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ALİ GİZER
AG Platform 
Ajans Başkanı

Araştırma ve büyüme 
ilişkilendirmesi, 
araştırmanın yalnızca 
büyüme hedefine 
sahip olan kuruluşlar 
için geçerli bir araç 

olarak tanımlanmasına neden oldu. Oysa ki 
araştırma, yalnızca büyümek için değil aynı 
zamanda sürdürülebilirlik için de önemli bir 
gelişim aracı olarak ele alınmalıdır. Bu anlamda 
araştırmanın büyütücü etkisinden çok geliştirici 
katkısının algılanması gerekiyor.
Son zamanlarda araştırma sektörü keşfedici 
araştırmaları ekonomiye kazandırmaya 
çalışmaktadır. Araştırmacıların yeni ekonomi, 
yaratıcı ekonomi ve sürdürülebilirlik başta olmak 
üzere, düne kadar ana hattın dışında olarak 
algılanan alanlarda nitelikli çözümler üretmek 
gayretinde olduğu anlaşılmaktadır.

Aslına bakılırsa biz araştırmacılar, bu 
dönüşümün yapıldığını varsayıyoruz. Araştırma 
yaptırmak, yaşamak için su içmek gibi bir şey. 
Su içmediğiniz takdirde, vücudunuzda çeşitli 
arazlar baş gösterecek, yorgunluk hali yaşayacak, 
enerjinizin eksildiğini hissedecek ve bir gün 
mutlaka yıkıcı ve geri dönüşü zor bir konuma 
geleceksiniz. Ayakta kalmak, yola devam etmek 
ve hedefinize ulaşmak için su içmeniz gerekiyor.

Bu yıl hangi konuların tartışılacağına 
bakalım. Araştırmacılar için, bu yıl takip edilmesi 
gereken beş buluşma ve konuları şöyle: CASRO’s 
Online Research Conference, ESOMAR Asia 
Pacific 2013 Asia on the Move, MRA Insights & 
Strategies Conference, The Future of Consumer 
Intelligence, EphMRA Shaping the Future. Bu 
buluşmalar, geleceğine yön vermek isteyen 
markalar ve araştırmacılar için büyük önem 
taşıyacak.

ALEV BAYRAK
Akademetre
Research & 
Strategic Planning
Kalitatif Araştırma 
Direktörü

 
Akademetre 
olarak, pazar 
boşluklarını 

keşfetmeye yönelik çok sayıda araştırmamız 
oldu. Yurtiçinden ve yurtdışından 
yatırımcılar, ‘hangi alana yatırım 
yapmalıyım?’ yönündeki sorularını artık 
araştırma şirketlerine yöneltiyor.

Kantitatif araştırmalarda pazar 
boşluklarının, yani mavi okyanusları 
aramanın yanı sıra etnografik araştırmalarla 
tüketicinin yaşamının içine girerek, ürün 
ve hizmetlerin yaşama ne kadar adapte 
edilebileceği kurgulanmaktadır. Böylece 
pazarın boş olması değil, reaksiyon alması 
da gözden kaçmamaktadır. Nöromarketing 
de son zamanlarda yer bulmaya başlayan 
bir yöntem.

Araştırma pazarlama karmasının 
bir parçası değil temel belirleyicisidir. 
Araştırma faydasının araştırma veren tarafa 
doğru anlatılması önemli. Değişen koşullara 
uygun, hızlı sonuçlar sunan araştırma 
yöntemleri geliştirmek de sektörün 
ödevidir.

Bildiğimiz anlamda marka, standart 
hizmet vaadi verirken, günümüzde 
standardizasyon yerine ‘kişiselleştirme’ 
önem kazanıyor.

Araştırmacılar kendilerine daha büyük 
roller düştüğü bilincine vararak ‘gözlemci’ 
konumundan ‘anlayan’ fonksiyonuna 
geçmek zorundadırlar. Çünkü artık 
karşımızda ‘tüketiciler’ değil ‘türeticiler’ 
yer alıyor.

Doç. DR. PERVİN OLGUN
Barem Research CEO
ESOMAR Türkiye 
Temsilcisi

 
Klasik sözdür 
ama hep hatırda 
tutmakta yarar var; 
araştırmayı size 
destek olması için 
değil, yön göstermesi 

için kullanmalısınız. Her araştırmanın sağladığı 
içgörülerle ufuk açması beklenir. Turkcell 
Superonline ile yaptığımız güncel bir proje için 
müşterimizin söyledikleri buna bir örnek: “Barem 
ile yürüttüğümüz segmentasyon projesinde, 
tüketicilerin interneti sadece hangi hızlarda 
hangi kotalarda, ne kadar, hangi amaçlarla 
kullandıklarını araştıran standart bir model 
yerine bu ‘internet deneyimi’ni tanımlayacak 
farklı boyutları ortaya çıkardığımız bir yaklaşımla 
çalıştık. Bu nedenle de çalışmamızda yaşam 
tarzları, internet kullanım motivasyonları, bu 
motivasyonların arkasındaki temel ihtiyaçları 
ve kategori-marka algılarını ekleyerek, çapraz 
analizlerle, ‘bütünsel tüketici zihni’ haritalarından 
segmentleri belirledik. Kazandığımız içgörüler 
ile genel kampanyalar yerine müşterilerin 
ihtiyaçlarına göre değerlendirilip farklılaştırılmış 
ürün ve kampanyalar yapıyor, iletişim dilimizi 
ve kanallarımızı çeşitlendirerek planlıyor, bizim 
takvimimize göre değil onların takvimine göre 
faydalar sunmak üzere süreçler ve sistemler 
tasarlıyoruz. Bugün hayatını internetten kazanan 
bir girişimciye de, interneti sadece torunları 
geldiğinde kullanan bir emekli öğretmene de, 
bir evde dört kişi internet kullanan öğrenci 
grubuna da tam uyan internet ve ev telefonu 
paketlerimiz var.

Pazardaki çeşitliliği daha yakından 
tanımamızı sağlayan bu sonuçlarla, analitik 
pazarlama ve sosyal medya yönetimi 
süreçlerimize de girdi sağlayarak yeni projeler 
geliştiriyor ve uyguluyoruz.”

MELİS TUFUR
Conento Genel 
Müdürü

Doğru düzgün 
araştırma yatırımı 
yapılmayan bir 
ülkede araştırmadan 
nasıl daha etkin 
faydalanılacağını 

tartışmayı şu aşamada gereksiz görüyorum.  
“… diyelim ki bir dizinin bir bölümü 

500 bin liraya çekiliyor ki ortalama bir rakam 
söylüyorum. Kaliteli diziler bunun iki üç katı. 
Dört bölüm çekse 2 milyon lira, dolar üzerinden 
düşünürsek 1 milyon dolar para yapar. Şu ana 
kadar kalkan dizi sayısı 40. En az 50 milyon 
dolar para heba olmuş durumda” (Memet 
Güler, HT, 2011). Hiç araştırma yaptırmayan 
televizyon dizi sektörümüzün çöpe attığı para 50 
milyon dolar, araştırma sektörümüz 150 milyon 
dolar!

Satışını yaptığı ürünün/hizmetin tüketicinin 
algısında nerede durduğunu bilmeden 10 
yıllarını harcayan yüzlerce hatırı sayılır 
büyüklükte marka var bu ülkede. Böyle de 
oluyormuş diyerek kaç 10 yıl daha harcayacaklar 
belli değil.

Objektif, bilimsel ölçütlere dayanan 
yollardan elde edilmiş bilgilere dayalı hesap 
sorulsa markalardan, kredi süreçlerinde mesela 
belki bir faydası olur. Pazarlama araştırma 
eğitimleri yaygınlaşsa mesela, marka sahipleri 
araştırma okuryazarı haline gelse? 

Bu arada araştırma sektöründeki araştırma 
firmalarına boş konuşmamaları, müşterinin 
zamanını boşa harcamamaları yönünde telkinde 
bulunulsa?  Böylece müşteriler araştırmadan 
nefret etmese, ‘paramızı sokağa attık galiba’ 
demese, bir diğer araştırma yatırımı için hevesi 
kaybolmasa?

Olur mu ki?

NE DEDİLER?

Araştırmayla büyümek
İş dünyasında dönüşüm yaratan, pazar genişleten fırsatlar bazen ilhamla yakalanır belki ama çoğu fırsat araştırmayla keşfedilir. Pazar 
dinamiklerine, rakiplerin durumuna, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin yapılan derinlikli çalışmalar, markalara kullanışlı 
içgörüler sunar, büyümek için yeni yollar açar. Markalar büyümek için araştırmalardan nasıl yararlanabilir? Bu konuda son zamanlarda 
ne gibi yenilikler yapıldı? Araştırmanın pazarlama karmasının temel bir bileşenine dönüştürülmesi için neler yapılabilir? Araştırma 
şirketlerinin yakın zamanda ortaya koydukları ve birlikte çalıştıkları markalara yeni bir ufuk açan içgörüler neler? Sektörün önemli 
isimlerine bu konudaki görüşlerini sorduk…

Araştırma 
su içmek gibi

Standardizasyondan 
kişiselleşmeye

Araştırma 
yön gösterir

Önce araştırma 
yatırımı yapılsın



FULYA DURMUŞ
GfK Türkiye Genel Müdürü

Markaların pazardaki paylarını 
büyütebilmeleri genellikle iki şekilde 
mümkün oluyor; birincisi mevcut ürün 
ve hizmetleriyle fark yaratarak. İkincisi 
ise pazara yepyeni ürünler sunarak. 
Araştırma her iki durumda da ‘olmazsa 
olmaz’ bir değer olarak karşımıza çıkıyor. 
Pazardaki fırsatları saptayabilmek, müşteri 
deneyiminin etraflıca anlaşılması ile 
mümkün oluyor. Bu süreçte tüketicinin 
kendisinin bile farkında olmadığı ihtiyaçları 
ortaya çıkarmak yeni ürün tasarımında 
markalar için çıkış noktası oluyor. GfK’nın 
MOI (Market Opportunities and Innovation) 
- Pazar Fırsatları ve İnovasyon araştırma 
yaklaşımı her iki durumda da markalara 
önemli içgörüler sağlıyor. 

Pazarlama faaliyetlerini günümüzün 
pazar koşullarına uygun olarak, yenilikleri 
ve tüketiciyi yakından takip ederek 
gerçekleştiren markalar için araştırma zaten 
pazarlama karmasının temel bir bileşenine 
dönüşmüş durumda. Araştırmaların ortaya 
koyduğu içgörüler pazardan pazara, 
üründen ürüne ve en önemlisi hedef 
kitleden hedef kitleye çok önemli farklılıklar 
gösteriyor. Elbette tüketicinin hayatında 
dijitalin yükselişi yadsınamaz. Öte yandan 
araştırmalarımız markalar cephesinde 
de dijitalin yatırım yapılması planlanan 
alanların başında geldiğini ortaya koyuyor. 
Markalar tarafından dijital alana yapılacak 
doğru yatırımlar tüketici tarafında karşılığını 
bulacaktır diye düşünüyorum.  

MURAT DEMİRAL
TNS Genel Müdürü

Giderek artan rekabet ortamında iş 
dünyasının hemfikir olduğu tek bir öncelik 
var: Büyümek. 

Kuşkusuz ki büyümek başarı için 
en gerekli unsurdur ancak mevcut pazar 
koşulları, medyadaki dağınık yapı ve 
dijital dünyanın getirdiği karmaşık boyut, 
müşterilerimizin doğru büyüme stratejilerini 
tanımlamalarını gittikçe zorlaştırmaktadır. 
Bütün bu karmaşa içinde markaların başarı 
elde edebilmelerinin anahtarı ise pek de 
yeni bir fikir değildir: Müşteri ihtiyaçlarını 
sezmek, derinden anlamak ve bu doğrultuda 
farklılaşan hizmetler ve ürünler geliştirmek.  

Araştırma dünyasındaki en son trendleri 
şu şekilde özetleyebiliriz: 

Dijital dünyanın hem pazarlama hem 
de araştırma alanında kullanılması ve bu 
alana yapılan yatırımın karşılığının (ROI) 
ölçülebilmesi. 

