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Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Sosyal medya yeni medyanın uzantısı olarak yeni kurallar ve kuramları içeren bir kitle
iletişim aracıdır. Klasik medyadan farklı özellikleri, içeriğin yani mesajın oluşturulması, aracın
yapısı, izleyicisinin konumu, farklı araştırma yöntemlerini gerektirmektedir. İletişim
araştırmalarında kullanılan yöntemler temeli oluştursalar da bu mecranın kendine has
özellikleri yeni ölçümleme tekniklerine ihtiyaç duymaktadır. Bu derste sosyal medyanın
ölçümleme yöntemleri üzerinde durulacaktır.
İnternet teknolojileri yeni medya ve onu n uzantısı olan sosyal medyayı hayatımıza
sokarak iletişim alanında büyük bir yenilik ve bununla birlikte gelen farklı bir iletişim deneyimi
sağlamıştır. Ortaya çıkan her yenilik oluşturduğu farklı kullanımlar ve durumlarla birlikte
kendine özel uygulamaları getirmiştir. Bizim konumuz dâhilinde olan araştırma yöntemleri de
bu yeni aracın özelliklerine göre yeni yöntemlerin ortaya çıkmasını zorunlu hale getirmiştir.

Prof. Dr. Seçkin Özmen
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1. ONLİNE NİCEL ARAŞTIRMA-I

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu

bölümde

online

nicel

araştımanın

ne

olduğu

nasıl

yapıldığı,

öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Nicel araştırma nedir? İnternet ortamında nicel araştırma nasıl yapılır?

Özellikleri nedir?
2.

Online nicel araştırmanın nicel araştırma yöntemlerinden farkı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yeni medya ve onun bir aracı Temel kavramlar, tanımlar ve
Online nicel araştırma

olarak düşünebileceğimiz sosyal yöntem

özelliklerine

dikkat

medyada nicel araştırma nasıl çekilerek konuların daha kolay
yapılır?

anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
1.

Nicel araştırma

2.

Online nicel araştırma

3.

Online anket süreci

4.

Online katılımcı
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GİRİŞ
Online veri toplama yoluyla gerçekleştirilen çoğu nicel araştırmanın, yüz yüze ya da
telefonla gerçekleştirilen diğer nicel araştırma yöntemlerinden, çözümü amaçlanan problemler,
yöneltilen sorular ve yapılan analiz yönünden, farklı olmadığını bilmemiz gerekiyor.
Bölümde ele alınan konu başlıkları şunlardır:
Online anket süreci
Anketler ve internet yöntemi
Görüşme için katılımcı bulmak
Anketi internete taşımak
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1.ONLİNE NİCEL ARAŞTIRMA
ONLINE ANKET SÜRECİ
Online anketin süresinin telefonla anket yönteminden farklı olduğunu, aynı zamanda
yüz yüze çalışmadan çok daha farklı olduğunu söylemeliyiz. Daha karmaşık örneklerde
online anket için gereken toplam süre telefonla ya da yüz yüze yapılan çalışmalardan
kısadır, ancak bu tek tek her örnekte aynı durumun geçerli değildir.
Online veri toplama yönteminin kullanıldığı bir projede izlenen veri toplama evresinin
tipik bir süreci;

1

Müşteriyle birlikte soru listesinin taslağını hazırlayıp üzerinde görüş birliğine
varmak: Sorular çoğu zaman ya kağıda ya da yazım dosyasına (örneğin
Microsoft Word'e) dökülür.

2

Anketin dosya komutlarını yazmak: Tipik bir veri toplama sistemi kullanarak
online bir soru formu hazırlamak.

3

Anketi yerine yerleştirmek: Soru formunu internete bağlı bir server'a (sunucuya)
koyarak, sonuçları depolayacak bir veritabanıyla bağlantılandırmak.

4

Anketi test edip onaylamak.

5

İnsanları ankete katılmaya davet etmek: Bir veritabanı üzerindeki kişilere ya da
bir panelin üyelerine davetiye göndermek.

6

Veri toplamak ve anketin gelişimini izlemek, bu arada kota denetimi gibi ince
ayarlar yapmak.

7

Anketi kapatmak, verileri indirmek, online anketi ve verileri ortadan kaldırmak
ya da arşive atmak.

Yüz yüze ya da telefonla yapılan çalışmalarda 2. Adımda belirtilen anket formunun
görünümü normalde pek önemli sayılmayacak bir konudur. Online yöntemdeyse katılımcı,
anketi yalnız başına dolduracağından; dış görünüm, sözcüklerin düzeni ve anketin genel
görünüşü, tıpkı postayla gönderilen anket formlarındaki gibi son derece önemlidir. Daha iyi
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tasarlanmış, sözcükleri daha özenle seçilmiş, daha ilgi çekici görünen anketler daha iyi veriler
elde etmeye yaramakla birlikte, hazırlanmaları daha uzun sürer.
ANKETLER VE İNTERNET YÖNTEMİ
Soru ve anket formlarının dilini genelde sorulara, sayfalara ve görüşülen kişilere yapılan
referanslarla birlikte, yüz yüze araştırmalardan alma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ancak
kendine has her yöntemin tanımamız ve kullanmamız gereken karakter ve özellikleri vardır.
Bu bölümde internetle bağlantılı diğer anket çeşitlerini inceleyeceğiz.
WEB ANKETLERİ
Çoğu internet araştırması, bir internet tarayıcısı (Microsoft'un İnternet Explorer'ı ya da
Mozilla'nın Firefox'u gibi) aracılığıyla erişim sağlanan bir ankettir. Bu tür bir araştırmaya
genelde web anketi denir ve çoğunlukla uzman online anket yazıhmıyla (Confirmit, Nebu veya
Voxco gibi şirketlerin ürünleriyle) hazırlanıp yürütülür. Anket örneğin HTML, JavaScript ve
Flash gibi geniş bir dizi araç yardımıyla çalıştırılabilir veya uzunca bir sayfa halinde ya da her
biri bir ya da daha çok soru içeren ardıcıl sayfalar halinde ekrana getirilebilir.
E-POSTA ANKETLERİ
"E-posta anketi" terimi normalde katılımcılara e-posta yoluyla iletilen anketleri ifade
eder. Bu terim anketin belli bir siteye yerleştirilmiş olduğu ve katılımcılara e-postayla davetiye
gönderildiği anlamına gelmez; bu tür çalışmalara genelde "web anketi" denir.
Online araştırmanın ilk günlerinde, e-posta anketleri popülerdi çünkü insanlar anketi
doldururken online bağlantıyı sürdürmek zorunda değillerdi. O tarihlerde internet oldukça
yavaş çalışıyordu ve erişime genelde dakika hesabıyla para ödeniyordu. Yine aynı dönem-lerde
pek çok kişinin e-posta adresi olmasına karşın işyerlerindeki bilgisayarlarından internete girme
olanağı yoktu.
E-posta anketi iki şekilde iletilir. Birincisinde anket e-posta metninin içine konur.
İkincisindeyse e-postanın ekinde gönderilir.
E-posta metnindeki e-posta anketleri;

8

E-postanın içinde gönderilen e-posta anketleri başlıca iki türe ayrılır: metin e-postalar
ve HTML e-postalar.
Metin e-postada soru formu bir e-posta sayfasına yazılmış bir mesaj şeklindedir.
Katılımcı "Yanıtla" tuşuna tıklayarak e-postayı açar ve yanıtlarına girer. Metnin sıkıcı ve
sınırlayıcı olması, katılımcılarm soruları atlama, doğru düzgün yanıtlayamama (örneğin tek bir
seçenek istenen yerde iki şıkkı birden işaretlemek gibi) hatta istemeden soruların bir kısmını
silme olasılığı bu uygulamanın en önemli sakıncalarıdır. Bu anket taslaklarını çıkarmak,
postalamayı yürütmek ve yanıtları yorumlamak için görüşme yazılımı bulunmaktadır.
HTML e-posta anketinde, daha ilgi çekici bir anket yaratmak için HTML'nin
marifetlerinden yararlanılır. Bir HTML anketi çekici bir görünüme kavuşturulabilir. Örneğin
radyo düğmesi ve işaret kutusu gibi standart özelliklerle ve e-postanın sonuna "SUBMIT"
(Gönder, Kabul et) düğmesi koyarak metin daha anlaşılır hale getirilebilir. HTML anketlerin
problemi, birçok kişinin e-posta filtrelerinin HTML mesajlara geçiş izni vermemesi ya da
bunları görünce hemen düz metin haline çevirme olasılığıdır.
Web anketlerine kıyasla e-posta anketlerin faydasını, örneğin büyük bir organizasyonun
personeli arasında bir araştırma yaparken görürüz. Büyük bir kuruluşta web temelli anket
uygulandığında, birçok kişinin aynı anda internete girmesi nedeniyle bant genişliği problemi
çıkma olasılığı söz konusudur. Şirket içinde bir e-posta anketinin dağıtılması halindeyse yükün
daha dengeli paylaştırılması daha olasıdır.
E-posta anket için özel bir durum da e-posta servisinin, (örneğin Microsoft Outlook'un)
insanların görüşlerini almak amacıyla kullandığı oylama düğmeleri gibi, fikir belirtmek için
kullanılmasıdır.
Eklenti olarak e-posta anketleri
İnternetin ilk dönemlerinde geçerli kod kapsamında bir anket postalamak oldukça kabul
gören bir uygulamaydı. Katılımcının makinesine ulaşan bu e-postalar açılır, anket tamamlanır,
ardından projenin sponsoruna geri postalanırdı. E-posta yoluyla geçerli kod kabulündeki
azalma bu tür anketlerin seyrelmesini getirdi.

İNDİRİLEBİLİR ANKETLER
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İndirilebilir anket, metnin internetten yerel bir cihaza indirildiği ve veri toplama
sürecinin sonunda sonuçların sunucuya geri yollandığı bir uygulamadır. İndirilebilir anketler
PC temelli anketlerden çok, akıllı telefonlar gibi taşınabilir cihazlara uygundur.
Şimdilik epey nadir olsa da; taşınabilip indirilebilen anketin e-etnografi gibi daha geniş
projeler için uygulanabilir olması yakın döneme özgü bir yeniliktir.
GÖRÜŞME İÇİN KATILIMCI BULMAK
Başlangıçta online veri toplamanın geri kalmasının ana nedenlerinden biri, potansiyel
katılımcılarla temas kurabilmek için güvenilir ve ölçülebilir bir yöntemin bulunmayışıydı. Yüz
yüze araştırmalarda seçmen kayıtları, posta adres dosyaları ve benzeri kaynaklardan
yararlanılabiliyordu. Telefonla yapılan görüşmelerdeyse rehberler ve RDD (rastgele numara
çevirme) yöntemi kullanılıyordu ama kimlerin internete girdiğini gösteren bir rehber mevcut
değildi (hâlâ da değil). Bununla birlikte, 1990'larda ve sonrasında online anketlere yanıt veren
katılımcıları dosyalamak için çeşitli yollar geliştirildi. Bu yeniliklerin örneklemenin nasıl
yapılacağına ilişkin varsayımlarda kimi değişiklikleri zorunlu kıldığını söylemek zorundayız.
Katılımcılarla temas kurmanın belli başlı yöntemleri:
1.

Online erişim panelleri

2.

Müşteri veritabanları

3.

Pazarlama veritabanları

4.

Müşteri panelleri

5.

Web sitesi ziyaretçileri

6.

Gelişigüzel örnekleme [river sampling)

Aşağıda bu altı yaklaşım genel hatlarıyla anlatılıyor.
ONLINE ERİŞİM PANELLERİ
Online veri toplama yönteminin geniş ölçüde benimsenmesini kolaylaştıran iki büyük
değişiklik oldu: Online erişim panellerinin gelişimi ve pazar müşterilerinin geniş bir kesimin
rasgele olasılıklı örneklem varsayımlarından uzaklaşma eğilimi. Gerek araştırma tedarikçileri
gerekse alıcıları bu iki değişiklikten birincisini gayet net bir şekilde fark ettiler. Buna karşılık,
rasgele olasılık örneklemi tutturma yeteneğinin kaybolmasınm adamakılh anlaşıldığmı
söylemek mümkün değil.
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Online erişim panellerine erişim paneli, hatta sadece panel de denir. SSI, eRewards,
LightSpeed ve GMI gibi uluslararası online erişim panelleri gelişkin pazarların çoğu (piyasa
araştırması için geniş hacimli pazarlar anlamında gelişmiş) için online örnekleme sağlayabilir.
Buna ek olarak en gelişkin pazarların çoğunda çeşit çeşit yerel paneller de mevcuttur.
Online erişim panelleriyle çalışmanm bir dizi değişik yolu vardır, ama içlerinden ikisi
en tipik olanlarıdır:
1.

