÜRÜNLERİ VE BESLENME

TAZE VE KURU SEBZE MEYVE KURUYEMİŞ SAÇ VE VÜCUT BAKIMI BEBEK ÜRÜNLERİ

KIRMIZI ET VE TAVUK VE SAKATATLAR KİŞİSEL BAKIM BEBEK GIDA VE İÇECEKLERİ

BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ VE HAVYAR AĞIZ BAKIMI BEBEK HİJYEN ÜRÜNLERİ

PASTANE ÜRÜNLERİ KOZMETİK ÜRÜNLERİ BEBEK BAKIM VE BANYO ÜRÜNLERİ

UN VE UNLU PİŞİRME ÜRÜNLERİ  KİŞİSEL KOKULAR İÇECEKLER

GÜNLÜK VE SÜTLÜ ÜRÜNLER EV BAKIM VE TEMİZLİK SICAK İÇECEKLER

ŞARKÜTERİ ÇAMAŞIR YIKAMA ÜRÜNLERİ ALKOLSÜZ İÇECEKLER

SIVI YAĞLAR BULAŞIK YIKAMA ÜRÜNLERİ BİRA, ŞARAP VE ALKOLLÜ GRUBU

KONSERVE ÜRÜNLERİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ

ÇORBA VE LEZZETLENDİRİCİLER TEMİZLİK GEREÇLERİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ

BAKLİYAT EV KOKULARI EVCİL HAYVAN ÜRÜNLERİ

TATLI KAHVALTILIKLAR KAĞIT VE HİJYEN ÜRÜNLERİ Veri Toplama Yöntemi

DONDURMA MUTFAK ESASLARI Haneler kendilerine verilen barkod  

DONDURULMUŞ GIDALAR SİNEK BÖCEK İLAÇLARI VE KORUYUCULAR okuyucu cihaz yardımıyla günlük  

ATIŞTIRMALIKLAR TÜP GAZ alışveriş bilgilerini GfK’ya elektronik

  olarak gönderiyorlar

Firma Adı: GfK Türkiye
Genel Müdürü/Başkanı: Elçin Üner, Ali 
Levent Orhun
Faaliyet Alanı: Pazar Araştırmaları 
(Adhoc, Panel, Medikal, Medya)
Sloganı: Growth from Knowledge
Telefon: (0212) 368 07 00
Faks: (0212) 368 07 99
Gunnur.Taskan@gfk.com
www.gfkturkiye.com

BİR BAKIŞTA
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1 998 yılından beri pazarlama 
araştırmaları sektöründe faaliyet 
gösteren ve konusunda uzman 

bir araştırma şirketi olan Method 
Research Company, özellikle farklı 
araştırma teknikleri kullanarak 
müşterilerine hizmet veriyor. Çalışma 
ve yaşam biçimini kalite anlayışı ile 
şekillendirerek iletişimi en üst düzeyde 
sürdüren müşteri odaklı yaklaşımı 
pazardaki en belirgin özelliği. “Birlikte 

düşünelim” sloganının gereği hem 
dış müşteri hem iç müşteri hem de 
tedarikçileri ile uzun süreli birliktelikler 
yakalıyor.

Türkiye geneli yapılan 
çalışmalarında öncelikle kendi 
bünyesindeki çalışanlarıyla hizmet veren 
Method Research Company, projelerini 
İstanbul Merkez Ofisi’nin yanı sıra 
Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, 
Trabzon, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa 
ve Çorlu’daki irtibat ofislerinde 
kendi anketör ve yönetici kadrosuyla 
gerçekleştiriyor.

Kaliteye önem veren anlayışı gereği 
belirlenen etik kodlar ve standartlar 
konusunda öncü olan Method Research 
Company, 2004 yılında tüm sistemlerin 
entegrasyonu ve kalite ölçüm 
sistemlerini oluşturmaya başladı. 2007 
yılında sektöre özel TÜAD tarafından 
verilen Güvenilir Araştırma Belgesi’ni, 
2009 yılında GAB02 ve ISO20252 
belgelerini alarak bu belgelere aynı 
anda sahip olan ilk araştırma şirketi 
oldu. GAB02, ISO20252 ve Ulusal 
Kalite Belgesi’ne sahip ilk araştırma 
firması olmayı amaçlayarak 2010 yılında 
KalDer’e üye oldu. 