Satış noktasının pazarlama ve büyüme 
stratejilerindeki öneminin artmasına paralel 
olarak alışveriş öncesi ve sırasındaki karar 
süreçlerini inceleyen araştırmalar. 

Markaların büyümesi için yapılan 
çalışmalarda, sadece tüketiciye sormak 
yerine, pazarlama, reklam, stratejik 
planlama, ürün geliştirme, perakende ve 
satış gibi alanlardaki profesyoneller ile 
tüketicileri  bir araya getiren  workshop 
uygulamaları. 

Big Data: Üretilen veri değil; varolan veri 
üzerinden yapılan araştırmalar ile daha net 
ve etkin pazarlama stratejileri geliştirilmesi. 

Transactional Araştırma (TNS RAP): 
Müşteri memnuniyetini ve bağlılığını 
arttırmaya yönelik taktiksel kararları 
beslemek için, müşteri deneyimini ve 
geribildirimini anında aktaran sistemlerin 
uygulanması. 

Araştırma, müşterilerimize hem 
büyümeleri için atacakları adımlarda yol 
haritası çizer hem de büyüme hedeflerinin 
izlenmesinde yardımcı olur.

ATİLA TAŞ 
Vera Araştırma ve Analitik Danışmanlık Hizmetleri
Başkan Yardımcısı

Sorular sorunlara cevap bulur, ihtiyaçları 
ortaya çıkarır. İçinde bulunduğunuz pazarı 
daha iyi tanımak, beraberinde cevap bulması 
gereken birçok sorun ve karşılanması gereken 
birçok ihtiyacı ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla 
markaların büyümesi ve ürün kategorilerini 
genişletmesi ancak ve ancak stratejik 
araştırmalarla gerçekleştirilebilir.

Tüketici ihtiyaç ve beklentileri günümüzde 
farklılaşarak artmaya devam ediyor. Buna 
paralel olarak pazardaki rekabetin yönü 
ve büyüklüğü de olağanüstü bir değişim 
içerisinde. Artık Smart TV üreticisinin 
rakipleri arasında bir tur operatörü ya da bir 
mücevherat firması yer alabiliyor. Burada 
rekabet tüketicinin elinde bulunan harcanabilir 
gelirine yönelik sunduğunuz faydada 
gizlidir. Son zamanlarda gerçekleştirdiğimiz 
stratejik araştırmalarda, tüketici ihtiyaç ve 
beklentilerini, herhangi bir ürün-hizmet 
kategorisinden bağımsızlaştırarak daha geniş 
bir perspektiften inceliyoruz.

Pazarlama Araştırması ve Pazarlama 
Stratejisi bütünsel olarak ele alınması 
gereken kavramlardır. Araştırmanın tam 
da bu noktada pazarlama stratejisiyle 
bütünleşmesi, pazarlama karmasının temel 
bir bileşeni olması, biz araştırmacıların katma 
değeri yüksek yani kullanılabilir bilgi üreten 
araştırmalar gerçekleştirmesiyle sağlanabilir. 
Bu konuda bizlere herkesten daha çok görev 
düşmektedir. Müşterilerimize daima katma 
değeri yüksek araştırmalar sunarak araştırmayı, 
pazarlama karmasının temel bir bileşeni olarak 
konumlandırmalıyız.

Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz bir 
rekabet analizi çalışmasında gördük ki yüksek 
pazar payı elde etmenin cüzdan payına önemli 
bir pozitif katkısı bulunmamaktadır. Cüzdan 
payına etki eden en önemli parametre gönül 
payı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan 
baktığımızda markaların büyüme yolundaki 
en önemli fırsatlarından birisi gönül payında 
edindikleri yerdir.

ÇİĞDEM PENN
XSights Ajans Başkanı 

Markalar, potansiyel pazarlarını anlamak, 
bu pazarları genişletmek için araştırmaya 
başvurabilirler. Bundan başka mevcut 
müşterileri nezdindeki araştırmalarla 
rakiplerinin pozisyonlarını, zayıf ve güçlü 
taraflarını anlayıp pazar paylarını büyütmek 
için strateji geliştirebilirler. Hatta çok 
yorulmuş bir markayı yenilemek, bir ürünün 
tasarımını canlandırmak için araştırma 
yapabilirler. Araştırmadan çekinmelerine 
gerek yok, araştırma markalarımızın 
tüketicisinden beslendiği bir nokta; bir 
marka araştırmasız hareket etmemeli bence, 
özellikle de yeni bir marka ise.

 Araştırma yaşayan, her gün gelişen, 
çeşitlenen bir konu. Biz Xsights olarak mobil 
pazarlama ve algısı konusunda çalışmalar 
yapıyoruz, bu mecramızı nasıl ölçümleriz 
noktasında ilerleme kaydediyoruz. Online 
panelimiz her geçen gün biraz daha büyüyor, 
önümüzdeki üç yılda online araştırmanın çok 
daha fazla önem kazanacağına inanıyoruz.

 Tüm pazarlama yöneticilerimizi 
bizim şirkete davet edelim, bir iki hafta 
çalışsınlar bizimle, bir daha vazgeçemezler, 
araştırmanın sağladığı katkıyı görünce!  Bir 
de araştırmanın şirket kültürüne yerleşmesi 
gerekiyor, veriye dayanan, sonuç odaklı karar 
verme kültürünü müşterilerimize vermek için 
çalışıyoruz. Derneğimiz de bu konuda daha 
fazla çalışabilir diye düşünüyorum.

 Kendi şirketimizden örnek vermek 
gerekirse, örneğin bir yayınevinin 
konumlandırmasını değiştiriyoruz, böylelikle 
sınırlı segmente satabildiği kitaplarını daha 
geniş kitlelere ulaştırabilecek. Başka bir 
müşterimize online bankacılık alanında nasıl 
fark yaratacak fikirleri ortaya çıkardık, hedef 
kitlesiyle beraber yaptığımız araştırmada. 
Bir başka müşterimiz artık kendini ‘ devletin 
kurumu ‘ olarak konumlandırmaktan 
vazgeçti, sektörünün yeni dinamikleri 
doğrultusunda.
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Dijitale yatırım 
karşılığını bulacak

Ölçmediğiniz hiçbir 
şeyi yönetemezsiniz

Büyüme stratejik 
araştırmalarla gerçekleşir

Araştırma vazgeçilecek 
bir husus değil
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S tuart Sutherland, İrrasyonel isimli 
kitabında; önceki öğelerden, 
sonrakilerden daha fazla 

etkilenmeyi ‘öncelik hatası’ (Primacy 
error) olarak tanımlıyor. Bu tespit, 
araştırmanın önemli unsurlarından olan 
önermelerin belirlenmesi aşamasında ne 
denli dikkatli davranılması gerektiğini 
çok yalın bir dille ortaya koymaktadır.

Herkesin bildiği üzere, araştırma 
çalışmalarında yaygın olarak takip 
edilen bir süreç vardır. Bu süreç 
araştırma probleminin tespiti ile 
başlamaktadır. Daha sonra -yine 
başlangıç çalışmalarından birisi olarak 
kabul edilebilecek- önermelerin 
sıralanması işi yapılmaktadır. Önermeler 
ise bizim uygulama safhasında neyi 
araştıracağımızı, bunu hangi araç ve 
teknikler ile gerçekleştireceğimizi 
belirleyecektir. Önermeler aynı 
zamanda, araştırma kaynaklarının 
ve sınırlı zamanın akılcı bir biçimde 
kullanılmasına da olanak sağlayan 
kabullerdir.

Araştırma sorusunu yanıtlamak 
amacı ile, bu soruyu oluşturan her 
türlü olguyu sorgulamamıza olanak 
sağlayan önermelerin, akılcı bir biçimde 
kurgulanması ve güçlü soru cümlecikleri 
olması beklenir. Bu noktada ise kabaca 
literatür olarak tanımlayabileceğimiz 
sözel ve yazılı geçmiş bizim en öncelikli 
yardımcı aracımız olmaktadır; özetle 

bizden önce yapılmış olan tüm çalışmalar 
ve bunlardan üretilmiş olan bilgiler. Yani 
Sutherland’ın deyimi ile ‘önceki öğeler’.

BAŞLANGIÇTAKİ 
HATA BÜTÜNÜ ETKİLER
Araştırmanın başlangıç aşamasında 
yapılacak bir hatanın, araştırmanın 
bütününe etki edebileceği açıktır. 
Önermelerin belirlenmesi -araştırmanın 
tamamını gerek içeriksel gerekse de teknik 
olarak etkileyecek olan- araştırmanın 
kurgulanması aşamasında yapılması 
muhtemel ‘öncelik hatası’ ise bizim 
bulmayı hedeflediğimiz verilerden 
oldukça uzak bir sonuca ulaşmamıza 
neden olabilir. Hele ki araştırma 
konumuz hakkında öncel bilgiler yeterli 
veya yetkin değil ise.

Fırsatlar -yaygın inanışa göre- her 
ne kadar gözümüzün önünde olarak 
kabul edilse de, durum her zaman bu 
kadar basit değildir. Ayrıca fırsatlara 
ulaşmaya çalışırken, diğer yüzü olan 
sayın Mr. Hyde -yani tehditler- ile de 
karşı karşıya kalmak işten bile değildir. 
Bu nedenle, fırsatlara ulaşırken dikkatli 
olmak gerektiği açıktır. Günümüz iş 
dünyasında dikkatli olmak ise ancak 
araştırma ile mümkündür.

Bu anlattığımız birinci durumda 
girişimci yapının fırsatları algılamış 
olduğundan bahsedilmektedir. Diğer 
yandan, herhangi bir çalışma sırasında, 

Keşfetmek için 
kısa bir yol: RAP
Eğer araştırma konunuzun keşfedilmesi gerekiyorsa, bunun için hangi kaynaktan veri toplanması 
gerektiği bilinmiyorsa, sorular daha çok ‘nasıl’ veya ‘ne’ ile başlıyorsa ve konu hakkında detaylı 
ve çok yönlü bir bakış açısına ihtiyaç duyuluyorsa; RAP araştırma etkili ve ideal bir çözüm olarak 
kullanılabilir.

BİR BAKIŞTA

Ajansın Adı: AG Platform
Ajans Başkanı: Ali Gizer
Faaliyet Alanı: Araştırma Danışmanlığı
Ajans Müşteri Portföyü: Çaykur, Çalık 
Yedaş, Liberty Sigorta, SUCSR, 
DNA360, USISHI, DeNove PR
Telefon: +90 216 474 6006
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bazı fırsatların var olduğunu dahi 
bilemeyebiliriz. Elbette yine yukarıdaki 
anlatımdan hareketle, böyle bir durumda 
tehditler hakkında da çok fazla bilgimiz 
olmadığı açıktır. Hatta böylesi bir 
durumda, elimizdeki verileri rasyonel 
olmayacak şekilde birleştirerek, bir diğer 
yaygın hata olan ‘yanılsamalı korelasyon’ 
(illusory correlation) durumuna 
düşebiliriz.

İKİ TEHDİTTEN 
KURTULMAK GEREKİR
Bu noktada -herhangi bir girişimci yapı 
için- fırsatları yakalamak veya onların 
farkında olmak için, iki tehditten -öncelik 
hatası ve yanılsamalı korelasyondan- 
kurtulmanın gerekliliği ortadadır. Kimi 
durumlarda girişimci yapının kendi 
kültürü, iş deneyimleri ama çoğunlukla 
da şansı bu hatalar ile karşılaşılmasını 
engelleyebilmektedir. Ancak, sınırlı 
kaynaklarını akılcı bir yatırımda 
kullanmak, fırsatları yakalayarak rekabet 
avantajı elde etmek isteyen bir yapı 
için bunlar pek de göze alınabilecek 
hatalar değildir. Çünkü bu hataların 
yaşanmasının, sonuç olarak, kabul 
edilmesi veya telafisi güç bir kayıp 
yaşatması kuvvetle muhtemeldir. Bu tip 
sonucu kayıp olan girişim örneklerinin 
sayısı her yıl yüz binlerce olmakla birlikte, 
hiçbiri bir başarı hikayesi olamadan 
sonlandığı için bunları görmezden geliriz.