Araştırmacı panel şirketine bir örneklem tanımı ve komut dosyaları yazılıp
yerleştirilmiş bir anket bağlantısı sunar. Ardından panel şirketinin üyelerini
ankete katılmaya çağırır.

2.

Araştırmacı, anketi ve örneklem tanımlarmı somutlarken panel şirketi, anketin
komut dosyalarını düzenler, yerine oturtur ve örnekleme sunar.

Online erişim panellerinin öneminden ötürü kitabın ileriki sayfalarında özel olarak bu
konuya ayrılmış bir bölüm yer alıyor.

MÜŞTERİ VERİTABANLARI
Çoğu şirketin kendine göre belli bir müşteri veritabanı vardır. Bunlar bütün müşterileri
kapsayan son derece detaylı CRM veritabanı ya da (örneğin bir online perakendeci gibi) belli
bir plana bağlı olmadan rasgele toplanmış e-posta adresleri listesi olabilir.
Müşteri veritabanına dayalı bir araştırma yürütürken tipik yaklaşım, veritabanından
çıkarılan örnek bir üye grubuna anket davetiyesi göndermektir. Başka yolları da olmakla
birlikte davetiye göndermenin en yaygın yolu e-postadır. Posta davetinde çoğunlukla bir web
anketi bağlantısı yer alır.

PAZARLAMA VERİTABANLARI
Pazarlama amaçlı veritabanı bulunduran büyük kuruluşlar da vardır. Bu veritabanına
sahip müşterilerin çoğu doğrudan e-posta şirketleridir, ama bazen piyasa araştırması örneklemi
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temin etmek için de kullanılır. Piyasa araştırmacılarının bu yaklaşımla ilgili dile getirdiği
başlıca endişeler şunlardır. (1) bu listedeki kişilerle ilgili bazı çekinceler olabilir; (2) araştırma
sektörünün üzerinde anlaştığı kalite esaslarının hiçbirini bu veritabanlarında (kalite notlarını
ilerde göreceksiniz) bulmak mümkün değildir; (3) pazarlama listelerindeki kişiler pazarlamayı
pazar araştırmasıyla ya da rekabeti pazar araştırmasıyla karıştırabilir.
Pazarlama veritabanı şirketleri çoğunlukla anketler için yazma ve alan sağlama hizmeti
(hosting) sunmazlar. Bu yüzden onlardan yararlanmanın en klasik biçimi veritabanı şirketinin
araştırmacıyla anlaştığı bir davet şekli kullanarak, anket için bir e-posta daveti gön-dermesi ve
web araştırması bağlantısı belirtmesidir.
Pazarlama veritabanlarını kullanan araştırmacılar, mükerrer yanıtlar gelmesi (adı
veritabanına birkaç kez yazılmış kişiler anketi bir kereden çok yanıtlayabiliyorlar) ve ödül ya
da yarışma amacıyla beklenenin çok üzerinde kişinin ankete ilgi göstermesi gibi problemlerle
karşılaştıklarını bildiriyorlar.
Erişim paneli ile pazarlama veritabanı arasındaki başlıca farklılıklar şunlardır:
1.

Erişim paneli yalnızca piyasa araştırması için kullanılır, pazarlama amacıyla
kullanılmaz.

2.

Erişim paneli üyeleri panelde bulunduklarını ve kendileriyle sadece piyasa
araştırması için temas kurulacağını bilirler.

3.

Piyasa araştırması online erişim panellerinin çoğu ESOMAR ilkeleri gibi rehber
prensiplere imza atmışlardır.

Yönergeler, pazarlama veritabanını kullandığında, araştırmacı listelerdeki kişilerden
gerekli izinlerin alındığına ve çocuklarm kapsam dışına çıkarılması (ya da anne babalarından
izin alınması) için gereken çabanın gösterilmiş olduğuna emin olmak zorundadır. Bu
listelerdeki yanıt alma oranı genelde online erişim panellerinden daha düşüktür. Pazarlama
veritabanlarında farklı fiyatlandırma politikaları geçerlidir. Bir kısmı davet anında, bir kısmı
da ankete başlarken, diğerleri tamamlandığında rakam belirler.
Pazarlama veritabanları onca eleştirilmesine karşın, online erişim panellerinin
yaratılmasında yardımcı olarak kullanılmıştır.
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MÜŞTERİ PANELLERİ
Kendi araştırma panellerini oluşturan bir dizi müşteri de var. Müşteri paneliyle müşteri
veritabanı arasındaki temel fark, erişim paneli ile pazarlama veritabanı arasındakinin aynısıdır.
WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ
Bir web sitesini ziyaret eden kişilerden nicel seçme için örnekleme yapılabilir. Örneğin
bir online haber servisini ziyaret edenlerden web sitesiyle, haber servisinin arkasındaki
markayla ya da haber servisiyle ilgili bir ankete katılmaları istenebilir.
1.

popup (bindirmeli şerit ya da pop-under gibi benzeri bir uygulama) kullanmak.

2.

web sitesine davetiye koymak.

Popup anketler genel soruşturmalara yanıt verecek kişiler bulmak için de kullanılabilir,
ancak özellikle birden çok sitede yer alıyorsa, bu yaklaşımın "gelişigüzel örnekleme" tekniği
olarak kategorize edilmesi daha uygundur.
GELİŞİGÜZEL ÖRNEKLEME
Gelişigüzel örnekleme (river sampling de de) mantığı, bir panel ya da topluluğa
katılmak üzere daha önceden seçilmiş aynı küçük alt gruba yeniden gitmek yerine, gerek
duyulduğu anda yeni katılımcılar bulup kaydetmektir.
Gelişigüzel örnekleme taraftarları, online erişim panellerine kıyasla, rasgele
örneklemeye en yakın yöntem olduğunu iddia ederler. Ne var ki bunlann çoğu gelişigüzel
örneklemenin "tazeliği" üzerinde yoğunlaşırken, temsili yanlarının geçerliliği üzerinde pek
durmazlar. Online erişim panelleri üyelerinin yılda 100 kadar ankete yanıt verebileceğine
dikkat çeker, buna karşılık gelişigüzel örnekleme yoluyla belirlenen taze katılımcıların
yanıtlarının, çok sayıda anket bitirmiş olmanın etkisinden arınmış olacağını söylerler.
"Taze olan en iyisidir" önermesinin belli bir geçerlik taşıdığı doğrudur, ama ARF'nin
"Kalite Vakfı" projesi kapsamındaki araştırma, bir kişinin doldurduğu anket sayısının sorun
olmadığını belirtiyor. Dolayısıyla bu "taze" örneği kanıta dayalı bir karar olmaktan çok, ana
özgü kişisel bir tercih olarak kabul edebiliriz.
Gelişigüzel örnekleme örnekleri:
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O banner reklamlar
O popup'lar
O ara boşluklar
O bindirmeli şeritler
O sosyal ağlar içindeki etkileşim araçları
DİĞER ÖRNEKLEM KAYNAKLARI
Yukarıda özetlenenlerin dışında denenmiş geniş bir alternatif yöntem yelpazesi
bulunmaktadır:
O telefonla kayıt
O SMS'le kayıt
O açık alan reklamları, örneğin bilboardlar
O gazete ve dergi ilanları
O posta davetiyesi
O ürün veya makbuzla URL postalama
O halka açık mekânlar, örneğin siber kafeler, kiosklar.
Ne var ki, bu yöntemlerin kimi somut durumlarda yararlı olduğu görülmüşse de,
hiçbirinden istenen verim alınamamıştır. Genelde düşük düzeyde karşılık bulmuşlardır.
ANKETİ İNTERNETE TAŞIMAK
Bir anketi online hale getirmek, o esnada sürdürülen bir çalışmayı, örneğin yüz yüze,
telefonla ya da postayla yürütülmekte olan bir veri toplama çalışmasını, internete taşıma
sürecini ifade eder. İnsanlar 1990'lardan itibaren anket çalışmalarını internete taşıyor.
Dolayısıyla bu alanda çokça deneyime sahip olunduğunu söylemek mümkün.
Yürürlükteki bir anket çalışmasını internete taşımak, başa çıkılması gereken kalıtsal
sorunları ortaya çıkarabilir. Kalıtsal sorun içeren iki yaygın çalışma örneği verecek olursak:
1.

İz sürme çalışması. Örneğin marka, reklam veya müşteri memnuniyeti gibi
unsurları belli bir zaman süresince izlemek. Veri toplama yöntemlerinin
değişmesi, değişikliklerin izini sürme yetisinin kaybını getirebilir.
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Bulguların yorumlanmasına yardımcı norm ve kıstasların kullanıldığı

2.

çalışmalar. Örneğin kavram testi, reklam ön testi ve kanaat yoklaması gibi
çalışmalarda genellikle tarihsel projelere dayalı prosedürler ve ağırlıklardan
yararlanılır. Böyle bir araştırma internete taşındığında, söz konusu ağırlıklar ya
da prosedürleri değiştirme ihtiyacı doğabilir.
Bir araştırmayı internete taşırken dikkat edilmesi gereken başlıca sorunlar:
Doğru örneklemle online temas kurulabiliyor mu?
Online örneklem proje için yeterli büyüklükte mi?
Online örneklem mevcut örneklemden farklı mı?
Mevcut soruların hepsini online sormak mümkün mü?
Mevcut sorular internette farklı yanıtlar getirebilir mi?
Yeni araştırma eski çalışmayla aradaki farkları en aza mı indirecek, yoksa olası
düzeltmeleri en yüksek düzeye mi çıkaracak?
Yeni çalışmayı önce pilot olarak mı başlatmalı, yoksa eskisine paralel mi yürütmeli?
Sonuçlardaki farklılıklar modelleştirilebilir mi?
Yukarıda özetlenen tüm noktaları değerlendirince, bir projeyi bir yöntemden diğerine
taşırken dikkate alınması gereken üç temel değişim etmeni ortaya çıkıyor:
1.

Nüfus etkisi. Online araştırma anketine temel alman nüfus diğer anket
yöntemlerinde temel alınan nüfustan farklı olabilir.

2.

Örneklem etkisi. Online ulaşılan kişiler diğer yöntemlerle ulaşılan kişilerden
farklı örneklemler oluşturabilir.

3.

Yöntem etkisi. Aynı kişi internette, diğer bir yöntemde verdiği yanıtlardan
farklı şekilde yanıtlar verebilir.

Yukarıda belirtilen hususlar aşağıda inceleniyor. Araştırmacı potansiyel farklılıkları
değerlendirirken şunu aklından çıkarmamalıdır: Farklı demek, kötü demek değildir. Farklılık
iyi ya da kötü yönde olabileceği gibi, hiçbir şey değiştirmeyebilir de.
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DOĞRU ÖRNEKLEMLE ONLINE TEMAS SAĞLANABİLİR Mİ?
Üzerinde durulması gereken başlıca noktalardan biri, daha önce örneklem olarak
alınmış bir kişinin internete girmesi ve önerilen anketin o kişiye internette ulaşabilmesidir.
Araştırmacı bu soruya yanıt ararken, örneklemin bir iç veritabanından mı yoksa bir online
erişim panelinden mi bulunduğuna bakmak durumundadır.
Online anket örneklemi öncekinden farklı özelliklerde (yani daha genç, zengin,
internette alışveriş yapmaya eğilimli, daha az TV izleyen) biri çıkarsa, doğal olarak anket
sonuçları online değişikliğin etkilerini yansıtacaktır.
Online yaklaşımın uygun yöntem olmadığı bir duruma örnek olarak, internet kullanım
derecesini tespit etmeyi hedef alan bir araştırmayı gösterebiliriz. İnternetin yaygınlık düzeyini
bulmak için başka bir yöntem gerekir. İnternet kullanım boyutunu bile online anketle gerekir.
İnternet kullanım boyutunu bile online anketle ölçmek zordur, çünkü bu çalışmada ulaşılacak
kişilerin ölçüsüz bir ağırlıkla, sistemli olarak yoğun internet kullanıcıları arasından çıkacağı
kesindir.
Online uygulamanın ters düştüğü bir başka araştırma örneği de, insanların seyahat
acentelerinden uçak bileti ayırtma konusuna nasıl baktıklarıdır. İnternete girenler genelde uçak
biletlerini doğrudan kendileri ayırmaya eğilimlidirler, daha çok karmaşık yolculuklar için
seyahat acentelerinin kapılarını çalarlar; buna karşılık internete girmeyen kişiler seyahat
acentelerinin hizmetlerinden daha fazla yararlanırlar.
ONLINE ÖRNEKLEM PROJE İÇİN YETERİNCE BÜYÜK MÜ?
Eğer araştırma bir haftalık marka izleme çalışması gibi kapsamlı bir çalışmaysa,
örneklem kaynağının, anketi tamamlamak için aynı deneklere tekrar tekrar dönmeyi zorunlu
kılmayacak ve başka bir kaynak arayışına ihtiyaç bırakmayacak kadar büyük olması gerekir.
Değişiklik yaparak bir kaynaktan diğerine, örneğin bir panelden başka bir panele geçerken,
nüfus yapısındaki farklılıklarla ilgisi olmayan sonuç değişiklikleri yaratma olasılığı yüksektir.
ONLINE ÖRNEKLEM ŞİMDİKİ ÖRNEKLEMDEN FARKLI MI?
Online bağlantı kurabildiğiniz kişiler daha önceden temasınız olan insanlara yakın olsa
bile, anketi tamamlamayı kabul edenler farklı kişiler olabilir. Online örneklem nüfus özellikleri
bakımından denk olsa bile tavır, inanç ya da deneyim yönünden farklılıklar taşıyabilir.