2011 yılında Ulusal Kalite 
Hareketine ilk defa katılan Method 
Research Company, “Mükemmellikte 

Yetkinlik 5 Yıldız” belgesini almaya 
hak kazandı. Bununla birlikte; 
GAB02, ISO20252 ve Mükemmellikte 
Yetkinlik 5 Yıldız Belgelerine de sahip 
ilk araştırma şirketi. İlk olmak bir 
farklılık yaratıyor. Henüz gelişme ve 
büyümesinin başında olan araştırma 
sektöründe alınan bu belgeler hem 
kalitenin bir göstergesi oluyor hem de 
sektör gelişimine katkı sağlıyor.

Method Research Company, 
toplam kalite yönetimini bir yaşam 
biçimi olarak yaygınlaştırmayı ve bu 
konuda sektörün öncü kuruluşları 
arasında yer almayı hedefliyor ve 
KalDer ile ortak projeler yürüterek 
özellikle pazarlama konusunda karşılıklı 
bilgi paylaşımı yapmayı, sürekli gelişim 
ve yenileşim içerisinde olarak gelecekte 
Avrupa Kalite Ödülleri’nden birini 
almayı amaçlıyor.

METHODRESEARCHCOMPANY

Etik kurallara ve bilimsel yöntemlere önem vererek, tarafsız bir 
gözle çözüm ortağı anlayışında geleceği birlikte hedeflemek 
misyonuyla yola çıkan ekip, 10 yılı aşkın süredir iş ortaklarına en 
iyi hizmeti veriyor.

BİRLİKTE 
DÜŞÜNELİM 
DİYORUZ

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 11 00
www.methodresearchcompany.com.tr

BİR BAKIŞTA
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MSM - METHOD SWITCHING MODEL 
İLE DEĞİŞİMİN YÖNÜNÜ SAPTAYIN
MSM - Method Switching Model, 
pazar payı ve pazar payı kayıplarını 
analiz etmek için geliştirilmiş bir tahmin 
modeli. Geçmiş dönem, mevcut durum 
ve gelecek dönemdeki pazar payı 
tahminlerini yaparak rekabetin yönünü 
saptıyor. Model, mevcut zamanda yapılan 
ölçümde geçmiş ve geleceği tahmin 
ediyor.

Method Switching Model, pazar payı 
kayıplarının saptanması kadar önemli olan 
iki konuyu da ölçümlüyor.

•  Pazar payı geçişlerinin yönü

•  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 kaybedildiğini ölçülüyor. Gelecek 
ile ilgili tahminler aynı zamanda pazar 
büyümesini de dikkate aldığından gelecek 
dönemde pazar büyüklüğü ölçülüyor.

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

MSM’de pazar değişim hareketlerinin 
belirlenmesi için geçmiş dönem, mevcut 

durum ve gelecek dönem karşılaştırılmalı 
olarak inceleniyor. Pazarda oluşan trend 
üç boyutta izleniyor.

• 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 yansıtıyor. 
MSM pazar genelinin yanı sıra 
markanın konumlandığı özel bir pazar 
bölümünde de uygulanabiliyor.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye 
ulaşmak için Atilla Yardımcı ile irtibata 
geçebilirsiniz: 
atilla.yardimci@methodresearchcompany.com.tr
+90 (216) 558 11 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 birçok araştırmadan farklılaşan 
noktası sonuçlarını raporladığı özel 
segmentasyonu. METHODtrend 
Segmentasyonu ile firmalar 
müşterilerini çok daha kolay 
anlayabiliyor ve davranışlarını takip 
edebiliyor. 

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 araştırma 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 sağlıyor.

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:
huseyin.kilic@methodresearchcompany.com.tr
+90 (216) 558 11 00

	  

	  

PAZAR DEĞİŞİM HAREKETLERİ
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METHOD GÖLGE
METHOD gölge araştırması yıllardır 
farklı sektörlerdeki firmalarla iş ortağı 
anlayışıyla yürütülen ve firma açısından 
üst düzeyde geri dönüşümü olan bir 
model. METHOD Gölge araştırması 
ile kurumların, bayilerinin, mağazaların 
performansını sürekli takip edebiliyor 
ve sektörel karşılaştırmalar ile gelişim 
alanlarını saptayabiliyor. Firmanız 
METHOD Gölge araştırmasına dahil 
olduğunda tüm Türkiye genelindeki 
satış/hizmet operasyonlarını anlık olarak 
takip edebiliyor.