Ancak her iki hata durumundan 
da, araştırma yolu ile kurtulmak için 
çarelerin üretilmiş olduğunu belirtmekte 
yarar var. Öncel verilerin veya yanlış 
ilişkilendirmelerin yaratacağı zararları 
bertaraf ederek, saklı fırsatların 
yakalanmasına zemin oluşturacak temel 
verilerin elde edilmesine olanak sağlayan 
RAP (Rapid Assessment Process) 
tekniği ile gerçekleştirilen araştırmalar 
yapılmaktadır. Günümüzde özellikle, 
ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri 
olan yatırımlar öncesinde; bölgesel 
dinamiklerin anlaşılması ve yatırımı 
destekleyici veya olumsuz etkilerinin 
azaltılmasını sağlamaya yönelik olarak 
RAP araştırma sıklıkla kullanılmaktadır.
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AKADEMETRE

Ne yaptığımızı bilseydik 
adına araştırma demezdik
Akademetre Research&Strategic Planning, araştırma sektörünün büyümesine yönelik olarak, araştırmayla daha önce 
tanışmamış veya araştırmaya ön yargı ile bakan markaları sektöre kazandırmayı misyon olarak görüyor. 

E konomik göstergeler ve algılara 
bakıldığında Türkiye’nin 
sürdürülebilir bir büyüme trendi 

yakaladığından bahsetmek gerekir. 
Türkiye, bu coğrafyada yatırım yapan 
yerli ve yabancı tüm yatırımcıları 
büyütme potansiyeli taşıyor. Yatırımcı 
için cazibe merkezi haline gelen 
ülkemiz, gerek Türkiye’ye yatırım 
yapmış yabancı yatırımcının, gerek yerli 
yatırımcının Türkiye üzerinden yakın 
coğrafyaya açılma planlarına dahil 
oluyor. Türkiye gibi yoğun nüfusu 
olan ve pazarı sürekli büyüme eğilimi 
gösteren bir ülkede, Türkiye’nin 
kendi öz araştırma markası olan, yerli 
sermaye ile kurulu en büyük araştırma 
şirketleri arasında yer alan Akademetre 
de büyüyor. 

MÜŞTERİ TALEBİYLE DIŞA AÇILIYOR 
2008 yılı itibarıyla ECA, Arçelik gibi 
global yerli markaların ve Coca-Cola, 
Lesaffre Group gibi global yabancı 
markaların Türkî Cumhuriyetler ve 
Ortadoğu’da araştırma yatırımlarını ve 
aktif olarak araştırmalarını yapıyor.  

Unilever, Isuzu, Mc Donald’s 
gibi kimi global olan ve yurtdışına 
yeni açılan yerli kurumsal şirketlerin 
araştırma ihtiyacını karşılıyor. Türkiye’de 
araştırmanın, know-how ithal edilen 
dönemlerden know-how ihraç edilen 
döneme girdiği inancını taşıyarak bu 
alandaki öncülüğünü değerli görüyor. 

Araştırma sektörünün büyümesi 
için, araştırmayla daha önce tanışmamış 
veya önyargılı olan şirketleri sektöre 
kazandırmayı misyon olarak görüyor. 

KÖR NOKTALARI GÖRÜNÜR KILIYOR
Kör noktaları görünür kılmak, 
araştırmada uzman olmakla 
mümkündür. Türkiye’nin yerli 
sermayeli en büyük araştırma 
şirketleri arasında olan Akademetre, 
hizmet kalitesini entelektüel 
sermayeye ve teknolojik altyapıya 
dayandırıyor. Avrupa Kamuoyu ve 
Pazarlama Araştırması Topluluğu 
(ESOMAR) ve Türkiye Araştırmacılar 
Derneği’nin onur sözleşmesi ile 
tüzel üyesi olan Akademetre, yüksek 
araştırma standartlarına uygun 
biçimde çalışma yapan araştırma 
kuruluşlarına verilen GAB02 
(Güvenilir Araştırma Belgesi) ve 
ISO 20252:2006 sahibi ilk araştırma 
şirketleri arasında. 

TEKNOLOJİK ALTYAPI 
Akademetre’nin hizmet kalitesinin 
altında yatan nedenlerden birisi de 
güçlü teknolojik altyapısı. 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 altyapısı 
kullanan Akademetre, söz konusu 
yazılıma yönelik ek modüllerle, telefon 
görüşmelerini herhangi bir dosya 
indirmeye gerek olmadan bilgisayar 
üzerinden online ve eşzamanlı dinleme 
olanağı sunuyor. 

Dünyada yalnızca Akademetre’nin 
panel biçiminde yürüttüğü Fiyat ve 

Penetrasyon Paneli, Akademetre’nin 
özel yazılımı olan FA Monitör 
aracılığıyla analiz ediliyor. Söz 
konusu yazılım, alanında tek ve 
ayda 2 milyon ürünün fiyat ve 
penetrasyonunun denetlenmesinde ve 
analiz edilmesinde kullanılıyor. 

İş dünyasının kalbinde; 
Maslak’ta, uluslararası standartlara 
uygun biçimde yapılandırılmış focus 
stüdyosuna, dilendiğinde dünyanın 
dört bir yanından bağlanılarak canlı 
izleme imkanı sunuyor.  

 
YAYGIN SAHA ALTYAPISI 
Akademetre’nin en güçlü yanlarından 
birisi, Türkiye’nin tüm noktalarında 
eş zamanlı biçimde araştırma yapma 

BİR BAKIŞTA

Ajansın Adı: Akademetre Research & 
Strategic Planning 
Yönetim Kurulu Başkanı: 
Halil İbrahim Zeytin 
Faaliyet Alanı: Pazarlama ve Sosyal 
Araştırmalar 
Ajans Müşteri Portföyü: Biota, 
CarrefourSa, Coca Cola, Isuzu, Tesco 
Kipa, Unilever, Ülker, Mc Donald’s, 
Mavi Jeans 
Adres: Büyükdere Cad. Meydan Sok. 
Spring Giz Plaza No:5 Kapı 
No:17/18 Maslak/İstanbul 
Telefon: +90 212 276 90 00 
info@akademetre.com  
www.akademetre.com
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imkanı sağlayan saha altyapısıdır. 
Akademetre 21 ilde kendisine bağlı 
150 personeli ile hizmet sunuyor. 
Yaygın ve hızlı saha uygulamasının 
yanı sıra anketör bazında yüzde 25’lik 
telefonla kontrolü sağlayarak doğru 
veriye ulaşma hassasiyeti gösteriyor. 

ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI 
Ürün ve hizmet yapısındaki hızlı 
değişimler, pazar yapısında ve 
dinamiklerinde tüketici algı ve 
tutumlarında hızlı değişimlere neden 
oluyor. Tüketiciyi geçmişin silik 
fotokopisiyle değil, yeni bakış açısıyla 
sınıflandıran Akademetre, müşteri 
içgörüsünü anlamak için ortaya 
koyduğu modellerle akademik yaklaşımı 
çözüme odaklıyor, geleceğe yönelik 
öngörüleri stratejiye dönüştürüyor. 

Araştırma modellerinden bazıları 
şöyle:  
•	 Admetre	(Reklam	Etkinlik	Ölçümü	

Araştırması)
•	 A.P.M.		(Akademetre	Fiyatlandırma	

Araştırması)
•	 FAMonitör	(Akademetre	Fiyat	ve	

Penetrasyon Araştırması)
•	 U&A-S	(Kullanım	Tutum	ve	

Segmentasyon Araştırmaları)
•	 Loyaltymetre	(Müşteri	Memnuniyet	

Araştırması)
•	 Arketipmetre	(Konumlandırma	

Stratejisi ve Marka Kişiliği Modeli)
•	 Brandmetre	(Marka	Performans	

Modeli)
•	 AVM	Endeks	(Alışveriş	Merkezi	

Sektör Araştırması)
•	 Gizli	Müşteri	(Çalışan	Denetleme	

Araştırması)

MARKALAR FİYAT POLİTİKALARINI 
FİYAT ARAŞTIRMASINA GÖRE 
BELİRLİYOR
Akademetre Fiyat Araştırma ve 
Penetrasyon (FAP) Departmanı, 
haftalık ortalama 550 bin, ayda ise 
2 milyon 200 bin ürünün fiyatını 
takip ediyor ve analizini yapıyor. 
Türkiye’nin 29 kent merkezinde, 
200’den fazla saha personeli ile 
850 farklı satış noktasından fiyat 
verileri toplanıyor. Araştırma 
kapsamı, ulaştığı nokta ve takip 
edilen ürün sayısı itibarı ile alanında 
dünyanın en kapsamlı araştırması. 
Akademetre Genel Müdür Yardımcısı 
Bülent Bekret; “Günümüzde 
fiyat, tüketicilerin marka 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 gerekiyor. Tedarikçiler 
için satış noktalarındaki fiyatları 
kontrol etmek, pazar fiyat dengesine 
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 tüketiciye sunmak 
isteyebiliyor. Periyodik ve sistematik 
fiyat takibi yapmayan firmalar, en 
ucuz fiyat politikalarını bozmayacak 
olmasına rağmen, gerek olmadığı 
kadar ucuz fiyat sunabiliyor. Oysa 
periyodik ve sistematik bir fiyat 
takibi ile rakibe göre en doğru fiyat 
konumlandırması oluşturulabilir ve 
ciddi karlılık sağlanabilir. Bunun 
yanı sıra ürün gamını belirleyerek 
ürün penetrasyonu yaratabilir, doğru 
şekilde belirlenmiş fiyatlar ile satın 
alma gücünü artırıp karlılıklarını 
yükseltebilirler” şeklinde konuşuyor. 

Yapılan çalışmalar işletmelere 
rekabet avantajı sağlıyor. Böylece 
kârlılığın artırılmasında büyük 
rol oynanıyor. Bu çalışmalardan 
Türkiye’nin en büyük perakende 
zincirleri ve dev tedarikçiler 
yararlanıyor.

GLOBALLEŞMEYLE ÜRÜN 
VE HİZMET ANLAYIŞI DEĞİŞTİ 
Uzun yıllar Avrupalı markalar 
Türkiye’ye ilk geldiklerinde, hizmet 
alanında ‘servis’in Türk tüketicisi 
için bu kadar önemli olduğuna çok 
şaşırırlardı. Arabasını kendi tamir 
etmeyen, benzinini arabasına kendi 
doldurmak istemeyen, internet 
bankacılığında kendi servisini yapmak 
istemeyen gibi uzayan listelerle var olan 
tüketici davranışları artık değişiyor. 
Perakende dahil, bir çok alanda 
‘Do it yourself’ anlayışının önem 
kazandığı gözleniyor. Bu anlayışa 
uygun yapılar veya ürünler, her alanda 
önem kazanıyor; Migros’un Jetkasa’sı 
kullanılsın kullanılmasın beğeniliyor ve 
dikkat çekiyor. Bu uygulama Migros’a 
farklılaştırıcı bir özellik kazandırıyor. 
Tüketici, perakendeciden yalnızca iyi 
zeytin satmasını değil, ham zeytin satıp 
zeytin yapımını tüketiciye öğretmesini 
bekliyor. Çevre duyarlılığı olan kişilerin 
kendi poşetini taşıdığı gözleniyor. 
Teknolojiye yakınlık ve teknoloji 
üzerinden iletişime meyilli bir müşteri 
kitlesinin oluştuğu görülüyor. Sosyal 
paylaşım ağlarının, her türlü iletişim ve 
haberleşmenin önemli bir aracı olarak 
kullanıldığı görülüyor. Genel olarak 
müşterilerin, tüketim davranışlarında 
‘tatmin’ duygusunun ön plana çıktığı 
görülüyor. Gelişen iletişim araçları 
ile donanımı artan müşterilerin bu 
donanımları kullanarak alışveriş 
yapmaları da önemli bir değişim olarak 

karşımıza çıkıyor. Yeni 
nesil tüketiciler önceki 
gibi ‘muhatap’ ve ‘hizmet 
alma’ anlayışından çok 
‘özgür’ olma anlayışını 
savunuyor, kendi işini 
‘hiçbir engele takılmadan 
kendi görmek isteyen’ 
davranış kalıpları 
gelişiyor. Yeni nesil 
alışveriş davranışlarında, 
‘tüketici’ kavramı tarihe 
karışıyor, artık ‘türetici’ler 
varlık gösteriyor. 