16

BÜTÜN SORULARINIZ ONLINE SORULABİLECEK NİTELİKTE Mİ?
Yüz yüzeyken ya da telefonda rahatlıkla sorulabilecek kimi soruları internette ortaya
atmak sorun çıkarabilir. Önce rasgele, ardından bilinçli sıralanmış bir listeyle, sözgelimi önce
rasgele bir marka listesi, ardından sıralı bir marka listesi kullanılarak yapılan yaygın araştırma
uygulaması buna güzel bir örnektir. Görüşme yapılan kişinin karşısındayken rasgele listeyi
sorgulamayı derinleştirerek desteklemek mümkündür. Örneğin "Hangi meşrubatları tercih
ediyorsunuz?" şeklindeki bir soruya katılımcı "Kola" diye yanıt verirse, "Ne tür bir Kola?" diye
sorulabilir.
Online anket çalışmasında rasgele listeler, açık uçlu sorular içermek zorundadır. Bunun
süreç üzerinde pek çok etkisi vardır. Birincisi insanlar çoğu ismi bilgisayarın algılayabileceği
şekilde harfi harfine yazamaz. Örneğin bir katılımcı "Coca Cola" yazarsa, bilgisayar onun
"Coca Cola" demek istediğini anlayamayabilir, bu durumda anketi düzenleyen kişinin ne tür
bir Kola diye sorma şansı yoktur. Sıralı listelerde işler daha da zorlaşır. Yüz yüze ve telefonla
yapılan anketlerde görüşmeci daha önce adı rasgele geçen maddeleri söylemiş bulunduğundan,
şimdi bunlarla ilgili yanıtlarını sırasıyla verecektir. Online ankette ise önce rasgele listedeki
açık uçlu yanıtları verecek, sonra rasgele sorularda belirtmiş olduğu maddeleri seçerek bütün
listeyi yanıtlamak durumunda kalacaktır.
Online anket yapan bir araştırmacı elindeki soruları gözden geçirerek, online ortamın
sınırlılıklarına uydurmak için ne gibi değişiklikler gerektiğini belirlemelidir.

Uygulama Soruları
1.

Online nicel araştırma kavramını nasıl tanımlayabiliriz.

2.

Online araştırmada katılımcı nasıl sağlanır?

3.

Online araştırma paneli ne demektir?

4.

Online anket tasarlarken nelere dikkat etmeliyiz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Online veri toplama yoluyla gerçekleştirilen çoğu nicel araştırmanın, yüz yüze ya da
telefonla gerçekleştirilen diğer nicel araştırma yöntemlerinden, çözümü amaçlanan
problemler, yöneltilen sorular ve yapılan analiz yönünden, farklı olmadığını bilmemiz
gerekiyor. İnternet ortamında nicel araştırmanın nasıl yapılması gerektiği ve dikkat
edilmesi gereken noktaların neler olduğu üzerinde durduk.
Bölümde aşağıdaki konu başlıklarını öğrendik;
Online anket süreci
Anketler ve internet yöntemi
Görüşme için katılımcı bulmak
Anketi internete taşımak
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Bölüm Soruları
1. Online anketin süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Telefonla anket yönteminden ve yüz yüze çalışmadan farklıdır.
b) Telefonla anket yöntemine benzer ama yüz yüze çalışmadan farklıdır.
c) Telefonla anket yönteminden farklıdır ama yüz yüze çalışmaya benzer.
d) Telefonla anket yöntemine de yüz yüze çalışmaya da benzer.
2. Aşağıdakilerden kaçı "Online veri toplama yönteminin kullanıldığı bir projede izlenen veri
toplama evresinin tipik bir süreci" içinde yer alır?
I.

Müşteriyle birlikte soru listesinin taslağını hazırlayıp üzerinde görüş birliğine varmak:
Sorular çoğu zaman ya kağıda ya da yazım dosyasına (örneğin Microsoft Word'e)
dökülür.

II.

Anketin dosya komutlarını yazmak: Tipik bir veri toplama sistemi kullanarak online bir
soru formu hazırlamak.

III.

Anketi yerine yerleştirmek: Soru formunu internete bağlı bir server'a (sunucuya)
koyarak, sonuçları depolayacak bir veritabanıyla bağlantılandırmak.

IV.
V.

Anketi test edip onaylamak.
İnsanları ankete katılmaya davet etmek: Bir veritabanı üzerindeki kişilere ya da bir
panelin üyelerine davetiye göndermek.

VI.

Veri toplamak ve anketin gelişimini izlemek, bu arada kota dene-timi gibi ince ayarlar
yapmak.

VII.

Anketi kapatmak, verileri indirmek, online anketi ve verileri orta-dan kaldırmak ya da
arşive atmak.
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

3. Online araştırmanın ilk günlerinde, e-posta anketlerinin popüler olmasını sebebi değildir?
a) İnsanlar anketi doldururken online bağlantıyı sürdürmek zorunda değillerdir.
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b) O tarihlerde internet oldukça yavaş çalışıyordu.
c) O tarihlerde erişime genelde dakika hesabıyla para ödeniyordu.
d) Aynı dönemlerde pek çok kişinin e-posta adresi olmasına karşın işyerlerindeki
bilgisayarlarından internete girme olanağı yoktu.
4. Aşağıdakilerden kaçı online anket için katılımcılarla temas kurmanın belli başlı
yöntemlerindendir?
Online erişim panelleri

I.
II.

Müşteri veritabanları

III.

Pazarlama veritabanları

IV.

Müşteri panelleri

V.

Web sitesi ziyaretçileri
Gelişigüzel örnekleme [river sampling)

VI.

a)
b)
c)
d)
e)

2
3
4
5
6

5.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Anket HTML yardımıyla çalıştırılabilir
b) Anket JavaScript yardımıyla çalıştırılabilir
c) Anket Flash yardımıyla çalıştırılabilir.
d) Anket Confirmit yardımıyla çalıştırılabilir
e) Geniş bir dizi araç yardımıyla çalıştırılabilir.

6. Büyük bir kuruluşta web temelli anket uygulandığında, birçok kişinin aynı anda internete
girmesinin sakıncası nedir?
a) Bant genişliği problemi çıkma olasılığı,
b) Yükün daha dengeli paylaştırılması,
c) Personel sayısının fazla olması,
d) Personel sayısının az olması,
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e) İnsanların görüşlerini bildirmesi
7. Hangisi katılımcılarla temas kurmanın belli başlı yöntemlerinden biri değildir?
a.

Müşteri veritabanları

b.

Pazarlama veritabanları

c.

Kura çekme

d.

Müşteri panelleri

e.

Web sitesi ziyaretçileri

8. Hangisi online veri toplama yönteminin kullanıldığı bir projede izlenen veri toplama
evresinin tipik bir süreci değildir?
a. Müşteriyle birlikte soru listesinin taslağını hazırlayıp üzerinde görüş birliğine varmak,
b. Anketin dosya komutlarını yazmak: Tipik bir veri toplama sistemi kullanarak online bir
soru formu hazırlamak,
c. Anketi uygulamak üzere kağıda basmak,
d. Anketi test edip onaylamak.
e. İnsanları ankete katılmaya davet etmek: Bir veritabanı üzerindeki kişilere ya da bir
panelin üyelerine davetiye göndermek.
Cevaplar
1) A
2) E
3) E
4) E
5) D
6) A
7) C
8) C
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2.ONLİNE NİCEL ARAŞTIRMA-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde online nicel araştırmanın nasıl yapıldığı ve özelliklerini anlatmaya devam
edileceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Web anketi nasıl yapılır?

2.

Web anket sistemini kullanmaya gerek var mı? Satın almalı mı geliştirmeli mi?

3.

Web anket sistemi seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

4.

Web anket sistemi kapasitesi ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın nasıl elde edileceği

Kazanım

veya geliştirileceği

Teknolojinin iletişim süreçlerini
Online nicel araştırmanın devamı

nasıl

etkilediğini

araştırma

ve

yöntemlerinde

bunun Online ortamda nicel araştırmanın
ki nasıl yapıldığı

farklılığı
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Anahtar Kavramlar

1.

Web anket sistemi

2.

Yazılım

3.

SaaS

4.

Çoklu medya seçenekleri

5.

Melez anket seçeneği
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Giriş
Bu bölümde web anket sistemlerini ele alıyoruz. Online anket yapmak için e-posta
anketlerini kullanmıyorsak web anket sistemlerinden biri kullanarak yapmamız gerekmektedir.
Web anket sistemi dediğimiz zaman Survey Monkey, Zoomerang, Confirmit ve Nebu gibi
küçük ölçeklilerden büyük ölçeklilere kadar kullanabileceğimiz sistemler vardır.
Bir anket sistemini seçerken dikkat etmemiz gereken noktalar şunlardır;


Bir tveb anket sistemi almalı ya da üretmeli mi?



Web anket sistemini kullanmaya gerek var mı?



Yazılım mı, SaaS'mı?



Maliyetle ilgili konular



Sistem özellikleri



Kapasite



Veri koruma ve güvenlik



Veri raporlama/takip



Başka araçlarla bütünleştirme



Çekici anketler



Organizasyon ve potansiyelini değerlendirme
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2.ONLİNE NİCEL ARAŞTIRMA-2
Web Anketi
Web anketi, bir internet sitesine konuşlandırılmış olup bir web tarayıcı (örneğin
Microsoft Explorer ve Mozil-la Firefox gibi) üzerinden erişim sağlanır. Web anketlerine
genelde bilgisayarla ulaşılsa da, artık akıllı telefonlar gibi mobil cihazların, örneğin iPhone'ların
daha geniş ölçüde kullanıma girdiği de hesaba katılmalıdır.
Survey Monkey ve Zoomerang gibi ucuz seçeneklerden Confirmit ve Nebu gibi büyük
ölçekli projelere kadar uzanan, kimilerinin gereğinden fazla bulduğu online anket sistemi
mevcuttur. Anket sistemleri ölçek, güç, çekici anket yaratma yeteneği ve analizle bütünleşme
gibi etmenlere göre farklılıklar göstermektedir.
Online anket sistemleri arasındaki önemli farklılıklardan biri yazılım (müşteri sistemi
alıp yükler ve kendi sitesine koyar) ya da hizmet şeklinde (SaaS ya da Hizmet olarak Yazılım
denir, bazen ASP-Uygulama Hizmeti Sağlayıcısı dendiği de olur) satışa sunulup
sunulmadığıdır.
Çok sayıda farklı web anket sistemi mevcut olduğundan tercih yapmak zor olabilir.
Online anket sistemlerini (ve pazar araştırmasıyla ilgili diğer yazılımları) bulmak için
yararlanılabilecek kaynakların başında İngiliz danışman Meaning'in sağladığı Research Central
veritabanı gelir. http://www.meaning.uk.com/ adresinde bulabilirsiniz.
Bir anket sistemini seçerken dikkat edilecek belli başlı noktalar aşağıda inceleniyor:


Web anket sistemini kullanmaya gerek var mı?