Firmanız METHOD Gölge 
araştırmasına dahil olduğunda tüm 
Türkiye genelindeki satış/hizmet 
operasyonlarını anlık olarak takip 
edebiliyor. Türkiye’de hizmet veren 
çok çeşitli sektörlerden binlerce hizmet 
noktasının en mükemmelini bulmak 
amacıyla ortaya çıkarılan METHOD 
Gölge araştırması; Türkiye genelinde 
81 ilde, yaklaşık 111 markanın binlerce 
hizmet noktasına yapılan gölge müşteri 
gözlemleri ile gerçekleştiriliyor.  

METHOD Gölge’yi diğer gölge 
müşteri çalışmalarından ayıran en 
güçlü özelliği; firmalara sadece kendi 
süreçlerinin durumu ile ilgili bulguları 
vermekle kalmayıp; pazarda rakip olarak 
görülen diğer markaların da kalite ve 
süreçlerindeki üstün ve zayıf yönleri 
sunabilmesi.

METHOD Gölge’nin sunduğu 
bir diğer fayda ise; hem firma ile ilgili 
bulguları; hem de rakipler ile ilgili 

bulguları tek bir dönem için vermeyip; 
periyotlar halinde bir zaman serisi 
boyunca gözler önüne serebilmesi. 

METHOD Gölge ile hizmet kalitesi 
ölçülen sektörler;

• Akaryakıt

• Bankacılık

• Beyaz Eşya

• Cep Telefonu

• Gıda

• GSM

• Otomotiv

• Tekno Marketler

• Tüpgaz

• Zincir Marketler sektörleri. 

10 farklı sektörden gerçekleştirilen 
gözlemler neticesinde ortaya çıkan 
METHOD Gölge sonuçları; sektör/
marka karşılaştırmalarına ve/veya 
sektör/marka karşılaştırmalarına da fırsat 
doğuruyor.

 METHOD Gölge’den elde edilen 
veriler; firmaların kalite ve süreçlerine 
odaklanarak mevcut durumun tespiti 
ve gelecek ile ilgili aksiyon alanlarını 
belirlemeye odaklanır.

METHOD Gölge hizmet 
noktalarındaki yaşanan süreçleri ve 
hizmet kalitesini ölçerken 5 ana kriter 
ve 18 alt kriterden tasarlanmış olan bir 
memnuniyet modelini kullanıyor. 

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

 METHOD Gölge araştırması; 
sayısal veri ve bulguların yanı sıra firma ve 
rakiplerinin hizmet noktalarında yaşanan 
süreçler hakkında yaşanan ilginç müşteri 
deneyimlerini firmalara kalitatif olarak 
da sunabiliyor ve gerçekleştirilen gölge 
müşteri deneyimi sayesinde; hizmet 

süreçleri ve kalitesi hakkında firmalara 
içgörü sağlama faydasını da sunabiliyor.

METHOD Gölge; müşteri, 
çalışanlar, hizmet kalitesi, kısaca firma 
ve müşterilerinin faydasını maksimize 
etmeye odaklanan bir araştırmadır. 
MHN araştırmasından sağlanacak yararlar 
aşağıdaki gibi özetlenebilir.

• Hizmet kalitesinde artış

• Standart hizmet sunma anlayışında 
gelişim

• Müşterinin elde tutulmasındaki artış

• Çalışanların müşteri önceliklerine 
yönelmesi

• Ön sahadan geribildirim 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 kısaca firma 
performansının artmasına destek 
oluyor.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye 
ulaşmak için Atilla Yardımcı ile irtibata 
geçebilirsiniz:
esengul.berisah@methodresearchcompany.com.tr
gul.gokdagli@methodresearchcompany.com.tr
+90 (216) 558 11 00

METHOD

PERSONEL SKORU
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SIAINSIGHT

TÜKETİCİNİN ŞİFRESİ
‘MOOD’UNDA SAKLI

F irmalar, markalarına yön 
çizerken, ulaşmak istedikleri 
bireylerin yaşamlarını, davranış 

ve tutumlarını, arzu ve ihtiyaçlarını 
anlamayı, bu arayışları tatmin edecek 
çözümler geliştirmeyi ve stratejilerini 
bu etkenleri de hesaba katarak 
oluşturmayı dikkate alıyorlar.