ADMETRE (REKLAM ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ARAŞTIRMASI)

Reklam - Marka 
Linki

GPR
Karşılığı

GPR
Karşılığı

Reklam Bilinirliği Reklamın Marka 
Bilinirliğine Etkisi

Reklamın İletişim 
Performansı

Reklamın Satın 
Almaya Etkisi

• Beklenen reklam     
   bilinirliğine katkı • Dikkat çekicilik

• Markaya uygunluk

• Kişiye uygunluk

• Güven

• Mesaj netliği

• İkna edicilik

• Farklılık
• Satın alma isteği 
   oluşturma

• Beklenen marka 
   bilinirliğine katkı

• Beklenen satın 
   alma etkisine katkı

• Gözlenen satın 
   alma etkisine katkı

• Satın almaya etki

• Gözlenen reklam    
   bilinirliğine katkı

• Gözlenen marka    
   bilinirliğine katkı

• Reklam    
   bilinirliği  
   performansı

• Marka    
   bilinirliği  
   performansı
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Buna rağmen iş bir araştırma 
firmasından araştırma satın 
almaya geldiğinde, yapılan 

anketin doğru yerde, doğru kişilerle, 
gereken sürelerde yapıldığından bir 
nebze şüphe etmezler. Ta ki sonuçlar 
beklediklerinden farklı çıkana ya da 
o araştırmaya dayanarak aldıkları 
kararların çok da isabetli olmadığı 
anlaşılana kadar. O zaman hüküm 
acımasızdır. ‘Araştırmaya güvenilmez’. 

Oysa araştırmalardan aldıkları 
bilgiler, içgörüler ve raporlarla 
pazarlama kararlarını yönlendirmeyi 
sürdüren pazarlama firmalarının 
öncelikle araştırmaya güvenmeleri 
gerekir.

ARAŞTIRMA VERENLERİN DE 
SORUMLULUKLARI VAR
Araştırma verenlerin de bu güvenin 
inşasında sorumlulukları var. Araştırma 
verenler bir süredir araştırmadan hem 
ucuzluk hem hız hem de derinlik 
bekliyorlar. Biz bu üçünün bir arada 

sağlanmasının imkansız olduğunu 
biliyoruz. Önceliğimiz derinlik. 
Araştırma süresini azaltmak için 
teknolojiyi kullanıyoruz. Günümüz iş 
dünyasında zamanında doğru bilgi para 
demek.  

Geçmişe oranla düşük olsa da 
enflasyonun bulunduğu bir ekonomide 
müşterilerin her yıl bir öncekinden 
düşük fiyat talep etmesi, araştırma ve 
saha şirketlerinin işlerini en iyi şekilde 
yapmalarının önündeki engellerden 
en önemlisi. Araştırma verenin 
araştırma sürecine hakim olması ve 
ödediği ücretin altyapısından sahasına, 
analizinden raporlamasına kadar 
araştırmanın tamamının mükemmel 
şekilde yapılmasına yetip yetmediğini 
doğru değerlendirebilmesi gerekiyor. 
Çünkü mükemmel araştırmanın 
önündeki en önemli engellerden biri 
ekonomi. Araştırmanın temeli sahadan 
toplanan veri. Onu toplayan anketör 
eğer gerektiği kadar kazanamıyorsa 
farklı yollara sapması kaçınılmaz. Bir 

Mükemmel araştırma için
Pazarlama sektörü profesyonellerinin çoğu, öğrenciliklerinde kendi çevrelerine doldurttukları 
anketleri veya arkadaşlarının üniversite kantininde kendi doldurdukları uydurma anketlerden 
kazandıkları paraları ballandıra ballandıra anlatır. 

BİR BAKIŞTA

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: +90 212 320 22 00
www.barem.com.tr

kez rahata alışan anketör bundan 
sonra hak ettiğini alsa da kolay yolu 
tercih ediyor. Bu yolun aslında kolay 
yol olmadığına ikna edilmesi için 
sahaya süpervizör eşliğinde çıkılması, 
sürekli ve farklı noktalarda denetimler 
yapılması, yeni teknolojileri kullanarak 
yer ve zaman kontrolleri, yapılan 
anketin uzaktan dinlenmesi gibi 
çok çeşitli mekanizmalar geliştiriyor 
ve kullanıyoruz. Bu kontrollerle 
yakaladığımız ve tekrar etmek zorunda 
kaldığımız hatalı anket oranı çok 
yüksek. Eğer tüm sektör bunu yaparsa 
güncel fiyatlar sektörün sonunu 
getirebilir.

YETERLİ SÜRE VERİLMELİ
Araştırmanın hak ettiği fiyatı almak bile 
bazen araştırmanın layığıyla yapılması 
için yeterli olmuyor. O araştırma 
için ayrılan sürenin de yeterli olması 
gerekiyor. Sektörde dün gereken 
araştırma için bugün teklif isteyip 
haftaya rapor talep etmek normal 

karşılanıyor. Oysa asıl işimiz olan her 
araştırmadan müşterimizin pazarlama 
kararlarına yön gösterecek bir veya 
birkaç ‘insight’ bulma işi, her türlü 
analizi yaptıktan sonra konu üzerinde 
kafa yormamıza bağlı ki bu yaptığımız 
işin en keyifli aşaması. Müşterimizin 
araştırmadan aldığı en değerli şey de bu 
aslında. Keşke araştırmaların sonunda 
zaman ve olanağımız olsa da müşteri 
ekipleriyle birlikte araştırma sonuçlarını 
yorumlayacağımız ‘workshop’lar 
yapabilsek. 

İşimizi mükemmel yapmanın 
dışındaki her seçenek, nedeni ne olursa 
olsun bizi rahatsız ediyor.

ÖLÇMEDEN YÖNETEMEZSİNİZ 
Günümüzde yaygın olarak pazarlama ve pazar araştırma departmanları tarafından yürütülen, bazı firmalarda insan kaynakları 
departmanını da ilgilendiren ve yalnızca fiyat kontrolü için satın alma departmanları ile paylaşılan araştırma fonksiyonu üst 
yönetimin bilgisinde tüm firmanın kullanımına sunulduğunda şirketleri daha yukarıya taşıyan bir işlev üstleniyor.

İyi bir örnek olarak EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) mükemmellik sürecindeki kuruluşlar tüm paydaşlarının (çalışan, 
müşteri ve toplum) kuruluşun amaç ve stratejilerine uygun alanlardaki performanslarının yanı sıra algılarını da periyodik olarak 
ölçerek ilerler. Bu alanlar müşteriler için itibar ve imaj, ürün ve hizmet değeri, ürün ve hizmet sunumu, müşteri hizmeti, 
ilişkisi ve desteği, müşteri bağlılığı; çalışanlar için tatmin, katılım ve bağlılık, gurur duyma ve potansiyelini kullanma, liderlik 
ve yönetim, hedef belirleme, yetkinlik ve performans yönetimi, yetkinlik, eğitim ve kariyer geliştirme, etkili iletişim, çalışma 
koşulları; toplum için çevresel etki, imaj ve itibar, topluma etki, çalışma ortamının etkisi olabiliyor. 



‘ESOMAR Best of Turkey’ toplantısında Türkiye’de online araştırma panelistleri; Dr. Mahmut Kurşun, Selin Kahraman, Sinem Yetiş, Dr. Fatoş Karahasan, 
Sili Hacıhanefioğlu, ve Arda Özkan ESOMAR Başkanı Dr. Dieter Korczak ve ESOMAR Türkiye temsilcisi Dr.Pervin Olgun ile.

ESOMAR 2013 KONGRESİ 
EYLÜL’DE İSTANBUL’DA
Pazar ve sosyal araştırmalar bir yol ayrımında eski 
yöntemleri hala kullanırken, internet ve mobilin 
yaygınlaşması ve elimize hiçbir zaman olmadığı 
kadar çok miktarda gerçek zamanlı verinin 
ulaşmasıyla neredeyse günlük olarak yeni yöntemler 
ortaya çıkıyor. 

Araştırma anlayış biçimleri ve fırsatları 
belirlemek için hazırlıklı ancak sosyal içerik o 
kadar arttı ki büyük veriyi toplama ve analiz etme 
işi rekabet açısından farklı bir alan yarattı. Bu 
yöntemlerin ve yeni rakiplerin bazıları araştırma 
sektörüne daha hızlı ve derin içgörüler sağlama 
potansiyeline sahipken, diğerleri çöp olacak. Sonuç 
olarak araştırmada kesin olan tek şey değişim.

Bu yılki kongrenin amacı sektörün değişen 
sınırlarını tartışmaya yardımcı olmak. Türkiye 
araştırma sektörünü ve araştırma verenleri sektörün 
geleceği için ‘Büyük Düşünmek’ üzere konferansa 
katılmaya çağırıyoruz. 

ESOMAR ‘BEST OF TURKEY’ 
TOPLANTISI
ESOMAR ‘Best of Turkey’ toplantısı 
11 Aralık 2012 Salı günü İstanbul’da 
Bahçeşehir Üniversitesinde ESOMAR 
Türkiye temsilcisi Doç. Dr. Pervin 
Olgun ev sahipliğinde, Barem Research 
sponsorluğunda ve TÜAD desteğiyle 
gerçekleşti. Toplantıya araştırma 
sektörü ve araştırma veren firmalardan 
135 araştırmacı katıldı.

Ana konusu online araştırmanın 
kuralları ve bu konuda ESOMAR 
ve TÜAD’ın katkıları şeklinde 
özetleyebileceğimiz bu toplantı, aynı 
zamanda Eylül ayında İstanbul’da 
yapılacak olan 2013 ESOMAR 
Kongresi’nin tanıtımı niteliğindeydi.  

SOSYAL MEDYA TRENDLERİ ARAŞTIRMASI
Hızla değişen sosyal medya trendleri, tüm dünyada bireylerin tüketimden iletişim biçimlerine kadar 

yaşamlarında yeni modeller geliştirmelerine neden oluyor. Bu alanda Barem Research ve WIN/ Gallup 
International tarafından ikincisi gerçekleştirilen ‘Sosyal Medya Trendleri’ araştırması sonuçları mobil 
iletişiminin hızlı yükselişini vurgularken yeni yaklaşımları da ortaya koyuyor. 

Araştırma 44 ülkede 1,2 milyar kişiyi temsil eden 40 bin 500 internet kullanıcısıyla yapıldı. 
Türkiye halkası Barem Research tarafından yürütüldü ve 18 yaş üzeri sosyal ağ üyeleriyle kişilerle 

978 görüşme yapıldı. 
Sonuçlar gösteriyor ki dünya genelinde; sosyal medya etkileşimi süreklilik kazanıyor. Her zaman, 

her yerde ulaşılır olma durumu artık bir zorunluluk. Araştırmaya göre bu trendler yaşam biçimlerini 
değiştiriyor. Dünyadaki tüketiciler değişiyor ve iletişim biçimlerini bu trendlere uyarlıyorlar. 

Global Mobil ve Sosyal Medya Trendleri’nin beş ana bulgusu;

1. Akıllı telefon sahipliği 2010 yılındaki yüzde 19 oranından yüzde 35’e yükselerek bir yılda 
neredeyse iki katına çıktı. Önümüzdeki 12 ay daha yüksek bir artış bekleniyor. 

2. Mobilite ve erişim kolaylığının çoğu tüketici için çok önemli olduğu, tüketicilerin dörtte birinin 
internete en sık mobil cihazlarıyla bağlanıyor olmalarıyla ispatlandı.

3. Mobil bankacılığı üç kişiden biri kullanıyor olsa da güvenlik kaygıları akıllı telefon kullanıcıları için 
yeni gelişmiş özellikleri kullanmanın önündeki engel olarak görünüyor. 

