
2023

Araştırma sektörünün tek meslek örgütü olan Türkiye Araştırmacılar
Derneği’nin, sektörün insan kaynağına mesleki ve kişisel gelişimine katkı
sağlamak amacıyla 30 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiği TÜAD Akademi
programının 2023 eğitimlerini bilgilerinize sunarız.



Sürdürülebilirlik Araştırmaları ve Firma Stratejilerine Katkısı
27 Ocak 2023 / 13.00 - 15.00

Sürdürülebilirlik, kaynakları hem kullanım için hem de gelecek nesiller için koruma becerisini ifade eden karmaşık ve bir o kadar da
kapsamlı bir terimdir. Genellikle doğal kaynaklar ve çevreyle ilişkilendirilirken, toplumsal ve ekonomik kaynakları da içermektedir.

Öte yandan, 2020'de başlayan COVID pandemisinin, iklim endişesini her zamankinden daha önemli bir boyuta getirdiği bir gerçek.
Birçok ülkede gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, alışkanlıklarımızı hızlı bir şekilde değiştirmezsek bir çevre
felaketine doğru gittiğimiz konusunda bir fikir birliği var. Bu alışkanlıkları değiştirmek söz konusu olduğunda ise, sorumluluk
hükümetler ve iş dünyası aktörlerine düşmekte.

Peki sürdürülebilirlik araştırmaları bu noktada nasıl bir kurguyla ele alınmakta ve bu konuda en önemli aktörler olan hükümetler ve iş
dünyasına ne gibi katkılar sağlamakta? Bu soruları aydınlattığımız; hem araştırma dünyasında sürdürülebilirlik projelerinin
tasarımından; hem de iş stratejilerine faydalarından bahsedeceğimiz bir eğitim içeriği paylaşacağız.

Öncel Kıcalı
Ipsos - Araştırma Direktörü

Aysun Şabanlı
SB Brands For Good Turkey, 
Vice President/ Keynote Speaker
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Online Moderasyon ve Tüketici Tercihlerini Belirlemede “Ekrandan Tavşan Çıkarma” Sanatı
2 Şubat 2023 / 13.00 - 15.00

Pandeminin patladığı aylarda kalitatif araştırma moderatörlerinin aklına düşen ilk şey “bundan böyle mesleğimizi nasıl sürdüreceğiz?”
kaygısıydı. Hoş, önceleri de online çalışmalara imza atıyorduk ama bunlar genelde “blog” tarzı eş zamanlı olmayan ve tüketicinin
yazdığı yorumlara yönelik moderatörün aynı gün içerisinde irdelediği sorularla ilerleyen bir araştırma yöntemiydi. Ya da senede bir,
(hatta iki senede bir) yabancı araştırma firmalarının online platformu üzerinden yaptığımız (daha doğrusu yapmaya çalıştığımız) grup
toplantılarıydı. Ancak işin enteresan tarafı, araştırma yöntemindeki bu değişikliğe kendini en hızlı uyumlandıran sektörlerden birisi de
kalitatif Pazar araştırması oldu. Bu alandaki Zoom, Teams, Google Meet gibi “ilkler” elimizi güçlendiren, yüreğimizi ferahlatan
platformlar olarak imdadımıza hızır gibi yetişti. Bizler de birkaç ay “deneme yanılma”, “başını gözünü yarma” faaliyetlerinden sonra bu
işten çok keyif almaya başladık. Yüz yüze fiili olarak yaptığımız görüşmelerdeki kadar derinlemesine iç görü derlemekte sıkıntı çeksek
de, sistem beraberinde inanılmaz artılarıyla geldi.

Bu eğitimde moderasyona yeni başlayan meslektaşlarıma kısaca kalitatif moderasyonun A, B, C’sinden bahsederken, aynı zamanda
online araştırmanın “inceliklerinden”, “azizliklerinden” ve bu sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerinden söz edeceğiz..