Küçük ve orta boy araştırma ajansları, web anketi çözümünü kullanıp kullanmama
tercihinde bulunabilirler. Daha büyük şirketler genelde kendilerine göre bir çözüme gereksinim
duyarlar. Eğer araştırma ajansının kendine ait bir anket çözümü olmazsa, ya örneklem
sağlayıcılardan medet umacak ya da satın aldıkları hizmetlerin bir parçası olarak komut dosyası
yazımı ve anketi barındırmak için başka şirketlere ihtiyaç duyacaktır. Bünyesinde anket
çözümü bulundurmamanın asıl faydasıysa, ölçeklendirebilirlik (proje sayısındaki artış ve
azalmayı düzenlemek kolaylaşır) ve anket sürecinin işleyişinden çok araştırmaya odaklanma
yeteneğidir. Bünyesinde çözüm bulunmamasının getirebileceği potansiyel bir sınırlama
araştırma tasarımının diğer ajanslara önerilenle sınırlı kalması, yani veri toplama çalışmasına
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benzersiz bir unsur ekleme şansının zayıf olmasıdır. Web anketi çözümüne sahip şirketlerin
çoğu bir sistem sahibi olmanın maliyet avantajı sağladığını ileri sürme eğilimindedir.


Bir web anket sistemi almalı ya da üretmeli mi?

Şimdiye kadar kendi içlerinde çözüm üretmiş olan şirketlerin ticari bir çözüme geçmesi
miras, verim ve maliyet açılarından birtakım sorunlar doğurabilir. Online veri toplama sistemi
bulunmayan şirketlerin, çok özel nedenler olmadıkça, bugün artık kendi bünyelerinde bir sistem
yaratmaları için bir neden yoktur.
Yazılım çözümlerinin hâlâ şirketlerin bünyesinde geliştirildiği tek alan, online araştırma
topluluklarıdır. Online araştırma topluluklarını yönlendiren bu şirketler tartışmalarını, kamuoyu
yoklamalarını ve anketlerini birbirine bağlamak isterler. Ancak düzenli web anketleri ıçin
kullandıkları genel anket çözümlerinin çoğunda ya bunu başarmakta zorluk çekerler ya da hiç
başaramazlar.



Yazılım mı, SaaS'mı?

Eskiden kullanıcılar yazılımın bir kopyasını satın alıp bilgisayarlarına yükler ve oradan
kullanırdı. Online veri toplama açısından bu, yazılıımı satın almak, sunucuya kurmak ve bant
genişliği, veri güvenliği, güvenilirlik ve bakım-onarım konularından sorumlu olmak anlamına
gelirdi. SaaS (Hizmet olarak Yazılım), yazılım satın alıp sahiplenmenin alternatifidir. SaaS
uygulamasında, web anket sistemi alıcısı internet üzerinden hizmet veren bir şirkete yazılım
kullanma bedeli öder. Web anket sistemi sağlayıcısı, anketleri kendi bünyesinde tutarak,
yazıhma erişim olanağı sağlar; depolama, yedekleme, bant genişliği ve güncelleme gibi işler
ona aittir. Bu yaklaşıma ASP—Aplikasyon Hizmeti Sağlayıcısı modeli de denir.
İnsanlar SaaS'tan söz ederken, "öde-kullan" hizmeti diye tarif ederler.


Maliyetle ilgili konular

Maliyet, bir ajansın web anketi çözümü konusunda belirlenen rotada çoğunlukla
belirleyici bir faktördür. Aslında maliyet büyük bir faktördür. Web anket sistemlerinin fiyat
yelpazesi sıfırdan on binlerce, hatta yüz binlerce dolara varan bir genişliktedir. Dolayısıyla
karar vermenin karmaşık bir iş olmasına şaşmamak gerekir.
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Genelde bir sistemin maliyeti ne kadar yüksekse, sağladığı yarar da o ölçüde yüksektir.
Bazı ucuz sistemler daha pahalı ürünlerle rekabet edebilecek kimi özellikler barındırmakla
birlikte, pahalı sistemlerin derinliği ve genişliği onları karmaşık ve ticari araştırma alanları için
daha elverişli kılar.
Sistem özellikleri
Web anket sistemlerinin sunduğu özellikler hayli geniş kapsamlıdır. Bir web sistemi
seçerken göz önünde bulundurulması gereken temel özellikleri şöyle sıralayabiliriz:


Soru formu üretme araçları



Soru formu test etme olanağı



Proje yönetimi ve takibi



Çoklu medya seçenekleri



Gelişkin grafik arayüzü



Panel yönetim



Proje raporlama



Analiz seçenekleri



Uluslararası seçenekler



Mobil araştırma



Melez anket seçenekleri



Güvenlik seçenekleri



Pazarlama bilimi modülleri



Ölçeklenebilirlik



Programlanabilir senaryo ya da dil



Kapasite

Web anket sistemleri değişik talep düzeylerini karşılayabilecek kapasiteleri yönünden büyük
farklılıklar gösterirler. Kapasite şu hususları kapsar:
(a) bir yılda gerçekleştirilen görüşme sayısı
(b) herhangi bir andaki görüşme sayısı
(c) görüşmenin sunucudan talepleri
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SaaS sistemlerinin çoğunda, örneğin belirli bir zaman aralığında kullanılabilecek anket, eposta ve görüntü sayısını sınırlayan kabul edilebilir kullanım politikaları vardır.


Veri koruma ve güvenlik

SaaS hizmeti kullanmak için bir neden de, veri koruma ve güvenlik konularını dışarıdan
birilerine bırakma ihtiyacıdır. Gerek yasalar ve yasal düzenlemelerin gerekse
müşterilerin pazar araştırmacılarından beklentileri giderek daha da ağırlaşıyor.
Bir ajans için en kolay seçenek, müşterilerin, düzenlemelerin ve yasa koyucuların talep
ettiği standartları karşılayabilecek bir SaaS sağlayıcısı bulmaktır.
Buradaki iki ana nokta, sağlanan hizmetin güvenliği ile bilgilerin güvenliğidir.
Bilgi güvenliği şu unsurları içerir:


bilgi kayıplarından sakınmak, örneğin veri çubuklarına indirme yapanları
durdurmak aktarmaların kesintiye uğramasını önlemek



bilgilerin şifrelenmesini sağlamak



hack'leme ve benzeri saldırılardan korunmak



Veri raporlama/takip

Bir ajansın dikkate almak zorunda olduğu ilk nokta, raporlamasının ne kadarını veri
toplama sisteminden, ne kadarını diğer sistemlerden almak istediğidir. Bu kararın temel
etmenlerinden biri; bir ajansın gerçek zamanlı veriler üzerinde çalışmayı ve bu verileri
dağıtmayı ne kadar istediğine bağlıdır. Basit veri toplama sistemlerinde izleme de basit olduğu
gibi, raporlama da sınırlı kalır. Yelpazenin öbür ucunda, gerçek zamanlı sistemler, gösterge
panoları ve rapor birleştirme portalları gibi öğeleri veren gelişkin izleme ve raporlama
sistemleri sağlayan tam kapsamlı uygulamalar mevcuttur.



Başka araçlarla bütünleştirme

Daha basit veri toplama sistemleri genelde tek başına çalışmaya eğilimlidir, Excel gibi
formatlardaki verilerle bütünleştirilme olanakları sınırlıdır. Daha gelişkin sistemlerse başka
araçlarla iki şekilde bütünleşirler:


Veri toplama sistemi içinde yer alan daha çok sayîda aracı, örneğin diğer veri
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toplama yöntemleri, raporlama, kodlama ve gelişkin analiz gibi araçları içerirler.


Metin analizi, gelişkin analiz ve raporlama paketleri gibi üçüncü kişilere ait araçlarla
bağlantı kurarlar.



Çekici anketler

Bir veri toplama sistemi ne kadar basit ya da gelişkin olursa olsun, her veri toplama
sisteminde kötü ve sıkıcı anketler yazılabilir. Gerçekten de en karmaşık sistemlerde kolayca
sıkıcı anketler hazırlamak, özellikle de iç içe geçmiş uzun sorular yazmak olanaklıdır. Veri
toplama sistemleri arasında, yapısal olarak çekicilik öğelerinin bulunup bulunmaması gibi bir
fark olabilir. Bazı sistemlerde topluluk öğeleri ve animasyonlu anketler (örneğin Flash
kullanılarak) bulunabilir, buna karşılık diğerlerinde ya modül satın alarak ya da üçüncü kişiler
seçeneğini devreye sokarak eklenebilir


Organizasyon ve potansiyelini değerlendirme



Bir örgüt için en iyi web anket sistemini belirleyen başlıca unsurlardan biri o örgütün
beceri tabanı ve bu beceri tabanını genişletme potansiyelidir. Örneğin (SaaS
çözümünden farklı olarak) bir yazılım çözümü, anketlerini bünyesinde barındıracak
(ya doğrudan kendisi ya da üçüncü bir taraf üzerinden), yazılımı ve güncellemeleri
yükleyecek ve teknik sorunlarla ilgilenecek bir örgüte gerek duyar. Bu da kendi
payına örgütün kayda değer bir enformasyon teknolojisi kapasitesine sahip olmasını
gerektirir.



Komut yazımı, programlama, Flash ya da pazarlama bilimleri gibi gelişkin
becerilere dayalı web anket sistemleri bir örgütten, basit bir içgüdüsel arayüze oranla
çok daha fazla şey ister. Ne var ki, daha önce de belirttiğimiz gibi, güç ve basitlik
arasında bir denge yakalamak şarttır. Daha güçlü sistemleri kullanmak kolay
değildir, büyük olasılıkla özel bir kadro gerektirir.



Uzmanlık becerileri edinmeyi düşünen küçük şirketler için temel kurallardan biri bu
kritik görevi en az üç kişiye paylaştırma zorunluluğudur. Bu kurala göre
elemanlardan biri izinde, diğeri de hastayken, üçüncüsü iş başında olacaktır.
Uygulama Soruları

1.Bir araştırmanın online erişim paneline yerleştirilmesi ne demektir?
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2. Online erişim panelleri kaç şekilde ve nasıl çalışır?
3.Müşteri veri tabanı kullanmanın tasarım üzerindeki etkisi nedir?
4. Online erişim paneli seçerken neleri gözönünde bulundurmalı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Web anket sistemlerinin sunduğu özellikler hayli geniş kapsamlıdır. Bir web sistemi
seçerken göz önünde bulundurulması gereken temel özellikleri şöyle sıralayabiliriz:


Soru formu üretme araçları



Soru formu test etme olanağı



Proje yönetimi ve takibi



Çoklu medya seçenekleri



Gelişkin grafik arayüzü



Panel yönetim



Proje raporlama



Analiz seçenekleri



Uluslararası seçenekler



Mobil araştırma



Melez anket seçenekleri



Güvenlik seçenekleri



Pazarlama bilimi modülleri



Ölçeklenebilirlik



Programlanabilir senaryo ya da dil



Kapasite

Web anket sistemleri değişik talep düzeylerini karşılayabilecek kapasiteleri yönünden
büyük farklılıklar gösterirler. Web anket sistemlerinin sunduğu özellikler hayli geniş
kapsamlıdır. Bir web sistemi seçerken göz önünde bulundurulması gereken temel
özellikleri şöyle sıralayabiliriz:


Soru formu üretme araçları



Soru formu test etme olanağı



Proje yönetimi ve takibi



Çoklu medya seçenekleri



Gelişkin grafik arayüzü
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Panel yönetim



Proje raporlama



Analiz seçenekleri



Uluslararası seçenekler



Mobil araştırma



Melez anket seçenekleri



Güvenlik seçenekleri



Pazarlama bilimi modülleri



Ölçeklenebilirlik



Programlanabilir senaryo ya da dil



Kapasite

Web anket sistemleri değişik talep düzeylerini karşılayabilecek kapasiteleri yönünden
büyük farklılıklar gösterirler.
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Bölüm Sorular

1. Aşağıdaki ifadelerden kaçı anket sistemini seçerken dikkat etmemiz gereken noktalardandır?
I.

Bir tveb anket sistemi almalı ya da üretmeli mi?

II.

Web anket sistemini kullanmaya gerek var mı?

III.

Yazılım mı, SaaS'mı?

IV.