4. Global olarak, internet kullanıcıları haftada ortalama 18 saat veya günde ortalama 2,6 saat online 
durumdalar. 

5. Genel olarak her dört online dakikanın biri sosyal medya sitelerinde geçiyor. 
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CONENTO INSIGHTS & ANALYTICS

Pazarlama analitiği nedir?
Pazarlama analitiği pazarlama 
araçlarının satış, bilinirlik, imaj değeri 
vb. performans göstergeleri üzerindeki 
etkisinin yönünü ve büyüklüğünü 
tespit eder. Bu analiz sürecinde bir 
dizi ekonometrik modelleme çalışması 
yürütülür. Pazarlama yöneticilerinin 
sadece dünü anlamasını değil geleceğe 
yönelik senaryo çalışmaları yapmasını da 
sağlar.

Farz edelim bir çikolata markası 
pazarlıyorsunuz. Markanızın iş ve buna 
bağlı pazarlama hedefleri doğrultusunda 
kullandığı bazı pazarlama araçları var: 
Fiyat, dağıtım, promosyon ve reklam. 
Yıl boyunca biri televizyonda diğeri 
internette olmak üzere iki reklam filmi 
yayınladınız bir de radyo spotunuz var. 

Pazarlama analitiği için ilk koşul 
pazarlama sürecinde kullanılan 
pazarlama araçlarının verisinin olmasıdır. 
Diyelim ki kullandığınız pazarlama 
araçlarının satışlarınıza etkisini görmek 
istiyorsunuz. Bu durumda son 2-3 
yılın satış, fiyat ve satış noktalarına 
dağıtım datası ile detaylı reklam yatırım 
verisinin mevcut olması gerekir. 
Diğer makroekonomik ve dışsal 
faktörlerin verisini biz derliyoruz. Bir 
sonraki adım pazarlama araçlarının 

satış üzerindeki etkisinin birbirinden 
ayrıştırılmış biçimde hesaplanmasıdır. 
Ekonometrik modelleme teknikleri 
bu aşamada devreye girer. Tüm 
pazarlama profesyonelleri mesela fiyatı 
düşürdüğünde, satışlarının artacağını 
bilir. Ama bu artışın ne seviyede 
olacağını tahmin etmekte zorlanabilir. 
Satış modellemesi ile fiyattaki 
değişimlerin satışa etkisini ölçebilir. Bu 
örneği pazarlama araçlarının her biri için 
çoğaltabiliriz. 

Pazarlama analitiğinin bir diğer 
çarpıcı sonucu ise reklam yatırımlarının 
dönüşlerini açıklaması ve etkin medya 
kullanım kılavuzu oluşturmasıdır. Marka 
artık mecraları ve kampanyaları birbiriyle 
geri dönüş açısından kıyaslayabilir ve 
optimum bütçe seviyelerini belirleyebilir. 
Örneğimize geri dönersek, ‘Televizyon 
mu, radyo mu yoksa internet reklam 
yatırımı geri dönüşleri mi daha yüksek 
oldu? Hangi televizyon kopyası daha 
yüksek satış getirdi? Her mecra ve 
kampanya için optimum bütçe seviyesi 
neydi?’ sorularına yanıt verebilir.

Bundan sonraki süreçte marka, 
önündeki 9-18 aylık döneme dair 
tahminlerini satış modellemesi 
fonksiyonunu baz alarak farklı senaryo 
çalışmaları yapabilir. 

Pazarlama analitiği ile 
strateji oluşturuluyor
İki buçuk yıl önce yaratıcı ve etkili pazarlama araştırmalarının yanı sıra ileri istatistik ve ekonometrik 
yöntemler kullanarak müşterilerinin pazarlama faaliyetlerindeki verimliliğini ve karlılığını artırmak 
üzere yola çıkan Conento, bugün müşterilerin pazarlama iletişimi bütçelerini, hedef kitle tanımlarını 
optimize ediyor, iletişim hedefi belirleme süreçlerine destek oluyor. Conento Ajans Genel Müdürü 
Melis Tufur, Conento’nun sadece konvansiyonel araştırma yöntemlerinden değil pazarlama analitiği 
uzmanlığından da faydalanıldığını söylüyor. 

BİR BAKIŞTA

Ajansın Adı: Conento Insights & Analytics
Genel Müdür: Melis Tufur
Faaliyet Alanı: Pazarlama ve medya 
araştırmaları, iş ve pazarlama analitiği 
Ajans Müşteri Portföyü: HES Kablo, 
BP, Coolshark, İş Bankası, ING Bank, 
Turkcell,  Avea, TTNET, D-Smart, Stroer, 
Power Türk TV, Cartoon Network, STAR 
TV, MediaCom, People, Access, Nestle, 
Unilever, Local Time, Intermedya, Maxus, 
Mindshare, Zyman Core Strategy Group
Adres: Ecza Sok. Kanyon Arkası, 
Emek Han 5/5, Şişli/İstanbul
Telefon: +90 212 282 89 59-64
www.conento.com.tr

2012 yılı Conento için nasıl geçti? 
Büyüdük, taşındık, çoğaldık. 
Yaptığımız projeler, çalıştığımız 
markalar çeşitlendi. Eğlendik, 
yorulduk, yorgunluğumuza değdiğini 
düşündük. Yerelin Günlüğü geçen yıl 
Conento’nun en popüler işi oldu. Öyle 
bir günlük ki içinden kent öyküleri, 
marka algı resimleri, karşılaştırmalı 
mecra analizleri ve daha pek çok çarpıcı 
iş çıktı. Aynı anda hem ajans hem 
mecra hem de reklamveren tarafından 
satın alınan ender projelerden biriydi 
Yerelin Günlüğü.

Projeden destek alıp Anadolu’da 
iletişim çalışmalarına hız veren 
markalar oldu. Türkiye’de pek 
rastlanmaz ama post test sonuçları 
makale olarak yayınlandı. Yerel 
mecraların farkındalığının artmasında, 
yerel iletişim platformlarına bakış 
açısının değişmesinde Yerelin 
Günlüğü’nün de tuzu oldu. 
Televizyon kanalları ile çalışmalarımız 
ve online video izleme alışkanlıkları 
araştırmasının genişletilmiş tekrarı 
yapıldı. Banka müşterilerimizin 
pazarlama ve reklam geri dönüşlerini 
ölçümledik. TÜAD bünyesinde 
Conento’nun Rusya’daki iş 
ortağımız BIG-Conento CEO’su 

Ekaterina Atanasyan’ın katılımı ile 
bir eğitim verdik. Titizliğimizin ve 
çalışkanlığımızın karşılığında Conento 
olarak 2012’de dünya araştırma kalite 
standardı ISO 20252 ile GAB02 kalite 
belgelerini almaya hak kazandık. Başarı 
çıtamızı daha da yukarı taşıdık.  

MELİS TUFUR
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GfK TÜRKİYE

M arkanızın gelişimi için 
pazardaki en uygun 
fırsatların kapsamlı bir 

analizini yapıyoruz. Marka ve ürün 
stratejilerinizin başarılı olması 
için bu fırsatlardan en iyi şekilde 
yararlanmanızı sağlayacak içgörüleri 
sunuyoruz. 

Markanızın başarısı için genel 
tüketici kitleniz dışında kalan 
tüketicileri de anlamak gerekiyor. 
Bu nedenle erken benimseyenler 
ve kategori fanatiklerinin yanı 
sıra kategoriyi reddedenlerin de 
davranış ve tutumlarını inceliyoruz. 
Tüketicilerinizin pazarı nasıl 
gördüğünü keşfederek ve onların 
kişisel deneyimlerini anlayarak büyük 

Pazardaki 
fırsatları keşfedin 

GfK Türkiye’nin, 
pazar fırsatları 

ve inovasyon 
(MOI - Market 

Opportunities and 
Innovation) yaklaşımı 

günümüzün hızla 
değişen pazarlama 

ortamında markalara 
ileriyi gören başarılı 

bir inovasyon 
yolculuğu vaat 

ediyor.

fırsatları ve değerlendirilmemiş 
potansiyelleri belirliyoruz.  

Tüketicilerinizin gelecekteki 
ihtiyaçlarını etkileyecek, gelişmekte 
olan etkenleri (pazar eğilimleri, 
teknoloji, diğer kategori 
faaliyetleri) analiz ediyoruz. 
Bu analiz markalara aşağıdaki 
aksiyonları alabilmek için bir yol 
haritası sunuyor;
•	 Gelecekte	fayda	sağlayacak	

boşlukları belirlemek,
•	 Sunduğunuz	faydaları	hedef	

kitlenizle uyumlu bir şekilde 
konumlandırmak,

•	 AR-GE	çalışmalarınızı	
önceliklendirmek,

•	 Yeni	fikirler	için	ilham	almak.

PAZARDAKİ FIRSATLARI 
BELİRLİYORUZ
Gelecekteki öncelikli hedeflerimizin, 
fırsatların ve ihtiyaçların haritasını 
çıkarıyoruz. Bunların ortaya koyduğu 
pazar fırsatlarının boyutlarını 
ve önceliklerini belirliyoruz. 
Segmentlerinizde tüketici 
tercihlerini yönlendiren faktörleri 
değerlendiriyor ve marka imajınızı 
güçlendirmenizi sağlıyoruz. Bu 
sayede;
•	 Kategoriniz	ve	markanız	için	

en önemli tüketici segmentini 
belirleyebilirsiniz,

•	 Hedef	segmentleriniz,	ihtiyaçlar	
ve durumlar için geleceğin fayda 
boşluklarını (duygusal ve işlevsel) 
saptayabilirsiniz,

•	 Potansiyel	fırsatların	boyutunu	ön	
görebilirsiniz,

•	 Etkin	pazara	giriş	stratejileri	
uygulayabilirsiniz.

Markanızı geleceğe taşıyan 
yolculuk boyunca sizi destekliyoruz. 
İşinizin büyümesini sağlayacak merak 
uyandıran fikirler oluşturmanızı ve 
geliştirmenizi sağlıyoruz. Birlikte 
yaratma ve işbirliği tekniklerini 
kullanarak tüketici fikirlerini 
şirket içi içgörüler ve uzmanlık ile 
birleştiriyoruz. En güçlü konseptleri 
belirleyerek başarı için bunları nerede 
ve ne zaman ortaya çıkarmanız 
gerektiği konusunda yol haritası 
sunuyoruz. Öte yandan kârlılık 
açısından tüm portföyünüzün 
fiyatlandırmasını en uygun hale 
getirmeniz için gerekli analizleri 
yapıyoruz. 
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GfK TÜRKİYE

Tüketici Paneli nedir?
Tüketici Paneli, bir ülke nüfusunu 
temsil edecek şekilde seçilmiş hanelerin, 
hızlı tüketim ürünleri harcamalarını 
kesintisiz ve düzenli olarak bildirdikleri 
bir araştırma platformudur. Panelin 
amacı, hanelerin neyi, nereden, ne 
zaman, ne miktarda, hangi fiyata satın 
aldıkları bilgisini toplayıp, işleyerek, 
üretici ve perakendeciler için katma 
değer yaratabilmektir. 

GfK Tüketici Paneli’nin 
özellikleri neler?

Türkiye genelinde, nüfusu 2 bin üzeri 
yerleşim yerlerinden seçilmiş toplam 
Türkiye nüfusunu temsil eden 10 
bin haneyi kapsamaktadır. Hanelerin 

Kategorinizi 
SIM-IT ile yönetin

GfK Türkiye, 2012 
yılında tüketici 

paneli alanındaki 
çalışmaları 

başlatarak 20 ayrı 
ülkeye yayılan, 
yarım yüzyıllık 

deneyimi ve 
bilgi birikimini 

Türkiye’ye de taşıdı. 
Alanında en ileri 

teknolojiyi kullanan 
GfK Tüketici Paneli, 

SIM-IT(Shopper 
Insight Monitor) 

markalara 
kategori yönetimi 

konusunda önemli 
analizler sunuyor.

ürün bildiriminde kullandıkları barkod 
okuyucular, bu alanda kullanılan en ileri 
teknoloji ürünüdür ve GPRS tabanlıdır. 
GfK Tüketici Paneli adet, tutar payları 
gibi standart performans kriterlerine 
yönelik ölçümlemelerin yanı sıra 
pazar değişimi, yeni müşteri edinimi, 
müşteri segmentasyonu gibi pek çok 
özel analizle müşterilerine katma değer 
yaratmaktadır. 