Ali Arslan
Moderatör
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Veriden Marka Stratejisine
9 Şubat 2023 / 13.00 - 15.00

Araştırmanın farklı yöntemleriyle elde edilen verinin, bir markanın yol haritası için nasıl kullanılabileceği üzerine bir
eğitimdir. Araştırma sektörü profesyonelleri için, tersine mühendislik yöntemi ile marka için anahtar veriler ve çıktıları
paylaşılacaktır. Somut örneklerle, marka stratejisinin omurgasının dayandığı araştırma teknikleri ve içerikleri yer
alacaktır. Aynı zamanda marka yöneticileri için de bir araştırma öncesi hangi alanların çok önemli olduğu
vurgulanacaktır.

Erkan Belen
Coredea Consulting, CEO
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Alışverişçiyi Anlama Kılavuzu
16 Şubat 2023 / 13.00 - 15.00

Küresel olarak pandemi ve beraberinde getirdiği macro-ekonomik etkileri perakende ortamının oldukça rekabetçi ve talepkâr olmasını
tetikledi. Perakendeciler ve üreticiler mevcut rekabetçi ortamda kararsızlaşan ve gittikçe artan alışverişçi kitlesinin ilgisini çekme ve bu
kitleyi kazanmak için çekişme mücadelesi veriyor.

Artık alışverişçiyi anlamak hiç olmadığı kadar önemli. Şimdi ve gelecekte alışverişçinin değişen önceliklerini anlayan ve buna bağlı
stratejisini oluşturan markalar şüphesiz alışverişçisinin kalbini kazanacaktır.

Vereceğimiz eğitimde, alışveriçiyi anlama noktasında strateji, araştırma, pazarlama gibi farklı iş birimlerindeki sorumlulalara üretici, 
perakendeci ve alışverişçi üçgeninde araştırmanın rolünü aktaracağız.

Ayşen Afacan
NielsenIQ - FMCG Sector Leader, Turkey
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Kantitatif Araştırmalar 101
2 Mart 2023 / 13.00 - 15.00

Hızlı değişim dönemlerinde, müşterimizin eğilimlerini anlamak her zamankinden daha önemli. Strateji belirlemek, bu stratejiye uygun
olarak atılan adımların etkisini ölçmek üzere kalitatif ve kantitatif çalışmaları kullanıyoruz. Peki Kantitatif ne demek? Hangi çalışmaları
kantitatif olarak tanımlarız? Hangi kararlarımızı destekleriz? Ne zaman kullanmalıyız? Kantitatif çalışmaların aşamaları neler? Bir
kantitatif çalışmayı kurgularken ikincil kaynakları nasıl kullanırız, temsiliyeti nasıl sağlarız? Sonuçları değerlendirirken aynı bilgileri nasıl
kullanırız? Oluşturduğumuz soru formu, uygulayacağımız analizleri ve raporumuzun detaylarını nasıl belirler? İşte Kantitatif 101’de bu
sorulara cevap arayacağız.

Çağla Bakış
DataCredence - Kurucu
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Kalitatif Araştırmalar 101
16 Mart 2023 / 13.00 - 15.00

Bir insanı nasıl tanırsınız? Onunla konuşarak mı, onu gözlemleyerek mi?

Kalitatif Araştırmalar 101 Eğitimi ile rakamlarla bize yalnızca bir yüzünü gösteren insanı, nasıl daha yakın ve derinden tanıyabileceğimizi
öğreneceğiz. Bunu yaparken hangi yolları kullanabileceğimizin, tutum ile davranış arasındaki farkları hangi açılardan
yakalayabileceğimizin detaylarına ineceğiz. Söylenen ve söylenmeyenlerin bize nasıl ışık tuttuğunu birlikte anlayacağız.

Burçin Bediz
Ipsos - Araştırma Direktörü
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İş Dünyası İçin Veriye Dayalı Karar Verme
30 Mart 2023 / 13.00 - 15.00

Organizasyonlar rekabet avantajı elde etmek için varlıklarını hızla dijitalleştirirken; küresel dijitalleşme trendleri, verinin gücünü her
geçen gün artırıyor. Veriyi merkeze koyan, yönetebilen ve anlamlı içgörüler elde edebilen şirketler, günümüzün rekabetçi küresel
ekonomisinden pay alma şansını yakalıyor. Bu eğitimde hem verinin değerini hem de nasıl anlamlandırılacağı üzerinden durulacaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki başlıkların kapsanması hedeflenmektedir.