Maliyetle ilgili konular
Sistem özellikleri

V.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

2. Web anket sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Eskiden kullanıcılar yazılımın bir kopyasını satın alıp bilgisayarlarına yükler ve oradan
kullanırdı.
b) Online veri toplama açısından, yazılımı satın almak, sunucuya kurmaktan sorumlu
olmak anlamına gelirdi.
c) Online veri toplama açısından, yazılımı satın almak, bant genişliği ve veri
güvenliğinden sorumlu olmak anlamına gelirdi.
d) Online veri toplama açısından, yazılımı satın almak, güvenilirlik ve bakım-onarım
konularından sorumlu olmak anlamına gelirdi.
e) SaaS (Hizmet olarak Yazılım), yazılım satın alıp sahiplenmenin alternatifi değildir.
3. Web anket sistemlerinin sunduğu özellikler hayli geniş kapsamlıdır. Bir web sistemi seçerken
göz önünde bulundurulması gereken temel özelliklerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Soru formu üretme araçları olmaması
Soru formu test etme olanağı
Proje yönetimi ve takibi
Çoklu medya seçenekleri
Gelişkin grafik arayüzü

4. Web anket sistemlerinin sunduğu özellikler hayli geniş kapsamlıdır. Bir web sistemi seçerken
göz önünde bulundurulması gereken temel özelliklerden değildir?
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a) Panel yönetim
b) Proje raporlama özelliğinin olmaması
c) Analiz seçenekleri
d) Uluslararası seçenekler
e) Mobil araştırma
5. Aşağıdaki ifadelerden kaçı anket sistemini seçerken dikkat etmemiz gereken noktalardandır?
I.

Homojen (benzer) nitelikte katılımcı seçmek
Veri koruma ve güvenlik

II.
III.

Veri raporlama/takip

IV.

Kapasite

V.

Çekici anketler
Organizasyon ve potansiyelini değerlendirme

VI.
a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

6

6.Online nicel araştırmada bilgi güvenliği aşağıdaki unsurlardan hangisini içermez?
a. Bilgi kayıplarından sakınmak, örneğin veri çubuklarına indirme yapanları
durdurmak aktarmaların kesintiye uğramasını önlemek,
b. Bilgilerin şifrelenmesini sağlamak,
c. Hack'leme ve benzeri saldırılardan korunmak,
d. Katılımcıların kimlik bilgisinin güvenliği,
e. Veri raporlama/takip

7.SaaS ne demektir?
a. Hizmet olarak yazılım
b. Online anket sistemi
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c. Yazılım
d. Kapasite
e. Panel yönetimi

8.Bir web sistemi seçerken hangisinin göz önünde bulundurulması gerekmez?
a. Soru formu üretme araçları,
b. Soru formu test etme olanağı,
c. Deneyimli olması,
d. Çoklu medya seçenekleri,
e. Gelişkin grafik arayüzü.

Cevaplar:
1) E
2) E
3) A
4) B
5) D
6) D
7) A
8) C
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3.ONLİNE NİTEL ARAŞTIRMA-I

40

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde online nitel araştırmanın nasıl bir şey olduğu, nasıl kullanıldığı güçlü ve
zayıf yönleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Online nitel araştırmanın online nicel araştırmadan farkı nedir?

2.

Online nitel araştırma dediğimizde aklımıza hangi yöntemler gelir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Online nitel araştırma

Kazanım

Online nitel araştırma yöntemleri
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Uygulanacak

yöntemler

ve

özellikleri öğretilerek nasıl bir
uygulanacağı anlatılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
1.

Online odak grupları

2.

Çoklu medya

3.

Duyuru tahtası

4.

Katılımcı
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Giriş
Bu bölüm, online nitel araştırmanın nasıl bir şey olduğu, kimler tarafından kullanıldığı,
güçlü ve zayıf yanlarıyla, neden nicel araştırmalar kadar ileri ölçülere ulaşamadığı konularını
ele alıyor. Konunun inceleme alt başlıkları şunlardır:
Nitel ve nicel piyasa araştırmasının tammı
Online nitel araştırmanın gelişmesi ve ölçeği
Online nitel tekniklere giriş
Eşzamanlt ve eşzamanh olmayan yaklaşımlar
Uluslararası projeler ve farklılıklar
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3.ONLİNE NİTEL ARAŞTIRMA-1
Bu bölüm, online nitel araştırmanın nasıl bir şey olduğu, kimler tarafından kullanıldığı,
güçlü ve zayıf yanlarıyla, neden nicel araştırmalar kadar ileri ölçülere ulaşamadığı konularını
ele alıyor. Konunun inceleme alt başlıkları şunlardır:
O Nitel ve nicel piyasa araştırmasının tanımı
O Online nitel araştırmanın gelişmesi ve ölçeği
O Online nitel tekniklere giriş
O Eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan yaklaşımlar
O Uluslararası projeler ve farklılıklar
NİTEL VE NİCEL PİYASA ARAŞTIRMASININ TANIMI
Piyasa araştırması tarihinin büyük bir bölümünde nitel ve nicel araştırmalar arasındaki
fark, kaliteli sanat eserlerine benzer bir niteliğe sahip olmuştur. Yani sözcüklerle ifade etmesi
zordur, ama görür görmez fark edilir. Ne var ki, internet bütün eski "kesinliklere" meydan
okumaya başladı. Nicel çalışmalar giderek daha geniş ölçüde işbirliğiyle yürütülürken, nitel
projeler muazzam boyutlarda veri üretmeye başlıyor ("veri" sözcüğü metin, resim, video,
konuşma, nesne, vb gibi unsurları içerecek şekilde en geniş anlamıyla kullanılıyor).
Geleneksel olarak, araştırmacılar sayma sürecini nicel; konuşma, dinleme, gözleme ve
okuma süreçleriniyse nitel kabul ederler. Buna karşın, özellikle internet bağlantılı
yaklaşımlarda nicel ve nitel tanımlarında hassas davranmak giderek daha fazla önem kazanıyor.
Nicel ve nitel yöntemler arasındaki belli başlı farklılıklar şunlardır:
(a)

İki eğitimli uygulayıcı, bir analiz sırasında verilere, aynı işlem adımlarıyla aynı

yöntemi uygulayarak aynı sonucu elde ediyorlarsa, o zaman bu yöntem niceldir. Bunun önemi,
sonuçların yönteme ya da işlemciye değil, verilere dayanmasındadır.
(b)

Eğer (a) şıkkı doğru değil de analiz benimsenmiş bir soruşturma ve bilgi
teorisine dayanıyorsa, o zaman niteldir. Sonuçlar verilere değil, yönteme ve
araştırmacının yorumuna bağlıdır.

(c)

Yukarıdaki her iki şık da doğru değilse, ne nicel ne de nitel bir yöntem söz
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konusu olduğundan, buna piyasa araştırması denemez.
Tıp alanından bir benzetme yapalım: Bir insanın tansiyonunu ölçmek nicel bir süreçtir.
Psikiyatrik bir rahatsızlığı olduğuna karar vermek ise niteldir. Buna karşılık başının üzerinde
bir kristal sallayarak aurasının sağlıklı olduğunu söylemek saçmalığın dik âlâsıdır, bu yüzden
de ne nitel ne de niceldir.
Bu söylenenler aşağıda sıralanan araştırma yaklaşımlarını nitel tanımlaması kapsamına
sokuyor:
O hem online hem de offline olanlar dahil tüm odak grupları
O yüz yüze, telefonla ya da internette gerçekleştirilen genelde DG diye geçen
derinlemesine görüşmeler
O internet dışında nitel bir dengi bulunmayan, eşzamanlı olmayan bir teknik olarak
duyuru tahtası grupları
O gerek online ortamda, gerekse internet dışnnda aynı ölçüde geçerli olan semiyotik, yani
işaret ve semboller üzerinde çalışma
O gözlemsel nitel araştırma: Internet dışında alışverişe eşw eme yöntemi de eklenir.
Online alanda ise tarayıcıyla ara-ma yapma yöntemi eşlik eder. Tersine gözleme
dayanan nicel araştırma scanner'la veri tarama, müşteri trafiği ve tveo sitesi
analitiklerini içerir
O etnografi, yani insanların hayatlarını gözlemek. Intertte dışında etnografi giderek video
etnografisiyle özdeşleşiyor Internetteyse belli bir dönüşüme uğrayan "etnografi"
terimi, insanların sosyal medyada, sanal dünyalarında ve gerçek yaşamlarında neler
yaptıklarını tveb kameraları, cep telefonları ve avuç içi bilgisayar gibi cihazlar
aracılığıyla izlemeyi içeriyor
O blog ve buzz veri madenciliği, yani insanlartn ıveb'e koyduğu tezleri aramak. Bu iş
tamamen otomatik hale gelinceye kadar bu teknikler çoğunlukla nitel kalacakttr. Nicel
olan sadece, sözcük sıklığı ya da nicel ama sınırlı miktardaki kullanılan süslemelerin
sayımı gibi çok basit yaklaşımlardır.
O örneğin online topluluklar içindeki online tartışmalar niteldir, buna karşılık anket gibi
online topluluklarla özdeşleşmiş nicel faaliyetler de vardır.
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Şu anda örneğin blog madenciliğiyle araştırılabilecek yüz binlerce tartışma gibi hâlâ çok
büyük miktarlarda nitel veri mevcuttur. Bu verilerin nicel kullanımı şu an için çok sınırlıdır,
örneğin sözcük sayımı ve etiket bulutu gibi.
ONLINE NİTEL ARAŞTIRMANIN GELİŞMESİ VE ÖLÇEĞİ
Online nitel araştırma 1990'larda ilk kez sahneye çıktığında, online odak gruplarının
erdemleri hakkında yaygın bir tartışma ve online nitel yöntemin olası yükselişi üzerine çok
farklı görüşler vardı. Geçen on beş yıl içinde manzara netleşti; online nitel araştırmanın gelişme
temposunun nicel araştırmanın gelişmesine yetişemediği görüldü. Nicel araştırma 1990'ların
sonunda ilk ortaya çıkışından itibaren geçen on yıl içinde egemen küresel yöntem düzeyine
ulaştı. Online nitel yöntem ise bütün farklı formlarıyla hâlâ toplam nitel araştırmanın küçük bir
yüzdesini oluşturuyor. Online nitel faaliyetin boyutlarına ilişkin göstergelerden birini Mayıs
2009'da Itracks'in (online nitel araştırma dünyasının lider Oyuncularından biri) 10 bin kişilik
online odak grubunu bir süre önce sonuçlandırdıklarını (bu rakam 2009 Kasımında 11 bini
geçmişti) açıkladığı basın bülteninde gördük. Bu rakam mutlak olarak büyük olsa da, aynı
dönemdeki klasik yüz yüze odak grupların sayısına kıyasla yine de küçük kalmaktadır.
Eldeki verilere, örneğin ESOMAR verilerine bakınca küresel ölçekte, online nitel
projelerin tüm nitel araştırmaların yüzde 4'ünü zor bulduğunu görüyoruz. Karşılaştıracak
olursak, online nicel araştırmalar küresel düzeyde tüm anket çalışmalarının üçte birinden
fazlasını oluşturmaktadır.
Durumu özetleyecek olursak, bol miktarda online nitel araştırma yapıldığı, ancak
bunların nitel araştırma toplamının çok küçük bir parçasını meydana getirdiği, hele ki online
araştırmalar toplamının (ki çoğunlukla niceldir) daha da küçük bir bölümüne denk geldiği
şeklinde ifade edebiliriz.

ONLINE NİTEL TEKNİKLERE GİRİŞ
Online nitel araştırmaya özgü somut teknikleri ele alacağımız bu bölümde konuya giriş
yapıp, genel bir bakış sunacağız. Kullanılan dil üzerinde ortak bir anlayışla ilerleyebilmemiz
için burada bazı terim ve tanımların üzerinde duracağız.
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Online odak grupları; Online odak grupları, geleneksel odak gruplarının, insanlar
uzmanlaşmış bir sohbet yazılımı kullanarak belli bir web sitesinde toplanırlar. Online odak
grubunun paradigması, her ne kadar fiziksel temas ve karşı karşıya gelmenin sıcaklığından
yoksunsa da, yüz yüze çalışma gruplarına çok benzer.
Duyuru tahtası grupları. Duyuru tahtası grupları (duyuru tahtası odak grupları diye de
bilinir, DTG ya da DTOG) zamanla oluşur, bu yüzden odak gruplanndan farklı bir
paradigmaya, yüzeysel yaklaşımlardan çok daha fazla çok yönlü düşüncelere dayanır.
Duyuru tahtası gruplarının üyeleri görüşlerini uygun gördükleri durumlarda ve düşünmek
ve düşüncelerini derinleştirmek için daha çok zamana sahip olmanm avantajıyla dile
getirirler.