Ancak bugünün dünyasında bireyi 
ve hareketlerini anlamlandırmak o 
kadar da basit değil.

Her şeyden önce tüketim 
davranışları rasyonel kararlarla 
oluşmuyor. Bireyin davranışlarını çoğu 
kez kendisinin de tarif edemediği 
duygusal motifler, bilinçaltında yatan 
dürtüler şekillendiriyor. Neyi, niye 
yaptığının bilinç düzeyinde farkında 

olmayan tüketiciye, çok basit bir 
‘neden’ sorusu sorulduğunda, alınan 
‘akıllı’, ‘öğrenilmiş’ ve ‘şık’ yanıtlar, 
esasında kararlarını nasıl rasyonalize 
ettiği dışında pek bir ipucu taşımıyor.

Tüketiciyi, belki kendisinin 
bile farkında olmadığı her yönüyle, 
olduğu gibi deşifre etmek pazarlama 
araştırmalarına düşüyor. Doğru 
seçilen araştırma çözümleri, tüketiciyi 
alışılagelmiş, güvenli ve kalıplaşmış 
yanıtların girdabına girmekten 
uzaklaştırarak davranışlarının altındaki 
gerçek nedenlerin ortaya çıkartılmasını 
sağlıyor.

Ancak, soruları ve incelenecek 
konuları hep firmaların o anki 
ihtiyaçları belirliyor ve tüketici de hep 

bu ihtiyaçlar çerçevesinde ele alınıyor. 
Peki ya gerçek ihtiyaçları? Dünyalarında 
olup bitenler? Gündemlerini 
oluşturanlar? Nedir bu tüketicinin 
hikâyesi? Satır aralarında bu insanların 
arzularını, heyecanlarını, meraklarını, 
tutkularını, kaygılarını, korkularını, 
bakış açılarını, gündemlerini, günlerini 
nasıl geçirdiklerini, tarzlarını, 
harcamalarını, hobilerini, sohbet 
başlıklarını ve daha nice başlığı gizleyen 
bu hikâyeler neler anlatır?

Sia Insight, tüketicinin işte bu 
hikâyelerini keşfetmek için Sia Mood 
projesini geliştirdi. Sia Mood, dünyaya 
tüketicinin bakış açısı ve öncelikleri ile 
bakabilme yeteneğini geliştirmek için 
tasarlanmış farklı bir araştırma projesi.

Ajansın Adı: Sia Insight
Ajans Ortakları: Başak Ertunç Bıyıklı,
Didem Okumuşoğlu, Hüseyin Tapınç,
Nurdan Pak, Tülin Turanlı Lehy
Faaliyet Alanı: Pazarlama Araştırması
Adres: Mahmut Yesari Sok. No:31
Koşuyolu/ İstanbul
Telefon: (0216) 325 97 95
www.sia-insight.com

BİR BAKIŞTA

Sia Insight yeni projesi Sia Mood ile, dünyaya tüketicinin bakış açısı ve
öncelikleri ile bakabilme yeteneğini geliştirmeyi amaçlıyor.
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T NS olarak bu alana hizmet 
için gerçekleştirdiğimiz “TNS 
Digital Life” araştırması, 

hızla değişen ve giderek online olan 
dünyamızda tüketicilerin tutum ve 
davranışlarını anlamamıza imkan 
veren ve bu doğrultuda markaların 
büyüme stratejilerine yön vermelerini 
sağlayan önemli bir rehber çalışma. 
Başka bir deyişle marka yöneticilerine 
dijital dünyada büyüme fırsatlarını 
göstermekte güçlü bir pusula olduğunu 
söylemek mümkün.