•Veriye Dayalı Karar Verme Çerçevesi
•Pazarlama için Veri Bazlı Karar Verme
•Veriye Dayalı Ürün Tahmini
•Verilerle Finans Fırsatlarını Belirleme
•Veriye Dayalı İş Operasyonları

Serkan Ceran
Analizon - Kurucu
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NPS ile Sesten Aksiyona - Başarılı Bir Case Study
6 Nisan 2023 / 13.00 - 15.00

Eğitim konu başlıkları aşağıdaki gibidir;

İdeal Müşteri deneyimi yönetimi nasıl olmalıdır?
Net Promoter Score (NPS) projesi nedir ve bu ölçümlemenin ideal Müşteri deneyimi yönetimine katkısı nedir?
NPS skorları en faydalı şekilde nasıl raporlanmalı ve kullanılmalı?
Yves Rocher olarak biz bu projeyi nasıl kurguladık?
Kritik seviye uyarıları nedir ve biz nasıl kurguladık & faydalandık?
Raporları nasıl otomatize ettik?
Bu projeden gelen çıktılarla hangi aksiyonları aldık? Bu aksiyonlar bizim skorlarımızı nereden nereye taşıdı?

Bu eğitimden müşteri deneyimi uzmanları, pazarlama uzmanları, data analistleri ve raporlama uzmanları faydalanabilir.

Gül Elitok
Yves Rocher - Müşterinin Sesi & İçgörü Müdürü
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Online Panel Nasıl Kurulur, Nasıl Yönetilir?
12 Nisan 2023 / 13.00 - 15.00

Tüketiciler hızla değişirken, tüketiciye ulaşma yolları da değişiyor dönüşüyor. Bugün, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde online
paneller en yoğun kullanılan bilgi toplama yöntemleri arasında ilk sırayı alıyor. Bugün, özellikle de pandeminin etkisiyle benzer bir
dönüşümü yaşıyoruz. Bu eğitimle, online panel dünyasını merak eden, online araştırmalardan yararlanan, arkasındaki sistematiği;
güçlü ve zayıf yönlerini anlamak isteyenlerle online panel dünyasına giriş yapacağız ve aşağıdaki sorulara yanıt bulacağız:

•Online panel nedir, ne değildir?
•Sınırları var mıdır? Online panelle ne yapılır, ne yapılmaz?
•Online panel nasıl kurulur?
•Nasıl bir teknolojik alt yapıya ihtiyaç duyulur?
•Katılımcıları nasıl kazanılır?
•Nasıl sistemde tutulur?
•Katılımcıların profili nasıl belirlenir, verdikleri bilgilerin doğruluğundan nasıl emin olunur?
•Online panel üzerinden araştırma yapma kuralları nelerdir?

Didem Okumuşoğlu
Sia Insight – Kurucu Ortak

2023



Verilerle Hikayeler Anlatmak
17 Mayıs 2023 / 13.00 - 15.00

İçinde bulunduğumuz çağda giderek artan miktarda veri ile karşılaşıyoruz. Bu veriyi işlemek bir maharet olduğu gibi veriyi anlaşılır ve
etkili bir şekilde kullanabilmek de önemli bir beceri. Anlattıklarımızı veri ile desteklemek ve veriyi hikayeleştirmek her geçen gün daha
önemli olacak. Bu eğitimde katılımcılara bu konuda ilham verici yöntemler ve örnekler ile yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

Hedefler:
Katılımcılara/katılımcıların,

● Veri ile destekleyerek fiziksel ve online ortamda, kısa sürede iletişim kurgulayabilmeleri
● Bu iletişimlerinde hikaye anlatımının etkileyici ve ikna edici gücünden faydalanabilmeleri için hikaye kurgulama teknikleri 
öğrenebilmeleri.