E-posta grupları; E-posta grupları (moderasyonlu e-posta grupları diye de bilinir) basit
e-posta yollama mekanizmasına dayalı olarak sürdürülen grup iletişimidir. E-posta grupları
internette ilk çıkan nitel araştırma araçlarıydı, ama artık hayli seyrelmiş durumdadır.
Sanal âlemler; Second Life (İkinci Yaşam) gibi sanal alemler sanal araştırmalar için
ilginç olanaklar yaratıyor. Ancak sanal alemlerin internet kullanıcıları ana akımı arasında
kayda değer bir yer edinememesi bu gelişmeyi bir ölçüde olumsuz etkilemiştir.
Paralel derinlemesine görüşmeler. Bu online derinlemesine görüşmeler (DG şeklinde
de yazılır) çok sayıda derinlemesine görüşmeyi birbirine paralel olarak yürütme yöntemidir.
DG'ler esas olarak, katılımcıların diğerlerinin katkılarını görmesine olanak vermeyecek
şekilde değiştirilmiş duyuru tahtası yazılımlarıyla gerçekleştirilir. Paralel DG'lerin
moderatörü hiçbiri diğerinden haberi olmaksızın bütün deneklerle görüşebilir ve hepsinin
yazdıklarını okuyabilir. Klasik derinlemesine görüşmeler aynen telefondaki gibi, online
sohbet, Skype veya anında mesaj gibi yöntemler aracılığıyla, internetten de yürütülebilir.
Nicel anketlerin nitel açımlaması; Nicel araştırmalar başından beri yoruma açık soruları
içerse de, internet nicel anketlere geniş bir nitel geri besleme ve açımlama ekleme olanağı
kazandırmıştır. Nicel anketlerin kazandığı bu eklentiler arasında kullanıcılara online görüntü
ekleme, web kamerası aracıhğıyla yorum iletme ve anket sonrası portallar kullanma olanağı
gibi araçlar yer almaktadır.
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Fiziksel grupları uzaktan gözleme. Fiilen bir araya gelen klasik bir gruba ait video
görüntüleri, etiketleme ve arşivleme sistemleriyle güçlendirilmiş bir geniş bant internet
bağlantısı kullanan dünyanın herhangi bir yerindeki gözlemcilere internet aracılığıyla
iletilebilir.
EŞZAMANLI VE EŞZAMANLI OLMAYAN YAKLAŞIMLAR
Birçok araştırmacı online nitel araştırmaları değerlendirirken eşzamanlı olan ve
olmayan yaklaşımlar arasına kesin bir ayrım çizgisi çekmiştir. Eşzamanlı tekniklerde (gerçek
zamanlı teknikler diye de bilinir) araştırmacı ile katılımcı aynı anda internettedir. Online
araştırmayı, yüz yüze odak grup-fiziksel ve telefonla derinlikli görüşmeler gibi yöntemlerle
yürütülen nitel araştırmalara en çok yakınlaştıran, eşzamanlı tekniklerdir. Eşzamanlı olmayan
teknikler araştırmacıyla katılımcının aynı andaa internette bulunmasını gerektirmez. Örnek
olarak; duyuru tahtası grupları ile e-posta grupları gibi.

Eşzamanlı olmayan teknikler salt piyasa araştırmaları dünyasıyla kalmamış, modern
toplumun da belli başlı trendlerinden biri haline gelmiştir. Örneğin 24 saat alışveriş, aracıların
devreden çıkması (örneğin banka memurlarının yerini alan ATM'ler ile seyahat acentelerinin
yerine geçen web siteleri), zaman ayarlı TV izleme ve radyo yayıncılığından internet
yayıncılığına (podcast) geçiş gibi gelişmelerin temelinde hep eşzamansızlık vardır. İnsanlar
giderek daha çok başkalarına değil kendilerine uygun zamanlarda iş yapmak istiyor.
Sahneye ilk çıkan online nitel tekniğin taşıyıcısı çok seyrek kullanılan eşzamanlı
olmayan e-posta gruplarıydı. Onun ardından eşzamanh bir teknik olan online odak grubu geldi.
Derken online araştırma topluluğunun (MROCs da denir) gözdesi haline geliveren eşzamansız
duyuru tahtası grubu ortaya çıktı.

Gerek eşzamanlı gerek eşzamanlı olmayan tekniklerin araştırmalarda her zaman belli
bir yer tutacağı kesin olmakla birlikte, nicel ve nitel araştırma alanlarında son yıllarda en güçlü
gelişim eşzamanlı olmayan yaklaşımlarda görülmüştür ve bu eğilimin yakm bir gelecekte
sürmesi beklenmektedir. Eşzamanlı olan ve olmayan nitel teknikler arasındaki başlıca fark,
aklına ilk geleni söylemekle enine boyuna düşünerek yanıtlamak arasındaki farka benzer.

50

Eşzamanlı olmayan yaklaşımlar araştırmacılara dikkate alma, derinliğine düşünme ve
düşüncelerini olgunlaştırma olanağı verir.

Online Odak Grupları
Online odak grupları, yüz yüze çalışan geleneksel odak gruplarının (insanların şahsen
katıldığı gruplar) internet üzerindeki karşılığıdır. Geleneksel odak grubundaki gibi daha
önceden kaydı yapılan az sayıda kişi belirlenen bir (online) mekânda buluşur. Tartışmayı, grup
üyelerinin etkileşim ve katkılarından içgörüler çıkarma hedefiyle, bir tartışma kılavuzu
rehberliğinde çalışan bir moderatör yönlendirir.
Bu bölümde şu ana başlıkları göreceğiz:
O Online odak gruplarına giriş: Online odak grubunun özellikleri ve yüz yüze odak
gruplarından ayrıldıkları noktalar
O Bir online odak grubu çalıştırmak: Gereken hazırlıklar ve moderatörün rolü
O Online odak grubu çözümünü seçmek: Bir sistem seçerken dikkate alınması gereken
konulara bakış
O Online odak gruplarından yana ve karşı savlar: Neden daha başarılı olamadılar, neden
bazıları onları severken, bazıları nefret ediyor
O Online odak gruplarının kaynakları: Online odak gruplart için bir dizi kaynak
O Online odak gruplarının özeti: Online odak gruplarının belli başlı özellikleri ve
kullanırken dikkat edilecek bazı temel noktalar

ON-LINE ODAK GRUPLARINA GİRİŞ
Online odak grupları, yüz yüze çalışan geleneksel odak gruplarının nitel araştırmacıların
alışık olduğu pek çok özelliği aynen barındıran online dengidir.
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Online odak gruplarının ilk günlerinde, sözgelimi 1990'ların ortalarında online odak
grupları için ısmarlama çözümler yoktu, bu yöntemin öncüleri standart sohbet yazılımları
kullanarak işe başladılar. Ancak son on yıldır online odak grubu yönetenlerin çoğu piyasa
araştırmacılarıyla odak grupları için özel tasarlanmış uzman yazılımlar ve sistemler kullanıyor.
Bugün piyasada bulunan online odak grubu yazılımlarının çoğunda onları pazar araştırmacıları
açısından daha kullanışlı hale getiren geniş bir özellikler yelpazesi yer alıyor. Başlıca özellikler
aşağıda listelendikten sonra tek tek ayrıntılarına iniliyor.
O Konumlar
O Tartışma kılavuzu
O Çoklu medya
O Katılımcıları yönlendirme
O Oylama yazılımı
O Web kameraları
O Yönetim bilgilendirme sistemleri
O Analiz seçenekleri
KONUMLAR
Online odak grubu yazılımı, insanlara odak gruplarına farklı konumlarda girme olanağı
sağlar. Örneğin katılımcı, moderatör, admin (yönetici) ve gözlemci gibi. Katılımcı
moderatör ve diğer katılımcılarla aynı sohbet ortamını paylaşır. Tipik konfigürasyonda
katılımcıların gözlemcilerle ya da adminlerle doğrudan teması olamaz.
Gözlemciler örneğin müşterilerdir. Olan biteni izler, ancak katılımcılarla iletişimde
bulunmazlar. Moderatör (ya da moderatörler) hem katılımcılar hem de gözlemcilerle
etkileşime girer; katılımcıları belli bir görüntüye ya da web sitesine yönlendirmek,
katıhmcıların aktivite kayıtlarını incelemek, yeni konu başlıkları açmak ve yanıtları
irdelemek gibi çok sayıda ekstra işleve erişim olanağına sahiptir.
Admin işlevi sohbet odasını oluşturmak ve verimli bir şekilde çalıştırmak için
kullanılır. Tipik bir projede admin işlevi yalnız odak grubu esnasında bir problem çıkarsa
diğerleriyle etkileşim kurar. Adminler grubun kurulmasmdan önce katılımcıyla müşteriler
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arasında gidip gelerek herhangi bir sistem sorunu olup olmadığmı kontrol eder ve odak
grubu için insanların internet üzerinde bir araya gelmesine aracılık eder.
Daha gelişkin sistemlerde bir de, bir dizi projeyi tutup depolayabilen sistemler için
üretilmiş proje yöneticisi rolü bulunur. Moderatöre sadece belli bir işe ve o iş süresince
erişim izni verilirken, proje yöneticisi aynı anda birden çok işle ilgilenmek durumunda
kalabilir.
TARTIŞMA KILAVUZU
Tipik bir online odak grubu sisteminde, oturum başlamadan önce bir tartışma kılavuzu
yükleme aracı bulunur. Bu kılavuz metni genelde araştırmacmın oturum sırasmda
kullanmayı düşündüğü bütün soru ve yoklama öğelerini içerir. Araştırmacıya artık sadece
önceden düşünülmeyen soru ve sorgulamaları girmek kalacağmdan, tartışma rehberinin
yüklenmesiyle iş yükü azalır. Bazı sistemler araştırmacıya tartışma kılavuzuyla birlikte
oturum sırasında hatırlatma işlevi görecek notlar ekleme olanağı da verir.
Tartışma kılavuzu aynı zamanda araştırmacının odak grubu ça-hşmasmda kullanmayı
düşündüğü tüm medyayı veya medya bağlantılarını da içerir.
ÇOKLU MEDYA
Online odak grubu sistemlerinde normalde katıhmcılara imaj ya da video göstermek
gibi çoklu medya olanaklarından oluşan bir yelpaze bulunur. Gerçekten de internet üzerinde
sergilenebilecek bütün medya formları online odak grubu moderatörünün emrindedir.
Bazı sistemler bundan başka, örneğin paylaşımh alana yazma/çizme görüntüye not
ekleme olanağı gibi bazı etkileşim formlarına da imkân sağlar. Bu sistemde uyarıcıları
göstermenin yanı sıra tüm katılımcıların internet tarayıcılarını belli bir imaj veya videoyu
göstermek zorunda bırakma becerisi gibi yararlı bir olanak daha mevcuttur. Bu olanak grubun
bütün üyelerinin aym deneyimi paylaşmalarını garantiler. Tüm katılımcıların ekranlarından bir
şeyi kaldırma becerisi de aynı ölçüde yararlıdır. Örneğin bir imaj bir süre ekranda
gösterildikten sonra kaldırılır ve katıhmcılardan hiçbirinin artık imajı görmediğinden emin
olarak, tartışma başlatıhr.
KATILIMCILARI YÖNLENDİRME
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Araştırmacının hayatını kolaylaştıran çeşit çeşit katılımcı yönetme aracı bulunmaktadır.
Örneğin bazı online odak gruplarının bir bekleme odası vardır, önce buraya alınan katılımcılar
odak grubu için olgunlaştırılır. Kimilerinde katıhmcılara gruba girmeden önce doldurmaları
için soru formları ya da görevler iletmek mümkündür. Odak grubu oturumları sırasında
moderatör çoğunlukla, katılımcılara kişisel mesajlar gönderme hatta problemli gördüklerini
gruptan çıkarma olanağına sahiptir.
Katılımcıları çekip çevirmek amacıyla üretilen yazılımlarda genelde grup öncesi
katıhmcılara e-posta gönderme, zamanlamayla ilgili hatırlatma yapma ve kişiye özel oturum
açma/şifre bileşimleri iletme olanağı da bulunur. Katıhmcılar gönderilen bağlantıyı kullanarak
standart bir tarayıcı üzerinden odak grubuna girerler, ama bazen oturum açma sürecinin parçası
olarak kendilerinden sunucudan gelen uygulamalan yüklemeleri de istenir.
Bazı platformların sunduğu başka bir yararlı olanak da, bir iletiyi tartışma ortamından
kaldırma işlevidir. Bu imkân, yakışıksız bir laf edildiğinde de, moderatör hatalı bir ileti ya da
soruyu tıkladığında da yararlı olabilir.
ÇOK ODALI ÇALIŞMA
Bazı gelişkin sistemlerde, katılımcıların ilk alınacağı bekleme odası ve ana tartışma
odasınm dışında, ek veya yan oda seçenekleri de bulunabilir. Örneğin moderatör bu sayede, iki
gruba ileteceği farklı görevler için önce erkekleri bir odaya, kadınları başka bir odaya ala-bilir,
sonra grubu yeniden bir araya toplayabilir.
OYLAMA YAZILIMI
Bazı online odak grubu sistemleri, "Hepiniz yeni ürünü denediğinize göre, şimdi almayı
düşünür müsünüz?" gibi bir soruyla katılımcılar arasında bir oylama başlatma olanağı sunar.
Bazı çevreler bir odak grubunda oylama yapma ya da anket soruları ortaya atmayı hoş
karşılamıyor. Ancak bu tarz bir sorunun asla sorulmaması gerektiğini düşünen araştırmacılar
bu olanağı illa kullanmak zorunda olmadıklarını unutmamalıdır; isteyen kullanabilir.
WEB KAMERALARI
Birçok sistem hem moderatöre hem de katılımcılara web kamerası ve mikrofon yardımıyla
birbirlerinin video imajlarını görme olanağı sunar. Ancak canlı video kullanımı mümkün olsa
bile yine de metinle sınırlı gruplardan, çok daha az yaygın olduğunu bilmekte fayda vardır.
54