ARAŞTIRMAMIZ TÜM DÜNYADA
İNTERNET KULLANICILARININ
YÜZDE 93’ÜNÜ TEMSİL EDİYOR!
TNS Digital Life araştırması 60 ülkede, 72 
bin kişi ile gerçekleştirildi. TNS Türkiye 
Genel Müdürü Arzu Kumar; “TNS 
Digital Life araştırması hem küresel hem 
de Türkiye pazarındaki internet kullanıcı 
tutum ve davranışlarının gelişimini, 
yönünü ve hızını her yıl izleyerek 
dijital dünyadaki ‘büyüme’ fırsatlarını 
görmemize imkan sağlıyor. Çalışma 
burada da kalmıyor; en büyük farklılığı 
TNS Digital Life kullanıcı segmentlerinin 
müşterilerimize sunduğumuz marka 
iletişim- işpaydaşları memnuniyeti-marka 
imajı-yeni ürün ve hizmet geliştirme ve 
alışveriş alışkanlıkları gibi tüm stratejik 
pazar araştırması konularına da entegre 
edilerek ilerleyebilmesinin verdiği holistik 
güçtür” diyor.
60 ülkede gerçekleştirilen Dijital Life 
araştırması 4 temel üzerine kurulu: 
Kullanıcılara Ulaşmak: İnternet ile 
kimlere ulaşabilirim? Kullanıcıların 
profili nedir? Hedef kitlem ile nasıl / ne 
şekilde iletişim kurmalıyım? Onlara nasıl 
ulaşabilirim? Araştırmada kapsanan 60 
ülkede toplam 1.938.059.098 kişi çevirim 
içi!

Tüketicilere Ulaşmak: Tüketiciler, 
kullanıcılardan farklı olarak online 
dünyada markalar ile iletişime geçen, 
ilişkiye geçen kitledir. Bu kesim markalar 
ile nasıl etkileşime geçiyor? Dijital 
dünyadaki haberler ve görüşler markalar 
hakkındaki düşüncelerini nasıl etkiliyor? 
Markalar ile arkadaş oluyorlar mı? 
Benim markam ile arkadaş olmaları için 
ve ‘beğenmeleri’ için ne yapmalıyım? 
Araştırmaya göre 1.627.969.642 kişi 
sosyal paylaşım sitelerinde ve 767.471.403 
kişi bu sitelerde markalarla ilişki kuruyor.
Marka Savunucularını Belirlemek: Bu 
kesim markalar hakkında online dünyada 
konuşan, görüş bildiren, deneyimlerini 
paylaşan kişilerden oluşur. Bu grubu 

TNS

DİJİTAL DÜNYADA
BÜYÜME FIRSATLARI
SUNUYORUZ

Ajansın Adı: TNS Piyasa Araştırma
Danışmanlık ve Ticaret AŞ
Genel Müdür: Arzu Kumar
Genel Müdür Yardımcısı: İnci Samimi
Faaliyet Alanı: Pazarlama Araştırmaları
ve Danışmanlık Hizmetleri
Adres: Gazeteciler Mah. Keskin Kalem
Sok. No: 5 Esentepe / İstanbul
Telefon: (0212) 337 34 00
www.tns-global.com.tr

BİR BAKIŞTA

Online yaşamın tüketiciler üzerindeki etkileri ve bunun pazarlama dünyasına yansımaları her 
geçen gün farklı bir boyuta taşınıyor. Markalar, dijital ortamda tüketiciyi hedefleyen iletişim 
aktivitelerinde yaratıcı yaklaşımlar ile var olma çabası içine girmiş durumdalar. Peki pazarlama 
dünyası yönünü nasıl buluyor? Bu konuda ne kadar başarılı? TNS olarak bizler müşterilerimizin 
bu alanda da daha doğru kararlar verebilmeleri için bir yol haritası çiziyoruz. Digital Bağlılık ve 
Büyüme Endeksi TNS Digital Life ile hayata geçiyor ve tüm pazarlama ve iletişim yatırımlarına 
yön veren bir güçle tüm dünyada kullanılıyor.
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nasıl etkileyebilirim? Markam hakkında 
olumlu düşünceleri nasıl arttırabilirim? 
Marka avukatlarının oranını nasıl 
büyütebilirim? 846.931.826 
kişi markalar hakkında yazıyor. 
1.391.526.432 kişi ise yazılanları okuyor 
ve bu yorumlardan etkileniyor.
Müşteriler: Bu grup satın alma öncesinde 
ya da esnasında online satış / bilgi edinme 
kanallarını kullanan kesimdir. Offline ve 
online kanalları kullanım alışkanlıkları 
nelerdir? Hangi kanallardan araştırma 
yapıyorlar? Hangi ürün ve kategorileri 
online satın alıyorlar? Müşterilerimi online 
kanallardan alışveriş yapmaya nasıl motive 
edebilirim? 1.577.580.106 kişi satın 
alacakları ürünü ve hizmetleri araştırmak 
için interneti kullanıyor.