İhsan Özçıtak
Deeper – Yönetici Ortak
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Segmentasyon – Persona
25 Mayıs 2023 / 13.00 - 15.00

Segmentasyon, hedef kitlemizin hem demografi ve yaşam biçimine ilişkin değişkenler hem de ürünün-hizmetin özelliklerine ilişkin
tercihleri göz önünde bulundurularak gruplara ayrılmasıdır Demografik, davranışsal (tercih etme, ürün-hizmet kullanımı) ve psikolojik
(düşünce yapısı) özelliklere göre segmentasyon yapılabilmektedir. Segmentasyon araştırmaları ile pazar detaylı olarak tanımlanır ve
hedef gruplar belirlenerek bu gruplara özel pazarlama stratejileri konusunda markalara ışık tutan içgörüler sağlanır. Segmentasyon ve
persona analizlerinin yapılması için kalitatif ve kantitatif araştırma teknikleri birlikte kullanılır. Kantitatif analizlerde istatistiksel
yöntemlerden kümeleme, faktör analizi ve ilişki (korelasyon) analizleri uygulanmaktadır. Bu eğitimde hem segmentasyon
araştırmalarının teknik detayları anlatılacak hem de farklı kategorilerden kantitatif ve kalitatif çıktı örnekleri sunulacaktır.

Prof. Dr. Burç Ülengin
GfK – İstatistik Danışmanı

2023

Hande Diker
GfK – Adhoc Müşteri Çözümleri Direktörü



Dijital Dünyada Veri ile Marka Hikayesi Anlatmak
21 Eylül 2023 / 13.00 - 15.00

Bu eğitimde dijital araştırma teknikleri ve dijitalden çekebildiğimiz verilerle markanın hikayesini şekillendirme, anlık verilerin, hızlı
çıktıların hem araştırma hem de reklam sektörünü dönüştürmesi anlatılacaktır.

Erkan Belen
Coredea Consulting - CEO

2023



UX Araştırma
3 Ekim 2023 / 13.00 - 15.00

Bu eğitimde kullanıcıyı anlama, araştırma yapma, bulguları analiz etme ve problem çözümlemeyi içeren kullanıcı deneyimi
yolculuğunun başlangıç noktası olan UX Araştırma süreçleri ele alınacaktır. UX kavramını tanıyarak başlayan eğitimimiz UX Araştırma
tekniklerini incelediğimiz ve ardından bir workshop ile eğitimde konuştuğumuz kavramlar üzerinde alıştırma yaptığımız hem teorik
hem de pratik şekilde uçtan uca gerçekleşecektir.

Başlıca konu başlıkları:
• UX/UI kavramları ve farklılaştığı noktalar
• UX Research/UX Design kavramları ve farklılaştığı noktalar
• UX Araştırma nedir, nasıl yürütülür, hangi süreçlerden geçer?
• İçgörü/Insight kavramı
• UX Araştırma teknikleri

İlayda Topçu
Userspots – UX Researcher
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Olimpos Dağ'ına Tırmanacaksanız Hazırlıklı Olmalısınız
5 Ekim 2023 / 13.00 - 15.00

Hekimlik zanaatı, insanlık tarihi boyunca en zor, en meşakkatli zanaatlardan birisi olarak kabul edilir.

Ancak kalitatif Pazar araştırması alanında hekimlerle “doğru” ve “verimli” bir iletişim kurmak ve bu iletişim bünyesinde “değerli
içgörüler devşirmek” de bir o kadar zordur. Onlara sorularınızı yöneltirken söz konusu hekimin mesleki ve kişisel değer yargılarını,
algılarını ve en önemlisi hekimin personasını, yani hangi hekim karakterine nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi çözümlemek gerekir.

Bu eğitimde medikal alanda kalitatif araştırma yapan araştırmacılar olduğu kadar ilaç endüstrisinde hekimlerle iletişim içerisinde olan
herkesin yararlanacağı hayati ipuçlarına değineceğiz.