SIM-IT nedir?
GfK Türkiye’nin Tüketici Paneli 
datası ile birlikte sunduğu öncelikli 
çözümlerinden, SIM-IT (Shopper 
Insight Monitor) analiz platformunun 
amacı, üreticiler ve perakendeciler için 

pazardaki muhtemel potansiyelleri 
Kategori Yöntemi yaklaşımı ile 
saptamaktır. SIM-IT, potansiyeli 
iki temel eksende sorgular; 
müşteri sayısı ve tutar. Analiz 
edilen her ürün / ürün grubu / 
marka bu iki parametreye göre 
değerlendirilerek derecelendirilir. 
Ürün grubu saptamasını 
takiben daha da derine inilerek 
marka, alt marka, ambalaj cinsi, 
gramaj vb. alt kırılımlarda tüm 
potansiyeller yine aynı mantıkla 
değerlendirilmekte ve mevcut 
getirileri hesaplanabilmektedir. 
Analiz aynı zamanda, saptanan 
ürün grubunun ‘alışverişçi’ 
açısından analizini de yaparak, 
hedef kitlenin tanımlanmasına 
imkan verir.

Dünyanın önde gelen üretici 
ve perakendecilerinin tercihi SIM-
IT (Shopper Insight Monitor) 
platformu hakkında daha fazla 
bilgi almak için tuba.beceren@
gfk.com veya sabine.riedel@gfk.
com ile bağlantı kurabilirsiniz.      



BİR BAKIŞTA

R eklam, ürün ve hizmetleri 
mi yönetiyorsunuz, yoksa 
deneyimleri mi? BaCE ile 

markanın tüketici ile temas noktalarına 
dar bir açıyla bakmak yerine, 
tüketicinin çeşitli deneyimlerine dair 
derinlikli içgörüler elde ediyoruz. 
Bu deneyimler reklamdan sosyal 
medyaya, ürünle doğrudan temasa 
ve satış sonrası servise kadar önemli 
etkileşimleri kapsıyor. Müşteri 
odaklı yaklaşımımız reklam ve marka 
yönetiminin ‘temas noktaları’ ile ürün 
ve servis ‘temas noktaları’ arasındaki 
engelleri yıkıyor. Bu yaklaşımın 
sağladığı araştırma çözümlerimiz 
temas noktaları hakkındaki geleneksel 
düşüncenin ötesine geçerek markalara 
deneyim noktalarını nasıl en uygun 
hale getirebilecekleri konusunda yol 
gösterir.      

DENEYİM YÖNETİMİ
Yaklaşımımız insan ilişkilerinin marka 
ilişkileri için hem bir benzetme hem 
de şablon görevi görebileceği fikrine 
dayanıyor. Bir markaya önce tamamen 
yabancıyken, ilişki tesadüfî tanışıklığa 
geçebilir, daha sonra güvenilir bir 
arkadaşlığa dönüşebilir. Veya pazardaki 
yeni bir marka ile gizli bir ilişki 
cazip gelebilir. Bu ilişkiler marka ile 

Yenilikçi marka ve 
müşteri deneyimi yaklaşımı 
GfK Türkiye’nin marka ve müşteri deneyimi (BaCE - Brand and Customer Experience) yaklaşımı, 
markanızın tüketicisi ile daha güçlü ilişkiler kurmasını sağlayacak içgörüler elde etmenizi ve böylece 
daha etkili stratejiler geliştirmenizi sağlar.

Firma Adı: GfK Türkiye
Genel Müdürü / Başkanı: Fulya Durmuş, 
Dario Putignano (muvakkat)
Faaliyet Alanı: Pazar Araştırmaları 
(Adhoc, Panel, Medikal, Medya)
Sloganı: Growth from Knowledge
Telefon: +90 212 368 07 00
Faks: +90 212 368 07 99
Gunnur.Taskan@gfk.com
www.gfkturkiye.com

deneyimler arttıkça gelişir. Her aşama 
reklam, sosyal medya, ağızdan ağza 
bilgi, marka ile tesadüfî temas veya 
promosyon ve benzeri etkileşimlerle 
ileriye doğru gelişir. İlişki gelişiminin 
her aşaması tüketicinin markaya karşı 
davranış ve yatkınlığını etkiler.  

Marka yönetiminin insan ve marka 
arasındaki ilişkinin yönetimi olduğuna 
inanıyoruz ve ilişkiler doğaları gereği 
duygusal ve sosyaldir. Bunlar insan 
davranışının en önemli iki motorudur. 
Başarınız marka vaadinizle tüketiciye 
ilham verme kabiliyetinize ve 
tüketicilerin markanız, ürünleriniz ve 
hizmetinizle temas ettiği her deneyim 
noktasında mükemmel bir performans 
göstermenize bağlıdır.

MARKA VE MÜŞTERİ 
DENEYİMİ ÇÖZÜMLERİ
•	 Reklam	testi	ve	optimizasyonu

•	 Reklam	izleme
•	 Dijital	reklam	etkinliği	ve	verimliliği	

ölçümü
•	 Çapraz	medya	iletişiminin	

optimizasyonu
•	 Marka	izleme
•	 Deneyim	noktası	denetimi
•	 Müşteri	bağlılığı	izleme
•	 Tüketici	deneyimi	ölçümü	ve	

etkinliğe dayalı memnuniyet
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METHOD RESEARCH COMPANY

1998 yılında kurulmuş olan 
Method Research Company, 
pazarlama araştırmaları sektöründe 

faaliyet gösteren ve konusunda 
uzman bir araştırma şirketi. 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 çalışmalarda 
kendi bünyesindeki çalışanlarıyla hizmet 
veren Method Research Company, 
projelerini İstanbul Merkez Ofisi’nin 
yanı sıra Ankara, İzmir, Adana, Bursa, 
Samsun, Trabzon, Antalya, Diyarbakır, 
Şanlıurfa, İzmit 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 

BİR BAKIŞTA

Firmanın Adı: Method Research Company
Genel Müdür: Cengiz Kılıç
Faaliyet Alanı: Pazar Araştırmaları
Adres: Altunizade Mah. Haluk Türksoy 
Sok. No:9 34662 Üsküdar / İstanbul
Telefon: +90 216 558 11 00
www.methodresearchcompany.com.tr

Birlikte 
düşünelim
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.

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. 

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. Toplam Kalite Yönetimini bir 
yaşam biçimi olarak yaygınlaştırmayı ve 
bu konuda sektörün öncü kuruluşları 
arasında yer almayı hedefliyor. 

 
SUNDUĞU ÇÖZÜMLERDEN BAZILARI

MAPCode
Ortalama bir tüketici günde 3 bin reklam 
mesajı alır. Bu mesaj bombardımanı 
altında sizin markanızın verdiği mesaj 
nasıl algılanıyor merak ediyor musunuz? 
Geleneksel araştırma yöntemlerinde 
olduğu gibi; insanlara yalnızca sorular 
sorarak bilinçüstü beyinlere ulaşan 
araştırmalardan sıkıldıysanız, görsel 
imge atölye çalışmaları eşliğinde 

gerçekleştirilen MAPCode, bilinçdışında 
zihninde olan ve gizli kalan bilgilere, 
duygulara ulaşmayı sağlayan güçlü bir 
araç olarak karşınızda duruyor.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için 
Gül Gökdağlı ile irtibata geçebilirsiniz:
gul.gokdagli@methodresearchcompany.com.tr
+90 216 558 11 00

  METHODtrend; 26 ilde, 15 üstü 
nihai tüketicilerin seçilmiş sektörlerdeki 
davranışlarını inceleyen, her ay 2 bin 
bireysel tüketici ile geçekleştirilen özel 
bir araştırma dizaynı.

Bankacılık ve sigorta, 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 
uyarlanabilir.

METHODtrend araştırmasının 
diğer birçok araştırmadan farklılaşan 
noktası sonuçlarını raporladığı özel 
segmentasyon. 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 
modellerinin uygulandığı 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 üretmek.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için 
Hüseyin Kılıç ile irtibata geçebilirsiniz:
huseyin.kilic@methodresearchcompany.com.tr
+90 216 558 11 00

LookAD
Reklam kampanyaları için ayrılan 
bütçeler ve harcanan emekler, kampanya 
sonrasında elde edilen başarının 
ölçümünü önemli kılar. Reklama 
yapılan yatırımın geri dönüşünü 
ölçmek ve somut veriler ile sunmak 
amacıyla hazırlanmış modelde firmalar 
kafalarındaki sorulara cevap bulur. 

Method Research Company 
tarafından gerçekleştirilen LookAD 
araştırma modeli ile reklamların 
performanslarının ölçümü hem 
sektörel hem de tüm reklamlar ile 
kıyaslanarak yapılıyor. LookAD 
haftada yüzde 1,6 ve ayda yüzde 
0,6 hata payı içeren bir araştırma 
modeli. Hem yüz yüze hem de CATI 
araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen 
araştırmada Türkiye genelinde 81 
ili temsil eden sonuçlara ulaşılıyor. 
Her ölçüm döneminde 700’den fazla 
marka ve 34 alt sektörde reklamların 
performansı ölçülüyor. 

Bir reklamın başarısının birçok alt 
unsurun aynı anda değerlendirilmesi 
ile ölçülmesi gerektiği düşünülerek 
hazırlanan LookAD modelinde tüm 
önemli alt faktörleri içeren bir indeks 
ile ölçüm yapılır. LookAD Reklam 
Performans Endeksi; bilinirlik, beğeni, 
bağlılık ve müşterisi olma istekliliği alt 
faktörlerinden oluşuyor.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için 
Sezin Demirci ile irtibata geçebilirsiniz:
sezin.demirci@methodresearchcompany.com.tr
+90 216 558 11 00

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 ölçümlüyor. 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 inceliyor. Bu 

analiz 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 
yansıtır. 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
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SIA INSIGHT

Sia Insight olarak 2012 yılında 
SiaMood adını verdiğimiz 
yeni bir tüketici odaklı pazar 

araştırması projesini hayata geçirdik. 
SiaMood, syndicated (çok müşterili) 
bir proje. Diğer araştırma projelerinden 
de oldukça farklı bir yapısı var. 
SiaMood’un amacı; tüketicinin sadece 
araştırmanın ilgilendiği belirli konularla 
ilgili gündemini almak değil, yaşamının 
gerçek kesitlerini ortaya çıkartmak, 
onu yakından tanımamızı sağlamak. 
Araştırmanın tek odağı ‘insight’ 
keşfetmek ve bunları müşterilerimizin 
işlerine entegre etmek. 

‘Insight’ dediğimiz şey esasında 
yaşamın tam ortasında yer alıyor. Çoğu 
kez üzerine çalışılacak kategori ile ilgisiz 
gibi görünen küçük detaylarla kendini 
gösteriyor. İşte bu nedenle de araştırma 
ile tüketicilerin sadece beyan ettiklerini 
değil, tutum ve davranışlarını, duygusal 
ihtiyaçlarını, sorun ve sıkıntılarını, 
beklentilerini, hayallerini, bireysel 
hikâyelerini, arzularını, heyecanlarını, 
meraklarını, tutkularını, kaygılarını, 

BİR BAKIŞTA

Ajansın Adı: Sia Insight
Genel Müdür: Hüseyin Tapınç
Ajans Ortakları: Başak Ertunç Bıyıklı, 
Didem Okumuşoğlu, Hüseyin Tapınç, 
Nurdan Pak, Tülin Turanlı Lehy
Faaliyet Alanı: Pazarlama Araştırması
Adres: Mahir İz Cad. No: 26 Kat: 1 
Altunizade Üsküdar / İstanbul
Telefon: +90 216 325 9795
www.sia-insight.com

SiaMood 
tüketicinin 
şifresini çözüyor
Sia Insight’ın 2012’de tüketicinin şifresini çözme hedefiyle başladığı 
SiaMood, müşterilerine yepyeni kitlelerle yakından tanışma fırsatı 
sunuyor. SiaMood, 2013’te SiaMen ile erkekleri, SiaConservatives ile 
muhafazakârları odaklıyor. Ayrıca Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek 
bir Ramazan araştırması yapılması planlanıyor.

korkularını, gündemlerini, harcamalarını, 
kısaca tüm yaşamlarını anlama çabası 
içindeyiz. 