TNS Türkiye Genel Müdürü Arzu 
Kumar, Türkiye ile ilgili çarpıcı gelen bazı 
bulguları da paylaşıyor;

“Türkiye online pazarlama ve iletişim 
yatırımları açısından cazip bir ülke.

Çalışmaya katılan 60 ülkeyle 
kıyaslandığında, Türkiye internet 
penetrasyonu ortalama düzeyde 
(yüzde 44) buna karşın dijital büyüme 
indeksi yüksek: Belli başlı Güneybatı 
Asya ve Eski Sovyet Ülkelerini takiben 
10. sırada yer alıyor. Türkiye’de 
internet kullananların yüzde 71’i 
her gün internete giriyor. En önemli 
motivasyon ise ‘eğlenmek’.

Bununla birlikte her 10 internet 
kullanıcısından 9’u markalar hakkında 
internetten araştırma yapıyor, bilgi alıyor. 
Bu oran dünya ortalamasının üzerinde.

Bir diğer ilginç bulgu ise cep 
telefonundan internete giriş ile 
ilgili. Türk halkının yüzde 22’si cep 
telefonundan internete giriyor. Cep 
telefonunda internete en çok girilen 
saatlerin, işe giderken ya da eve 
dönüşte, yani trafikte geçirilen zamanlar 
ya da gece yatarken, uykuya dalmadan 
önceki dakikalar olduğu göze çarpıyor. 
Çoğumuz gece yatmadan önce son 
birkez acaba Facebook’ta ya da 
Twitter’da neler oluyor diye bakıyoruz.

Geçtiğimiz yıl 191 olarak 
gerçekleşen ortalama arkadaş sayımız 
bu sene 219’a yükseldi ve Dijital 
Dünyada sekizinci sıradayız.

Türk halkı Facebook gibi sosyal 
paylaşım sitelerine sıklıkla giriyor. 
İnternet kullanıcılarının yüzde 36’sı 
her gün sosyal paylaşım sitelerinde 
geziniyor. Aynı zamanda sosyal 
mecralarda markalar ile arkadaşlık 
yapmayı da seviyoruz. Yine sosyal 
mecralarda dünya ortalamasına göre 
yüksek düzeyde ‘marka’ arkadaşlığı 
kuruyoruz ve temel motivasyonumuz 
markalardan elde edeceğimiz 
promosyonlar.”

İNTERNET KULLANICILARINI 6
GRUPTA SEGMENTE ETTİK! 
Digital Life çalışmasının önemli 
bir çıktısı da “Digital Life 
Segmentasyonu”. İnternet 
kullanıcılarını online tutum ve 
davranışlarına göre altı grupta 
sınıflayan bu segmentasyonu 
oluşturmak için kullandığımız 
soruları, diğer araştırmalarımızda 
da kullanıp müşterilerimizin ya da 
potansiyel müşterilerimizin dijital 
segmentasyonunu belirliyoruz. 
Böylece müşterilerimizin markalarını 
hangi segmente odaklamaları 
gerektiğini, onlara hangi kanallardan, 
ne şekilde, hangi ürün ve hizmetler ile 
ulaşacaklarını tespit ediyoruz.

INFLUENCERS 
(LOKOMOTİFLER): 
İnternet hayatlarının 

çok büyük bir parçası. Daha çok 
gençlerden oluşan bu grup her 
şekilde, her yerden özellikle de cep 
telefonundan internete bağlanıyor. 
İnterneti sosyalleşmek, alışveriş 
yapmak, bloglarda yer almak; başka 
bir deyişle çok çeşitli amaçlar ile 
kullanıyorlar ve hep internetteler.

COMMUNICATORS 
(KONUŞKANLAR): 
Bu kesim konuşmaktan 

ve kendini ifade etmekten hoşlananlar. 
Internet dışındaki “offline” dünyada 
anlatamadıklarını, yaşayamadıklarını 
ya da kendileri ile ilgili ifade 
edemediklerini internette yapmak 
isteyenler.

KNOWLEDGESEEKERS 
(BİLGİ ARAYANLAR): 
İnterneti bilgi 

almak, bilgi edinmek ve eğitim 
amaçlı kullananlar. Bu grup son 
gelişmelerden, trendlerden haberdar 
olmayı isteyen aynı zamanda internette 
markalar ile ilgili yazılanları, kendileri 
gibi kişilerin görüşlerini merak 
edenlerden oluşuyor.