Ali Arslan
Moderatör
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Zengin İçgörü için Etkili Soru Sorma
19 Ekim 2023 / 13.00 - 16.00

İnsan davranışlarına yön veren ve zihnin diplerine kadar kök salmış motivasyon unsurları ve bariyerlerinin ortaya çıkarılması için 
profesyonel sorgu tekniklerinin uygulanması gerekir. "Derin İçgörü" ancak bu şekikde ortaya çıkar.

Bu eğitim ile sıradan insan davranışlarının arkasındaki sıradışı gerçekleri ortaya çıkarmak için soru sorma pratiklerimize çok farklı 
açılardan yaklaşacağız. Bu sayede kaliteli soru sorma teknikleri uygulamalı bir şekilde içselleştirilebilecek.

Eğitimin Kazanımları

•Temel sorgu tekniklerini ve uygulamadaki kriterleri öğrenmek.
•İçgörüye giden yolda otomatik ve yüzeysel yanıtların ötesine nasıl geçilebileceğini deneyimlemek
•Güçlü sorularla düşünce ve davranışın altında yatan motivasyon unsurlarını gün ışığına çıkarmak.

Cihan Bozkuş
Publicis Groupe – Head of DataWise
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Çocuklarla Nitel Araştırma Yapmanın İncelikleri
26 Ekim 2023 / 13.00 - 15.00

Bu eğitim, bu konuları özetlemektedir:
•Çocukların öngörülemezliği: Çocuklarla yapılan araştırmaların yetişkinlerle yapılan araştırmalardan nasıl farklıdır? Oyun oynayabilen
moderatör mü öğretmen moderatör mü?
•“Yaş” neden önemlidir? Çocuklar ile kastımız erken yaşlardan (yaklaşık 5-7 yaş) orta-geç gençlere (yaklaşık 14-16 yaş) kadar olan
çocuklardır. Benzer yaştaki çocuklar arasında gelişim farklılıkları olabilse de; yaş, yaşam döngüsü ve gelişim aşaması için yararlı bir
bağlam sunar. Nerde grup, nerde budy pair/kanka görüşmesi, nerde derinlemesine görüşme yapmak gerekir? Doğru yöntemin
seçiminin önemi nedir?
•Çocuklarla araştırmada temel yaklaşımlar nelerdir?
•Çocuklarla iletişimde neler önemlidir?
•İyi bir moderatörün özellikleri nelerdir? Moderasyonda neler fark yaratır?
•Çocuklarla nitel araştırmada etik konular

Güno Bilger
Moderatör

2023

Yeşim Yaşa
Zen Danışmanlık – Klinik Psikolog



Tasarım Odaklı Düşünme
9 Kasım 2023 / 13.00 - 15.00

Tasarım odaklı düşünme, bir ürün veya hizmetin tasarım sürecinde, kullanıcı deneyimini en üst düzeye taşımak için kullanılan bir
yöntemdir. Bu yöntem, ürünün veya hizmetin kullanımı, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve problemleri gibi faktörleri düşünmeye yönlendirir.
Tasarım odaklı düşünme, ürünün veya hizmetin tasarımından üretim sürecine kadar her aşamasında uygulanabilir ve sadece
tasarımcılar değil, herkes tarafından kullanılabilir. Bu eğitimde nasıl tasarım odaklı düşünmenin ne olduğu ve nasıl kullanılabileceğine
dair anlatımlar gerçekleştirilecektir.

Başlıca konu başlıkları:
• Tasarım Odaklı Düşünme Nedir?
• Tasarım Odaklı Düşünme Neden Popüler?
• Tasarım Odaklı Düşünme Aşamaları

Enis Altınkaynak
Userspots – UX Designer
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Temsili Tam Sayımlar ile Pazar Büyüklüğü ölçümü ve KPI Takibi
22 Kasım 2023 / 13.00 - 15.00

Gerek hızlı tüketim gerekse tüketici teknolojisi sektörlerinde markalar pazar payı, ağırlıklı ağırlıksız dağıtım, dağıtım etkinliği gibi temel
performans göstergelerini perakende panelleri sayesinde takip etmektedirler. Hatta bu sektörlerin dışında otomotiv, yapı malzemeleri
gibi farklı sektörlerin ürün kategorileri için de perakende panelleri kurulmuş ve markalara hizmet vermektedir. Elbette bu paneller için
çok yüksek yatırım maliyetleri söz konusudur ve kurulmaları kolay olmamaktadır.