YÖNETİM BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ
Yönetim bilgilendirme sistemleri (YBS) araştırmacınm görevini çok kolaylaştırır. Grup
çalışması başlamadan önce YBS araştırmacıya orada hazır bulunan diğerlerinin kimliklerini ve
grup öncesi görevlere ilişkin yanıtlarını bildirir. YBS oturum sırasında araştırmacıya, her
katılımcının katkılarını hesaplayarak, toplantının ne kadar sür-düğiinü bildirir. Araştırmacılar
genelde herkesi katkıda bulunmaya özendirmek ister, ayrıca bu arada bir fincan kahve içmek
için ortadan yok olan var mı diye kontrol etmeleri gerekir. İyi bir YBS bu izlerneyi kolaylaştırır.
İdeali, YBS'nin oturuma giriş yapanları ve o anda bir şeyler yazmakta olanları bildirerek,
moderatörün kontrolü sağlamasına yardımcı olmasıdır.

ANALİZ SEÇENEKLERİ
Odak grubu sistemlerinde tipik olarak motamot sözcükler gönderme olanağı (kim
neye karşılık ne dedi şeklinde bağlantılarla birlikte), etiket bulutları üretebilme ve çoğu kez
görevlerle ilişkili görüntü temelli çıktılar (örneğin katılımcının hangi parçaları sevip
hangilerini sevmediğini belirtmek için uyarıcıları tıklayabileceği ısı haritaları) gibi analiz
seçenekleri bulunmaktadır. Büyük olasılıkla önümüzdeki vıllarda meydana gelecek en
önemli değişiklik, online odak grubu sistemlerinin içerdiği analiz araçlarının daha ileri
ölçüde bütünleşmesi olacaktır.

ONLINE ODAK GRUBUNU YÖNETMEK
Bir online odak grubunu yönetmenin en iyi yolunun ne olduğu konusunda açık bir
görüş birliği bulunmaması hiç de şaşırtıcı değildir. Zira aynı şekilde yüz yüze odak
gruplarını yönetmenin en iyi biçimine ilişkin de doğru dürüst bir görüş birliği yoktur.
Örneğin geleneksel gruplar 14 kişiyle kurulabilir, katıhmcılara doğrudan soru sorulabilir,
moderatörün kimin ne oy verdiğini kaydedebilmesi için el kaldırarak oy verebilirler ya da
hayallerini çizmeye ve fantezilerini canlandırmaya teşvik edilen altı kişilik ekipler
oluşturabilirler.
TEKNİK SEÇİMİ
Bazı klasik çalışma teknikleri online ortamda da ii görür; bazıları üaha iyi
çahşır, bazıları birtakım değişiklikler ister, bazılarıysa işlevsiz kalır (Sweet, 2001). Online

55

araştırmacı kullanmak istediği işlevi gözden geçirmek ve bunları online ortama nasıl
aktaracağına kafa yormak zorundadır.
Aşağıdaki Sweet'in 2001 tarihli çalışması ve çok sayıda deneyimli nitel
araştırmacının online tartışmaları temelinde klasik araştırma tekniklerinin online ortama ne
ölçüde yatkın olduğu inceleniyor:

ODAK YARATMAK
Bir odak grubundan doğal olarak gelişen derli toplu ve düzgün bir söyleşi beklemeyin.
Online katılımcılar genelde aynı anda konuşur (yani yazar) ve moderatör kimin ne dediğini
izlemek zorundadır. Katılımcılar çoğu zaman kendi yazdıklarıyla ilgilenirken, diğerlerinin
yazdıklarını kaçırırlar. Buna karşın, katılımcıların çoğu moderatö-rün sözlerini kaçırmaz, bu
yüzden moderatörün zaman zaman yazı-lanları özetleyip diğerlerine aktarması yerinde olur.
Sweet’in tablosu:
Görüş
Online ortamda daha iyi

Tanım
Olgu sıralaması.

Online ortamda aynı

Örneğin buzdolabınızda neler
var,
Sözcük
ürünleri
çağrışımı
Fikir kullanıyorsunuz
sıralaması
Beyin
fırtınası

Online ortamda değişiklik
gerektiriyor
Online ortamda daha zayıf

Görüntülere
not
Resim ya da ürün
tasnifleri Eşli görevler

Kimi zaman yazısını yazıp göndermekte geciken birisi grubun ge-ride bıraktığı bir
konuda ilginç bir şeyler söyler. Bu durumda o kişiye doğrudan kişisel bir yanıt mı vermeli yoksa
grubu bir önceki konuya geri mi çevirmeli, buna moderatör karar verir.
Online odak grubu üyeleri yüz yüze toplanan grup mensuplarına oranla genelde daha
konuşkandır, ancak birbirleriyle ya da moderatörle uyum yakalamakta zorlanırlar.
Birden çok müşterinin yer aldığı araştırmalarda birinin koordinatörlük yapması
istenebilir, bu görevi üstlenen kişi fikir ve yorumlarını moderatöre taşır (Sweet, 2001).
Daha Az Sayıda Katılımcı
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Online odak grubu yüz yüze çalışan bir gruba oranla daha az üyeyle toplanır (örneğin 8
ila 12 yerine, 6 ila 8 kişi). Katılımcı sayısının azlığı kısmen aynı anda konuşma eğilimi
bilindiğinden, kısmen de internet üzerinde tartışma yürütmenin genelde yüz yüze ortamdan
daha zor olmasından ötürüdür.
Geleneksel grupların ideal büyüklüğü konusunda olduğu gibi, online grubun uygun
ölçüdeki büyüklüğü konusunda da farklı görüşler mevcuttur. Örneğin Naresh Malhotra (2007)
online grup için 4 ila 6, klasik grup içinse 8 ila 12 kişiyi uygun bulurken, Casey Sweet (2001)
online gruplar için 6 ila 8 kişi öneriyor. Elisabeth Brüggen ve Pieter Willems (2009) konuya
ilişkin yazılı literatürü gözden geçirdikten sonra, üç ila beş katılımcı salık verilebileceğini
yazıyor.
Grup ve moderatör sayısı salt bir tercih değil, aynı zamanda bir deneyim meselesi olarak
da düşünülmelidir. Itracks firmasından online odak grubu emektarı Doug Bates bu konuda
şöyle diyor: "Bir araştırmacı online odak gruplarıyla çalışmaya ilk başladığında iki
moderatörün ve muhtemelen az sayıda katılımcının ciddi anlamda yararını görür. Ancak
deneyim kazandıkça daha fazlasını yapabileceğini fark eder. Ben bugünlerde artık gerek online
gerekse klasik odak gruplarında sekiz ila on katılımcıyla çalışmayı tercih ediyorum."
DAHA KISA
Online ya da klasik odak grubu katılımcı sayısı üzerinde nasıl bir fikir birliği yoksa, bir
online odak grubunun çalışmasının ne kadar süreceği konusunda da görüş birliği yoktur. Genel
düşünce online grupların diğerlerinden daha kısa sürmesi yönündedir. Bunun bir nedeni online
grupların çok verimli iş çıkarması olsa da, diğer nedeni bir insanı evindeyken uzun süre
alıkoymanın çok zor olmasıdır. Ziyaretçilerden gelen telefonlar, çocuklar, ev hayvanları
devamlı rahatsız eder, Oysa yüz yüze grup toplantılarında normalde böyle bir risk yoktur. Sweet
(2001) tipik çalışma süresini 90 dakika olarak tanımlıyor, Itracks'ten Doug Bates gibi uzmanlar
da bu görüşü destekliyor.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde online nitel araştırmanın nicel araştırmadan farkı ve kullanılan yöntemleri
öğrendik.
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Bölüm Soruları

1. Hangi araştırma yaklaşımı nitel tanımlaması kapsamına girmez?
a. Hem online hem de offline olanlar dahil tüm odak grupları
b. Yüz yüze, telefonla ya da internette gerçekleştirilen genelde DG diye geçen
derinlemesine görüşmeler
c. İnternet dışında nitel bir dengi bulunmayan, eşzamanlı olmayan bir teknik olarak duyuru
tahtası grupları
d. Anket sistemlerini kullanarak yapılan aarştırma
d. Gerek online ortamda, gerekse internet dışında aynı ölçüde geçerli olan semiyotik, yani
işaret ve semboller üzerinde çalışma
2. Blog ve buzz veri madenciliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I.
II.
III.

İnsanların web'e koyduğu tezleri aramaktır.
Bu iş tamamen otomatik hale gelinceye kadar bu teknikler çoğunlukla nitel kalacakttr.
Nicel olan sadece, sözcük sıklığı ya da nicel ama sınırlı miktardaki kullanılan
süslemelerin sayımı gibi çok basit yaklaşımlardır.

a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

I, II ve III

3. İnsanların sosyal medyada, sanal dünyalarında ve gerçek yaşamlarında neler yaptıklarını
cihazlar aracılığıyla izlemeyi içeren yöntem hangisidir?
a. Anket
b. Etnografi
c. Odak grup
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d. Semiyoloji
e. Panel yönetimi

4.Online nitel araştırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) 1984’te ilk kez sahneye çıkmıştır.
b) Online odak gruplar ve online nitel yöntemin olası yükselişi üzerine güvenilirliği
herkesçe kabul edilmiştir.
c) Online odak gruplarının erdemleri hakkında yaygın bir tartışma ve online nitel yöntemin
olası yükselişi üzerine farklı görüşler vardır.
d) Geçen on beş yıl içinde manzara netleşmiştir.
e) Online nitel araştırmanın yavaş yavaş nicel araştırmanın yerini aldığı görülmektedir.

5. Aşağıdakilerden kaçı online odak grupları ile ilgili ayrıntılardır?

Tartışma kılavuzu

I.

Çoklu medya

II.
III.

Oylama yazılımı

IV.

Web kameraları
Analiz seçenekleri

V.
a)
b)
c)
d)
e)

5
4
3
2
1

6. Duyuru tahtası grupları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I.

Odak gruplarından farklı bir paradigmaya, yüzeysel yaklaşımlardan çok daha fazla
çok yönlü düşüncelere dayanır.

II.

Duyuru tahtası gruplarının üyeleri görüşlerini uygun gördükleri durumlarda
düşünmek için daha çok zamana sahip olmanın avantajıyla dile getirirler.

III.

Odak gruplarından farklı bir paradigmaya, tek yönlü düşüncelere dayanır.
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a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

I ve III

7.Online paralel derinlemesine görüşme ne demektir?
a. Çok sayıda derinlemesine görüşmeyi birbirine paralel olarak yürütme yöntemidir.
b. Derinlemesine görüşmeyi birbirine paralel sorularla yürütme yöntemidir.
c. Farklı araştırmalar için aynı anda farklı sorular sorarak bir kere de farklı araştırmalar için
veri toplamadır.
d. Bir başka nitel veya nicel araştırmayla birlikte yürütülen yöntemdir.
e. Hiçbiri

8.Online odak grupları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Çoğu yazılım türlerinden farklı olarak online odak grupları, karmaşıklık ile güç
bakımından net bir denge ortaya koyamazlar.
b. Çoğu yazılım türlerinden farklı olarak online odak grupları, karmaşıklık ile güç
bakımından net bir denge vardır.
c. Kullanımı karmaşık olan bazı sistemler güç yönünden zayıftır, bazı güçlü sistemler ise
görece daha kolay bir kullanıma sahiptir.
d. Bu açık dengesizlik, organizasyonların hem kullanım kolaylığı hem de gücü en yüksek
oranda buluşturan bir sistem bulmak için olabildiğince çok sayıda sistemi taramalarını
gerekli kılar.
e. Sistemlerin sunduğu güçlü özellikler arasında katılımcı yönetimi, yönetimi
bilgilendirme, tartışma kılavuzu ve uyarı yönlendirme ve konum gibi öğeler sayılabilir.