NETWORKERS (AĞ 
KURANLAR): 
Bu segment için 

internet sosyal ilişkilerini kurmak ve 
sürdürmek açısından önemli bir araç. 
Networkers günlük hayatını oldukça 
yoğun yaşayan ve sosyal ilişkileri için 
zaman ayıramayanlardan oluşuyor. 
Dolayısıyla görüşmek için zaman 
ayıramadığı kişiler ile internetten 
iletişim kuruyorlar. Genellikle evden 
bağlanıyorlar.

ASPIRERS 
(HEVESLİLER): Dijital 
dünyada kendilerine bir 

yer bulmak için çabalayan bu kesim 
henüz internette yeni yeni var olmaya 
başlıyor. İnternette daha fazla vakit 
geçirmek istiyorlar, daha fazla şey 
yapmak istiyorlar. Evden, internet 
kafelerden ya da cep telefonundan 
internete giriyorlar. Ama cep 
telefonundan daha fazla girmek 
istiyorlar.

FUNCTIONALS 
(İŞLEVSEL BİR
ARAÇ OLARAK 

KULLANANLAR): İnterneti daha 
çok işlevsel amaçla kullananlar. 
E-postalarına bakanlar, haberleri 
takip edenler, hatta alışveriş yapanlar 
ama interneti sosyal bir varoluş 
biçimi olarak, sosyalleşmek için 
kullanmıyorlar. Biraz da yaşlı bir 
kesim.

DİJİTAL DÜNYADAKİ
DİĞER ARAŞTIRMALARIMIZ:
Digital Life araştırmasına; 
tüketicilerin dijital dünyadaki 
tutumlarını ve davranışlarını
 anlamaya adım attığımız bir 
araştırma olarak bakabiliriz. 
Ama TNS olarak dijital ortamda 
yürüttüğümüz araştırmalar 
bunun çok ötesinde. 
Kalitatif ve kantitatif araştırma 
tekniklerinin tamamını dijital ortama 
taşıdık.
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2 004 yılında Londra’da 
kurulan Xsights Araştırma 
ve Danışmanlık, dört kıtada 

ve birçok sektörde faaliyetlerini 
yürüten uluslararası bir araştırma 
şirketi. Kurulduğundan bu yana 
çalıştığı ülkelerin kültürüne, 
dinamizmine uyum sağlayan 
Xsights, 2010 yılında İstanbul 
ofisini açarak uluslararası 
deneyimini Türkiye’ye taşıdı. 
Xsights, iletişimden pazarlama ve 
satışa, müşteri ilişkilerinden insan 
kaynakları ve sosyal konulara, 
araştırma yaptığı tüm alanlarda 
çıkan sonuçları en son düşünce 
akımları ve trendleri dahilinde 
yorumlayıp en doğru öngörüyü 
sunarak müşterilerinin kararlarına 
ışık tutuyor, risk ve fırsatları 
günümüzün dinamik rekabet 
koşullarına göre değerlendiriyor.

Xsights Yaratıcıdır
Xsights’ın yaklaşımı yenilikçi ve 
yaratıcıdır; veri değil yanıt vermek 

için dinamik ekibi ve uluslararası 
tecrübesiyle müşterileri için fark 
yaratır.

Xsights Keşfetmenizi Sağlar
Xsights, yeni pazarlara açılmak, 
pazardaki boşlukları belirlemek, 
yeni yatırımlar yapmak isteyenlerin 
ihtiyaç duyduğu güvenilir bilgiyi 
sağlar.

Xsights Geliştirir
Xsights, süreçlerini izlemek, 
başarısını ilerletmek, kurumu için 
yeni bir yön çizmek isteyenlere özel 
araştırma çözümleri sunar.

ONLINE ARAŞTIRMADA ÖNCÜ
Evlerde internet erişim oranının 
yüzde 50 sınırını aşmasıyla 
beraber internet üzerinden yapılan 
araştırma sayılarının da hızla arttığı 
Türkiye’de Xsights, Türkiye’nin 
ilk ve en büyük online pazar 
araştırması ve kamuoyu yoklaması 
platformu olan Türkiye’nin Sesi 
Paneli’ni hayata geçirerek bu 
alanda da öncü bir rol üstlendi. 
Türkiye’nin her şehrinden katılan 
panelistleriyle Türkiye temsiliyetini 
sağlayan, ESOMAR kuralları 
içerisinde ve ‘çift onay’ prensibiyle 
oluşturulmuş olan Türkiye’nin 
Sesi Paneli bu özellikleriyle 
müşterilerine hızlı, ekonomik ve 
güvenilir veri sunuyor. Her geçen 
gün büyüyen bir platform olan 
Türkiye’nin Sesi Paneli ülkemizin 
her bölgesindeki tüketicilere 
ulaşarak, tüm demografi ve 
coğrafyadan farklı görüşleri 
müşterilerine taşıyor.