GfK perakende panellerini kurmanın fizibilite olarak olumlu sonuç vermediği sektör ve kategorilerde, temsili tam sayımlar ile pazar
büyüklüğü ölçümü ve KPI takibi çözümünü hayata geçiriyor. Bu eğitimde bu araştırmaların ana prensipleri katılımcılarla paylaşılacaktır.

Berk Özdemir
GfK – IT, MDA and SDA Sectors Manager

2023

Ebru Başpınar
GfK – Senior Lead



Yeni Pazarlarda Nasıl Araştırma Yapılır
30 Kasım 2023 / 13.00 - 16.00

Global pazarlar, kendi içinde birçok belirsizliği, farklılığı ve dinamiği barındırır. Dolayısıyla girişimcilerin pazara giriş stratejilerini verilerle
desteklemesi hayati öneme sahiptir. Öte yandan, veri yağmuruna tutulmamak için stratejik öneme sahip veriyi bilimsel bir şekilde
toplayıp analiz etmek gerekir. Bunun için de temel veri platformlarını ve araştırma metotlarını bilmek, veriye dayalı alacağınız kararları
güçlendirir. Bu eğitimde, bilimsel araştırma metotlarını öğrenerek sağlıklı analizler yapmanın yollarını görebileceğiniz gibi, hali hazırdaki
mevcut veri kaynak ve platformlarını nasıl kullanabileceğimizle ilgili içgörüye sahip olacaksınız.

Eğitimin Kazanımları
•Yeni bir pazara girerken hangi araştırmalara ihtiyaç olacağını anlamak.
•Bir ülkeyi araştırmacı gözüyle değerlendirirken ele alınan verileri ve faktörleri tanımak.
•Bilimsel araştırma metotlarıyla kaliteli verileri ve içgörüleri üretmenin yollarını görmek.
•Hali hazırda sık kullanılan global veri kaynaklarını tanıyarak hangi çözümleri sunduklarını deneyimlemek.

Cihan Bozkuş
Publicis Groupe – Head of DataWise
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2023 Tüketici Trendleri
7 Aralık 2023 / 13.00 - 15.00

Son yıllarda küresel olarak karşı karşıya kalınan olaylar gösterdi ki, değişmeyen tek şey değişim! Tüketiciler değişen yaşam koşulları,
gelişen teknolojiler karşısında yeni kararlar alıyor ve hızlıca hayatlarına adapte edebiliyor. 2023 yılında geçmiş yıllardaki trendlerin
hangilerinin ivme kazandığı, tüketicilerin hangi yeni trendleri benimsediği ve hangi trendler ile yollarını ayırdığını bu eğitimde
değerlendireceğiz.

Ceren Akyol
Ipsos – Araştırma Direktörü
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Ücretler Tek Eğitim Paket

Üye 330 ₺ 5.280 ₺

Üye Değil 430 ₺ 6.880 ₺

o Eğitimler online yapılmaktadır.
o Eğitim katılım iptalleri 24 saat öncesine kadar yapılmalıdır.
o İptal bilgisi verilmediği durumda eğitim hakkı yanar, ödemesi alınır.
o Bireysel katılımlarda makbuz kesilir.
o Akademisyenlere %50 indirim yapılır.
o Öğrenciler belgelerini ibraz ederek bedelsiz katılabilir.
o Paketlerde bir sonraki yıla devreden haklarda fiyat farkı alınır.
o Fiyatlara %18 KDV eklenir. 

Kayıt ve bilgi için:
Çağla Bayındır

cagla.bayindir@tuad.org.tr
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