Bu yaklaşıma bağlı olarak projemiz 
kalitatif bir çerçevede, nedensellik 
odaklı bir çalışma olarak kurgulandı. 
Ancak sadece alıştığımız grup 
tartışması yöntemi ile sınırlı kalmadık; 
etnografik görüşmeler (ev ziyaretleri, 
eşlikli alışverişler, birlikte zaman 
geçirme), akademisyen ve uzman 
görüşmeleri, sokak röportajları ve 
düzenli desk research (yurtdışından 
rakamlar, genel veriler ve bilgiler ve 
bunlardaki değişimler) çalışmalarıyla 
harmanlanarak hazırladığımız eşsiz 
zenginlikte bir kapsamı var. 

2012 yılında SiaMood üç ana kitleyi 
yakından tanımaya odaklandı: 
•	 25-55	yaş	grubundan	çalışan-

çalışmayan kadınları kapsayan 
SiaWomen, 

•	 Üniversiteden	mezun	olup	iş	
hayatına yeni yeni atılan, henüz 
bu geçiş döneminin etkilerini 
soluyan 22-32 yaş aralığındaki 

genç profesyonelleri incelediğimiz 
SiaYoungProfessionals, 

•	 Bize	alışılmışın	dışındaki	
dünyalarının kapılarını açan 
çocukları izlediğimiz SiaKids 

HEDEFİMİZ BAŞUCU KİTABI 
OLUŞTURABİLMEK
Bu projeyi raporlarken hedefimiz 
iş dünyasında bir rehber gibi 
kullanılmak üzere sürekli el altında 
tutulabilecek kalıcı bir başucu kitabı 
oluşturabilmekti… Her bir kitle için 
ayrı ayrı hazırladığımız raporlar, 
araştırma dünyasının pek alışık olmadığı 
bir formatta, rapor değil de bir magazin 
dergisinin sayfalarında dolaşırmışçasına 
bir his bırakacak şekilde kurgulandı. 
Raporlarımız kitlelerin yaşamına 
yönelik yapılan röportajlardan oluşan 
birer filmle tamamlandı. 

2013 yılı, SiaMood ile yepyeni 
kitlelerle tanışma olanağı sağlayacak. 
Bu seneki ilk çalışmamız; tüketimde 
kadının yeri çok önemlidir derken 
göz ardı etmememiz gereken 

erkeklerin dünyasına bakmamızı 
sağlayacak SiaMen olacak. Bunu, yılın 
ikinci yarısında içinde Türkiye’de 
belki de ilk kez odaklanılan bir 
Ramazan modülünün de yer alacağı 
SiaConservatives izliyor olacak. 



2013 yılı Ocak ayından itibaren 
yeni bir ‘çok müşterili araştırmayı’ 
daha başlatmış bulunuyoruz. 

SiaRix (Sia Retail Index) adını 
verdiğimiz bu araştırmamızın öncelikli 
hedefi, kentli tüketicilerin güncel 
alışveriş ve satın alma eğilimleri ile 
alışveriş tercihleri hakkında perakende 
alanında faaliyet gösteren şirketlere 
temel veriler sağlamak.

SiaRix araştırmamız iki ana 
bölümden oluşuyor: Perakende Güven 
Endeksi ve Marka Yönetimi. Perakende 
sektörünün nabzını ölçtüğümüz 
Perakende Güven Endeksi, kentli 
tüketicilerin geleceğe yönelik iyimserlik 
düzeyleri ve belli tüketim alanlarındaki 
(yiyecek, giyim, dayanıklı tüketim, 
bilgisayar, cep telefonu, kişisel bakım 
ürünleri vb.) satın alma eğilimlerinden 
yola çıkarak oluşturulan bir ekonomik 
gösterge. Bu gösterge aynı zamanda 
TÜİK tarafından ölçümlenen Tüketici 
Güven Endeksi ile Perakende Ticaret 
Sektörü Güven Endeksi arasındaki 
ilişkiyi tamamlama ve eksiklerini 
giderme işlevini üstlenmeye de aday 
görünüyor.

İçinde yaşadığımız sosyal yapıya ve 

Sia’dan ekonomik gösterge: SiaRix
Sia Insight, Türkiye genelinde perakende dünyasının nabzını ölçmek ve markaların dünyasını 
mercek altına almak için geniş kapsamlı bir araştırma başlattı. Araştırma, dokuz farklı 
perakende kategorisine her ay 18 yaş ve üzeri bin kentli tüketicinin gözünden bakıyor ve 
markaların geleceğine ışık tutuyor.

değişimlere paralel olarak SiaRix olarak 
tanımladığımız Perakende Güven 
Endeksi farklı katmanlarda hazırlanan 
bir endeks. Endeksimiz öncelikle tüm 
kentli nüfusa yönelik bir açıklayıcılık 
özelliğine sahip olmakla birlikte, aynı 
zamanda metropol illerine (İstanbul, 
Ankara ve İzmir), metropol dışı illere 

ve sadece İstanbul’a özgü olarak da 
hesaplanıyor.  

Araştırmamızın en önemli 
değerlerinden birisi SiaRix ile 
araştırmamıza katılan şirketlerin satışları 
arasında kurulacak ilişkiler ve buradan 
yola çıkarak geleceğe yönelik yapılacak 
satış tahminleri.

PERAKENDE DÜNYASI 
MERCEK ALTINDA
Araştırmanın ikinci ana yapısını 
oluşturan bölüm Marka Yönetimi. 
Bu bölümde perakende dünyasının 
en önemli kategorileri arasında 
yer alan aksesuar/saat ve takı 
zincirleri, giyim mağazaları, 
indirimli marketler, kişisel bakım/
kozmetik zincirleri, online alışveriş 
siteleri, restoranlar, süpermarket/
hipermarketler, teknoloji marketleri 
ve yapı marketler mercek altına 
alınır. 

Marka Yönetimi alanında 
her bir kategoride ana oyuncular 
için marka bilinirliği, markaların 
popülaritesi, tercih edilme oranları, 
zihinsel pazar payları, Net Tavsiye 
Skorları ve marka algıları gibi temel 
pazarlama ve satış değerleri takip 
edilir. 

Araştırmamızın kapsamında 
70’ten fazla marka takip ediliyor. 
SiaRix araştırması, Türkiye kent 
nüfusunu temsil niteliğine sahip 
bir örneklem ile her ay 14 ilde 18 
yaş ve üzeri 1000 kentli tüketici ile 
görüşülerek gerçekleştiriliyor. 
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TNS

F irmaların yüksek kalitede hizmet 
sağlamak için hem stratejik hem de 
taktiksel unsurları içeren holistik 

bir müşteri deneyimi anlayışına ihtiyacı 
vardır. Müşteri deneyimi yönetimini iki 
temel bakış açısıyla özetliyoruz: 

•	 Stratejik	anlayış,	kurumların	
müşteri bağlılığını genellikle yılda 
bir kez ölçtükleri tüm hizmet 
süreçlerindeki genel algı ve deneyimin 
değerlendirilmesini sağlayan 
çalışmalardır. Bu çalışmalardaki 
sonuçlar daha çok üst yönetimin 
KPI’larını (Temel performans 
göstergesi) oluşturur.

•	 Taktiksel		bakış	açısı	ise	müşteri	

Müşteri deneyimi yönetiminde 
transactional araştırma 
Başarılı organizasyonlar, müşteri ile temas ettikleri, müşteriye dokundukları her noktada sürdürülebilir ve 
mükemmel müşteri deneyimi yaşatabilen firmalardır. Bunu gerçekleştirebilmek için müşteri beklentilerini 
karşılayan, hatta onu aşan yüksek kalitede hizmet vermek büyük önem taşır. Peki nasıl? 

deneyimini her temas noktasında, 
anında ölçmeyi ve kısa dönemde 
aksiyon alarak, standartları yükseltmeyi 
hedefler. Buradaki sonuçlar/veriler 
hizmet veren personelin, süreç ve 
birim sorumlularının hedeflerine 
konur; KPI olarak belirlenir. 
Müşterilerin gelecekteki satın alma 
ihtimalini artıracak ve markayı 
diğerlerine tavsiye ettirecek pozitif 
marka deneyimi yaşamalarını sağlar.

TRANSACTION ARAŞTIRMALARI
Transaction araştırmaları, müşteri 
deneyimi yönetiminde yepyeni 
bir yaklaşım. Hepimizin bildiği ve 
deneyimlediği gibi, uzun dönemli müşteri 

ilişkileri temas noktasındaki çalışanlar 
tarafından gün be gün oluşturulur. Bu 
temas noktalarının doğru yönetilmesi 
çok önemlidir. Transactional araştırma, 
müşteriye verilen hizmette meydana gelen 
değişiklikleri, memnuniyetsizlikleri anında 
tespit edebilen canlı bir izleme sistemi 
gibidir; temas noktasında görev alan 
herkesin performansını ölçerek kuruma 
hızlı geri bildirim verir ve firmanın 
hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Etkin bir transactional araştırma hem 
aksiyonel hem de hızlı olmalıdır. Bunu 
gerçekleştirmenin temel öğeleri:

•	 Devam	eden	süreçlerin	ve	kalite	
standartlarının bir süreklilik içinde 
ölçülmesi ve takibi (Günlük, haftalık 
ölçümler) 

•	 Kurum	içindeki	ilgili	kişilere	hızlı	
veri ulaştırılması

•	 Temas	noktası	(Bayi,	şube,	çağrı	
merkezi, internet, mağaza vb.) ve 
kişi/yönetici bazında sonuçların 
üretilmesi

•	 Sonuçların,	verilerin	sürekli	ve	kolay	
şekilde takip edilebilmesi için güçlü 
bir ‘transaction portalı’ 



BİR BAKIŞTA

Ajansın Adı: TNS Piyasa 
Araştırma ve Ticaret  
Genel Müdür: Murat Demiral 
Ajans Başkan Yardımcısı: Arzu Kumar, 
İnci Samimi 
Faaliyet Alanı: Pazarlama araştırmaları 
ve danışmanlık hizmetleri 
Adres: Esentepe Mah. Keskinkalem Sok. 
No:5 Esentepe / Şişli
Telefon: +90 212 337 34 00
www.tns-global.com.tr

Müşterilerimizden 
duyduklarımız:
“Müşterilerimizin genel anlamda ne 
kadar memnun olduklarını anlıyorum. 
Ancak temas noktasındaki verilen 
hizmet kalitesi hakkında hala ayrıntılı 
bir bilgiye sahip değilim ve neyi nasıl 
düzelteceğim konusunda hala bir fikrim 
yok”

“Geleneksel memnuniyet 
araştırmalarında ‘müşteri deneyimi’nden 
ziyade ‘müşteri algısı’nı ölçüyoruz. 
Çünkü yaşadıkları somut deneyimi tam 
olarak hatırlamıyorlar. Onları Müşteri 
Deneyimi Yönetimi çalışmasına davet 
edebilmem için geçerli bir deneyim 
ölçeğine ihtiyacım var”

“Bu ankette altı ay öncesinde 
iletişim kurmuş herhangi bir müşteri 
çağrı merkezi performansımızı 
derecelendirebilir. Ancak bundan üç 
ay önce yeniden kurduğumuz yeni 
çağrı merkezi yazılımı hakkında bir 
bilgiyi kapsamadığı ve altı ay önceki 
performansı değerlendirdiği için mevcut 
durum hakkında bir veri vermez”

TNS RAP Müşteri Geri Bildirim Sisteminin Amacı

Hizmet alınan temas noktaları günbegün çoğalıyor...
Müşteri deneyimi artık anında ve sürekli ölçülmeli...

Süreçler ile İlgili Detaylı Bilgi Toplamak 
Ayrıntılı & Kısa Vadeli Müşteri Geri Bildirimi
Gerçekleştirilen en son etkileşimle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek
Süreç içindeki konular hakkında erken uyarı sistemi oluşturmak
Temas noktasının geliştirilmesi ve yenileştirilmesinin etkinliğini sağlamak

Aktif Şikayet Yönetimi
Müşteri sorunlarını ortaya çıkar çıkmaz çözme şansı
Görevli özel ekiplerle/personelle bağlantı 
Personele direkt geribildirim
Çalışanlara hergün en iyi hizmetin verilebilmesi için 
mesaj gönderimi 
Müşteri Odaklı Yeni Yaklaşımlar
Süreçlerin iyileştirilmesi için müşteri önerileri toplamak

Kurumlar, müşteri temas noktalarındaki 
performanslarını etkin bir sistem ile yönetmelidir.