Xsights Online Araştırmaları
Güvenilirdir
• Türkiye’nin Sesi Paneli sadece 

araştırma amaçlı kullanılan 
bir platformdur; panelistlere 
direkt ya da dolaylı herhangi bir 
pazarlama yapılmaz.

• Panelistler katıldıkları anketler
• karşılığında para değil, panelin
• anlaşmalı olduğu operatörlerden  

fayda (ücretsiz konuşma, SMS 
ya da internet) sağlarlar.

• Tüm panelistlerin kimlikleri 
valide edilmiştir.

• Panelin oluşturulma aşamasında 
ESOMAR kurallarına uyulmuş, 
çift onay metoduyla panelistler 
kabul edilmiştir.

Xsights Online
Araştırmaları Hızlıdır
Saha organizasyonu, anketör 
eğitimi, süpervizyon gibi süreçleri 
bir seferde atlayan Türkiye’nin 
Sesi Paneli araştırmaları, en 
hızlı biçimde veriye ulaşmak 
isteyen kurumların ilk tercihi 
konumunda.

Xsights Online Araştırmaları
Ekonomiktir
Türkiye’nin Sesi Paneli 
araştırmaları yüz yüze görüşme, 
telefonda görüşme gibi 
yöntemlere göre çok daha 
ekonomik.

XSIGHTS İTİBAR
ARAŞTIRMALARINDA
YENİ BİR DEVİR AÇIYOR
Kurum, kuruluş ve şirketlerin 
itibar ve algılarını X-Percept ve 

X-Rep modelleriyle ölçümleyen 
Xsights, bir ilke daha imza atarak 
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin 
akademik desteğiyle Türkiye 
İtibar Endeksi çalışmasını başlattı. 
Xsights, 26 ilde 4 bin kişiyle 
online ve yüz yüze görüşerek 
hazırladığı İtibar Endeksi’yle 
Türkiye ekonomisinin lokomotif 
sektörlerindeki şirketlerin 
kamuoyu nezdindeki itibarını 
ölçümledi. Sonuçları 7 Mart 2012 
tarihinde düzenlenecek 2. Türkiye 
İtibar Zirvesi’nde açıklanacak 
olan Endeks, Türkiye’de kurumsal 
itibar ve algı araştırmaları alanında 
yeni bir devrin de başlangıcı 
olacak.

XSIGHTS

GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTER

Ajansın Adı: Xsights Araştırma
ve Danışmanlık
Ajans Başkanı: Çiğdem Penn
Faaliyet Alanı: Kamuoyu ve
Pazar Araştırmaları
Ajans Müşteri Portföyü: Ulusal
Şirketler, Uluslararası Şirketler,
Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
(NGO), Kamu Kuruluşları
Adres: Esentepe Mah. Yazarlar Sok.
Kılıç Plaza No:15 B Kat:3 D: 10
Şişli / İstanbul
Telefon: (0212) 213 60 02
www.xsights.co.uk
www.facebook.com/xsightsresearch
www.twitter.com/xsightsresearch

BİR BAKIŞTA

Yalınlık, merak, kalite, takım çalışması, tarafsızlık, profesyonellik, yaratıcılık... Xsights’ın dünyasına hoşgeldiniz. 
Kuruluşundan bu yana dört farklı kıtada projeler yürüten Xsights, yenilikçi, yaratıcı ve analitik yaklaşımıyla tüm 
müşterilerine kaliteli araştırma çözümlerine dayalı, başarı odaklı bir yol haritası çiziyor.

XSIGHTS UZMANLIK ALANLARI:

• Kurumsal İtibar ve Algı
• Entegre Pazarlama İletişimi
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Sosyal Etki
• Uluslararası Araştırma
• İnsan Kaynakları
• Yerel Yönetim Araştırmaları

Xsights,
ESOMAR,

MRS ve TÜAD
üyesidir
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