Anında Müşteri Geri Bildirimini Ölçmek

Süreçlerin İyileştirilmesi
Müşteri deneyiminin geliştirilmesi

Çözüm Getirilen Konular

Tns Rap Veri Toplama ve Raporlama Platformu
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Aynı zamanda;

•	 Program,	anında	geri	bildirimde	
bulunacak şekilde tasarlanır ve 
dolayısıyla hızlı aksiyon alınacak 
sonuçlara ulaşmanızı sağlar: 
Transactional araştırma daha az 
parametre ölçmesine rağmen daha 
efektif sonuçlar verebilmektedir. 
Tüm müşteri geri bildirimleri 
anında deneyimlenen, gerçek 
bir olaya dayalı olduğundan 
yöneticilerin hizmeti kimin, nerede 
verdiğini ve hataların, eksikliklerin 
ortak özelliklerin neler olduğunu 
görmesine ve bunların çözümü 
konusunda aksiyon almasına imkân 
sağlar.

•	 CRM	sistemleriyle	entegrasyon:	
Firmanın her müşterisini memnun 
etmesi mümkün değildir. 
Bazı müşteriler mutsuz olarak 
ayrılacaklardır. Bunları tekrar 
memnun etmek ve firmaya sadık 
müşteri olarak kazandırmak büyük 
önem taşır. Transactional yaklaşım, 
kendilerini mutsuz müşteri 
olarak tanımlayan müşterilerin 
şikâyetlerinin etkin bir şekilde 
yönetilebilmesini (CRM sistemiyle 
entegre ederek) sağlar.

TNS’İN RAP PLATFORMU 
TNS işpaydaşları yönetimindeki 
liderliğini transactional araştırmalarda 
attığı yeni adımlarla daha da 
güçlendirmiştir. TNS RAP sistemi, 
müşteri deneyimini ve ilgili 
geribildirimini, işlem temas noktasından 
hizmet veren firmaya canlı ve anında 
aktaran bir online platformdur. 

Her tür veri toplama yöntemine, 
lokasyona ve müşteri profiline 
uyarlanabilen esneklikteki bu program, 
örneklem seçiminden raporlama ve 
hot alert (Şikayetlerin anında bildirimi)  
fonksiyonuna kadar transactional 
araştırma sürecinin tüm aşamalarını 
yönetir.

Raporlama ve veri paylaşım sistemi, 
içerik ve format olarak kurum içindeki 
farklı kademe ve departmanların 
ihtiyaçlarına göre hazırlanabilir.   
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XSIGHTS 

Son olarak Sultanahmet’te ilham veren bir ofise taşınan Xsights, 2013’de de 
ses getirecek çalışmalara devam ediyor. 

B ugüne kadar birçok firmaya 
hizmet vermiş Xsights’ın 
çalıştığı firmalar arasında henüz 

kurulmamış şirketlerden büyük 
kurumsallara kadar birçok isim yer 
alıyor. Kısacık geçmişine, sayısı 32 
bini aşan bir online panel kurmayı 
ve geçen yıl birincisi açıklanan 
Türkiye İtibar Endeksi’ni sığdıran 
Xsights, cesur ve atılımlara açık 
yapısıyla 2012’de 2,5 kat büyümüş. 
Bu büyümenin getirdiği pozitif 
dinamizmi Xsights’ın ofisinde 
hissetmemek mümkün değil! 

Xsights yeni markaların 
yaratılması, yeni hizmet 
alanlarının oluşturulması, yeni 
mecraların ölçümlenmesi, marka 
konumlandırması, kurumsal 

Xsights’da hayat başka 

BİR BAKIŞTA

Ajansın Adı: Xsights 
Ajans Başkanı: Çiğdem Penn 
Ajans Başkan Yardımcısı: Doğan Dönmez
Faaliyet Alanı: Pazar Araştırmaları 
Ajans Müşteri Portföyü: Kurumsal / KOBI 
ve Bağımsız Girişimciler 
Adres: Xsights Research & Consultancy 
Divanyolu Caddesi Hoca Rüstem Sokak 
Kader Han Kat: 3-4 Sultanahmet/İstanbul 
Telefon: +90 212 213 60 02 / 03 
www.xsights.co.uk

kimlik ve itibar konularında ciddi 
bir birikim ve birbirinden ilginç 
vaka çalışmalarına sahip. Nitekim 
Xsights’da geçirdiğimiz iki saat 
içinde, bir dönemlik pazarlama ve 
satış dersi almış kadar olduk. Xsights 
X-Perception, X-Reputation, 3S, satış 
öncesi /sırası/sonrası modelleriyle 
müşterilerinin sorularına cevap veriyor 
ve ticari sonuçlara dönüşen sonuçlar 
alıyor.

KUVVETLİ YÖNLERİNDEN 
BİRİ ALT YAPISI
2010’dan bu yana yaptığı ciddi 
yatırımlar sayesinde online araştırma 
konusunda öne çıkan Xsights, 
hem yurtiçi hem de yurtdışındaki 
müşterilere hizmet vermeye devam 

ediyor. Genel Müdür Çiğdem Penn, 
Xsights’ın online paneli olan Konuşan 
Türkiye’ye (www.turkiyeninsesipaneli.com) 
yatırımların 2013 yılında da devam 
edeceğini belirtiyor. 

2013 yılına hızlı başlayan Xsights, 
Kazakistan’da Brif Research’le beraber 
kurduğu ortaklıkla, yeni pazarlara 
açılmakta. Kazakistan’da faaliyet 
gösteren firmalara hizmet vermeye 
hazır olan ajans, Türkiye İtibar 
Endeksi’nin aynısını Kazakistan’da 
yapmayı planlıyor. 

Xsights, her yönüyle donanımlı, 
dinamik, akıllı bir ajans. Araştırma 
sektörüne yeni bir renk kattığı, 
pozitif bir enerji getirdiği ise kesin. 
Başarılarının devamını canı gönülden 
diliyoruz. 

Ne zaman Xsights?
Yeni bir marka yaratıyorsanız 

Yeni bir sektöre giriyorsanız 

Yeni bir mecrayı ölçümlemek

ihtiyacındaysanız 

Kurumsal itibarınızı ölçmek ve Türkiye

İtibar Endeksi’ndeki  yerini görmek

isterseniz 

Markanıza yeni bir konum gerekiyorsa  

Kurumunuza yeni bir kimlik istiyorsanız

Satışlarınız düşmüş, stratejileriniz

tükenmişse www.xsights.co.uk adresini

ziyaret ediniz! 
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B2B pazarında satın alma kararları ve süreçleri, sanılanın aksine tüketici pazarından oldukça 
farklı ve karmaşık bir yapı izliyor. Asıl karar vericilere, onları yönlendirenlere, son kullanıcılara ve 
benzerlerine. B2B pazarlama odaklı bir bakış açısıyla dizayn ettiğimiz araştırmalarla, B2B pazar 
fırsatlarını keşfetme imkânı sunuyoruz.

VERA

Hedef kitlenizin tamamı ya 
da bir bölümü şirketlerden 
oluşuyorsa oldukça farklı 

pazarlama problemleri ve fırsatlarıyla 
karşı karşıyasınızdır. B2B pazarı, nihai 
tüketiciye göre ulaşılması daha zor ve 
farklı yöntemler barındırmasına karşın, 
şirketlerin gerçekleştirebileceği satış 
hacimlerini düşündüğümüzde önemli 
fırsatları içinde barındırmaktadır. Vera 
Araştırma olarak B2B pazar fırsatlarını 
keşfetmeniz için omnibus araştırmalarla 
keşif turları düzenliyoruz. 

B2B OMNİBUS ARAŞTIRMA 
HİZMETLERİMİZ
İşletmeler arası (B2B, business to 
business) alışverişlerde ve ticari 
pazarlama faaliyetlerinde kurumların 
kendi veri tabanlarında kayıtlı ticari 
müşterilerinden veri toplamaları önemli 
fakat tüm pazara ilişkin bilgi sunması ve 
kapsamlı bir benchmark 
yapabilmeleri açısından 
yetersizdir. Kurumların 
ulaşamadıkları B2B 
pazarının büyüklüğünü ve 
içinde barındırdığı fırsatları 
belirleyebilmeleri için 
kendi veri tabanlarından 
bağımsız bir örnek kitle 
üzerinden verilerini 
derlemeleri gerekir. Bu ise 
oldukça yüksek maliyetli 

B2B pazar fırsatlarını 
keşfetme imkanı

ve uzun soluklu bir araştırma süreci 
meydana getirir. Vera araştırma olarak 
biz, periyodik olarak gerçekleştireceğimiz 
B2B omnibus araştırmalarımızla 
müşterilerimize ekonomik ve hızlı 
çözümler sunarak destek veriyoruz.

Özellikle 20 ve üzeri çalışanı 
olan işletmeler hedef pazarınızda yer 
alıyorsa pazarlama iletişiminin en 
önemli tutundurma aracı kişisel satış 
olarak karşımıza çıkıyor. Kişisel satış, 
ticari müşterileri ürün, hizmet ya da 
kurum hakkında bilgilendiren, ticari 
müşterilerin tutum ve davranışlarını 
kurum lehine güçlendiren ve uzun 
dönemli iş ilişkisi kurulmasını sağlayan 
en önemli satış gücünüzdür. Bu amaçla 
periyodik olarak izlenmesi gerekir. 
Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz B2B 
omnibus araştırmalarımızın temelini 
oluşturan PSRater™ analiz modelimizi 
kullanarak kişisel satış etkinliğinizi geniş 

perspektifte ölçüyoruz.
B2B pazarınızda yer alan 

fırsatları ve büyüklüğünü 
OverallSegmentation™ analiz 
modelimizle belirliyoruz. Bu sayede 
ulaştığınız ve ulaşmanızı bekleyen 
pazarı davranışsal ve tutumsal verilerle 
inceleme imkanı sunuyoruz.

SEKTÖR STANDARTLARINI 
YÜKSELTİYORUZ

ATİLA TAŞ
Vera Araştırma ve Analitik Danışmanlık Hizmetleri 
Başkan Yardımcısı

Standartları yükseltmek için çıktığımız 
bu yolculuğa, geliştirdiğimiz ve 
geliştirmeye devam ettiğimiz analitik ve 
sofistike yaklaşımlarımızla ilerliyoruz. 
Araştırma yatırımının size sağladığı 
katma değeri belirleyebileceğiniz en 
önemli ölçüt, sunduğu kullanılabilir 
bilgi düzeyidir. Biz, katma değeri 
yüksek araştırma hizmetlerimizle 
sektör standartlarını yükseltmeye 
devam ediyoruz. 

Uluslararası pazar, kamuoyu 
ve sosyal araştırma standartlarını 
belirleyen ISO 20252:2006 
standardı 2012 yılının Mayıs ayında 
yeni gereklilikler eklenerek revize 
edilmişti. Vera Araştırma olarak ISO 
20252:2012 standartlarını sağlayıp 
denetimden geçen Türkiye’deki ilk 
araştırma şirketi olduk. BİR BAKIŞTA

Ajansın Adı: Vera Araştırma ve Analitik 
Danışmanlık Hizmetleri
Ajans  Başkanı: Cemal Demirel
Ajans Başkan Yardımcısı: Atila Taş, 
Şerafettin Koca
Faaliyet Alanı: Pazarlama, sosyal ve 
kamuoyu araştırmaları
Ajans Müşteri Portföyü: Banka, sigorta, 
GSM, bilişim, kargo ve taşımacılık, 
akaryakıt, otomotiv sektörü, basın yayın 
ve kamu kuruluşları
Adres: Anadolu Hisarı, Atatürk Cad. 
No:13 Göksu Plaza Beykoz / İstanbul
Telefon: +90 216 465 80 66
www.veraarastirma.com