Cevaplar:
1) D
2) E
3) B
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4) C
5) A
6) D
7) A
8) B

61

4. ONLİNE NİTEL ARAŞTIRMA-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde online nitel araştırma konusuna devam ederek yöntemleri öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Bir online odak grubu oluşturmanın en basit yolu nedir?

2.

Katılımcı seçimi ve dil gibi özellikler nasıl düzenlenmeli?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Online nitel araştırmada Araştırmayı
araştırmanın elemanlarının elemanların
özellikleri

Kazanımın nasıl elde edileceği

Kazanım

veya geliştirileceği
yaparken Kurallar
seçimini

yapacağımız öğrenşlecek.

anlatılarak

örneklerle

nasıl konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
1. Erişim
2. Web kameraları
3. Odak yaratmak
4. Oylama yazılımı

66

Giriş
4.Online Nitel Araştırma-2

İKİ MODERATÖR
İki moderatörle çalışabilirsiniz. İki moderatör varken biri tartışma kılavuzunu takip
eder, diğeri de sorular ve gündem dışı yorumlarla ilgilenerek katılımcılara yoğunlaşır.
Itracks'ten Teresa Capeling, ikinci moderatörün müşteriyle ilgili konuların yanında "meçhul"
ve "çekingen" katılımcılarla ilgilendiği firmasının bir örnek olay çahşmasında, online odak
gruplarının ikili moderasyonu üzerinde duruyor.
KATILIMCI SEÇİMİ
Bir sohbet odası rahatlığında iletişim kurabileceğiniz katılımcılar düşünün. Bulacağınız
katılımcılar hiç değilse internet tarayıcısını tanımalı ve yazı yazmayı becerebilmelidirler.
Gerçi şimdi artık kullanıcıların çoğu beş yıl öncesine göre internetle çok daha haşır neşir, ama
yine de bazı toplum grupları, bazı nüfus kesimleri ve ülkeler için bu durum daha az geçerli.
DİL
Grubun tamamı internet dili kullanmadıkça (lol ya da slm gibi) katılımcılara bundan
kaçınmalarını, ayrıca mümkün olduğunca BÜYÜK HARF kullanmamalarını tavsiye edin.
KATILIMCIYI İZLEMEK
Bütün katıhmcıların hâlâ sizinle olduğundan emin olun. Örneğin bir süredir sesi soluğu
çıkmayan üyelere özel mesaj atın.
BİR ONLINE GRUP ÇÖZÜMÜ SEÇMEK
Online odak grupları kurmak için bir sistem seçmeyi düşünen şir-ketlere
önerilebilecek bir dizi farklı çözüm bulunmaktadır. Burada dikkate alınacak belli başlı
unsurlar şunlardır:
-Hazır paket ya da ham araçlar
-Satın mı almalı, kiralamalı mı?
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-Karmaşıklık mı, güç mü?
-Raporlama araçları
-Diğer araçlarla bütünleşme uyumu
-Çoklu medya olanakları
-Dil
-Maliyet
HAZIR PAKET YA DA HAM ARAÇLAR
Bir online odak grubu oluşturmanın en basit yolu bir uzman yazılım kullanmak ve odak
grubunu başka birinin sunucusuna kurarak, onlann enformasyon teknolojisi ekibinin ellerine
bırakmaktır. Tabii bu bir odak grubu için ikinci en pahalı yoldur (en pahalı yol yalan yanlış bir
şekilde kurmaya kalkıp sonra da düzeltmek için çırpınmak ya da sonuçlarına katlanmaktır). Az
sayıda online grup kurmayı düşünüyorsanız ve masraflarınızı müşterinize yükleme şansınız
varsa, o takdirde Itracks ya da diğer firmaların ürünleri gibi hazır paketler kullanmak en iyi
seçenek gibi görünüyor.
Eğer organizasyon (a) çok sayıdaki projesinin maliyetini düşürmenin ve/veya (b) standart
dışı bir uygulama yaratmanın yolunu arıyorsa, ham araçlar, örneğin sohbet yazıhmı kullanmak
ya da web oturumu hizmetine (Webex veya GoToMeeting gibi) katılmak daha geçerli bir
yaklaşımdır. Kendi ısmarlama çözümünü yazdırma/sipariş etmesinin uzun vadedeki olası
faydaları (yani son birim maliyetini düşürme olasıhğı ve ısmarlama yöntemin yaran) daha
yüksek olacaktır, ancak riskleri ve kısa ve orta vadedeki maliyeti de bir hayli yüksektir.
Az sayıda kişinin online tartışmalar, özellikle de online topluluklarla yürütülen tartışmalar
için hâlâ genel sohbet yazılımları kullanıldığını belirtmekte yarar var. Bu ucuz sohbet odası
çözümlerinin en kaygı uyandıran yanı, bunların müşteriler ve katılımcıların gizlilik koşullarını
yeterince karşılayıp karşılayamadığı noktasıdır.
SATIN MI ALMALI, KİRALAMALI MI?
Yazılım kiralamak, SaaS (Hizmet olarak Yazılım) kullanmak anlamına gelir; kullanıcı
sistemden hizmet aldığı sürece para öder ve sistem Itracks gibi yazılım hizmeti sağlayan
kuruluşun bilgisayarında olur. Diğer SaaS alanlarında olduğu gibi, seyrek kullanıcılarla teknik
yönü zayıf firmaların bir SaaS çözümünü tercih etmeleri en mantıklısıdır. Çok sayıda çalışma
68

gerçekleştiren ve IT yönü gelişmiş şirketler kendi sistemlerine sahip olup, istedikleri gibi kendi
koşullarına uydurabilir ve proje birim maliyetini düşürebilirler.
KARMAŞIKLIK MI, GÜÇ MÜ?
Çoğu yazılım türlerinden farklı olarak online odak grupları, karmaşıklık ile güç
bakımından net bir denge ortaya koyamazlar. Kullanımı karmaşık olan bazı sistemler güç
yönünden zayıftır, bazı güçlü sistemler ise görece daha kolay bir kullanıma sahiptir. Bu açık
dengesizlik, organizasyonların hem kullanım kolaylığı hem de gücü en yüksek oranda
buluşturan bir sistem bulmak için olabildiğince çok sayıda sistemi taramalarını gerekli kılar.
Sistemlerin sunduğu güçlü özellikler arasında katılımcı yönetimi, yönetimi bilgilendirme,
tartışma kılavuzu ve uyarı yönlendirme ve konum belirleme (örneğin moderatör, admin,
gözlemci ve katılımcı) gibi öğeler sayılabilir.
RAPORLAMA ARAÇLARI
Sistem en azından odak gruparındaki yazışma dökümlerini çıkarabilmelidir. İdeal
raporlamada, yorumlar için katılımcılarla bağlantı olanağı ve moderatörlerin grup çalışması
sırasındaki not ve uyarılarıyla birlikte, geniş çaplı bir döküm sunulabilmelidir. Bazı sistemlerde
veri ihracına gerek kalmadan analize yardımcı olabilecek etiket bulutu yaratmak gibi bir dizi
araç bulunur.
DİĞER ARAÇLARLA BÜTÜNLEŞME
Online odak grupları paneller, müşteri veritabanları ya da online topluluklarla
gerçekleştirilecekse, bu panel ya da topluluklarla tam anlamıyla bütünleşebilecek araçlar
kullanmakta yarar vardır. Örneğin odak grubu online toplulukta bir araya gelebilir ve
moderatör eski iletilere ve topluluğun bünyesinde yapılmış anketlere erişim sağlayabilir.
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ÇOKLU MEDYA ARAÇLARI
Araştırmacı gelişkin medya araçları kullanmak isterse, onlan desteklevecek bir hizmet
ya da platforma gerek duyar. Özel olarak ses görsel gruplar oluşturmak amacıyla web kamerası
kullanmayı düşüünüyorsa, kullanılan yazılım bunu desteklemelidir. Burada kontrol edilmesi
gereken bir nokta da depolama kapasitesidir. Eğer odak grubu uyarıcı olarak görüntü ve
videoyu kullanmak niyetindeyse, o zaman belki başka bir yerde depolayıp gerektiği anda
iletilebilir.
DİL
Bütün odak gruplarının İngilizce gerçekleştirilmesi halinde, sohbet sistemlerinin çoğu
tartışmalara uygundur. Ancak arada başka diller de kullanılacaksa, o zaman bütün sistem
elemanlarınm uyarılarını istenen dilde yapabilmesi gerekecektir. Oturum açma ekranının yerel
dilde düzenlendiği, sistem ve hata mesajları gibi düğmeler, bağlantılar ve yardım notlarının da
hep aynı dilde yazılmasına dikkat edilmelidir.
MALİYET
Maliyetin önemli bir konu olduğu açık; bu soruna iki farklı yoldan yaklaşılabilir.
Araştırmacının planı az sayıda—sözgelimi 1 ila 6 adet—grup çalışması yapmaksa, o zaman bu
projelerin yazılım ve destek maliyetleri genel hatlarıyla hesaplanarak müşteriye fatura edi-lecek
toplam araştırma projesi bedeline katılmalıdır. Buna karşılık, araştırma şirketi online odak
grupları çalışmasını sundukları hizmetin devamlı bir parçası olarak düşünüyorsa, eğitim
masrafları, IT giderleri, yazılım ya da kullanım bedelleri de dahil olmak üzere, her sistemin ve
düşünülen her bir alternatifin üç yıllık toplam maliyetini çıkarmaya çalışmalıdır.
ONLİNE ODAK GRUPLARINDAN YANA VE KARŞI SAVLAR
Burada online odak gruplarının gelişiminin online nicel araştırmalara oranla çok zayıf
kalma nedenleri irdeleniyor. Ardından online odak gruplarının üstün yanlarına ilişkin savlara
kısaca göz atacağız.
ONLINE ODAK GRUPLARI NİYE DAHA BAŞARALI OLAMADl?
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Yukarıda özetlediğimiz gibi, online odak grupları online nicel araştırmalarının yanına bile
yaklaşamamıştır. Bunun pek çok nedenini, faydalarıyla birlikte burada inceliyoruz. Konu
başlıklarımız şunlardır:
O Maliyet
O Kalite
O Müşterinin rolü
O Medya kullanım rahatlığı
O Erişim
O Htz
Maliyet
Nicel araştırmalarda internet kullanımı artışını körükleyen ana etmen sunduğu maliyet
tasarrufuydu; ayrıca online erişim panellerinin yaygınlaşıp geniş kabul görmesi de bu
gelişmeye büyük kolaylık sağladı. Odak gruplarının maliyet tasarrufu sağlama özelliği bu kadar
net değildir.
Online grupların tasarruf sağlayıp sağlamamasındaki başlıca etmen coğrafyadır.
Yerleşim alanları arasındaki uzaklıkların kısa olduğu ülkelerde elde edilen mali tasarruf sınırlı
olur, bir online grubun klasik bir gruba oranla çok fazla ucuza mal olması ender rastlanan bir
durumdur. İngiltere gibi görece küçük bir ülkede tipik senaryo şöyledir: Araştırmacı öğle
yemeğinden hemen sonra ofisinden çıkıp iki üç saatlik bir yolculukla grupların bulunduğu
yerleşim bölgesine gider, arka arkaya iki grubu yönetir, ardından geç saatteki bir trene atlayıp
(çoğunlukla trende grupların tartışma kayıtlarını dinleyerek analiz yapmaya başlar) sonunda
akşam on ila on iki arasında evinde olur. Araştırmacılarını bu şekilde çahştıran şirketlerin çoğu
ertesi sabah işe geç, sözgelimi 11 gibi gelmelerine izin verir. Buradaki çalışmanın şirkete
maliyeti yol parasından ibarettir. Maliyetin geri kalan kısmıysa bu işleyişin araştırmacı
üzerindeki etkileridir (şirkete dokunmadığı için iktisatçıların dışsal maliyet diye tanımladıkları
bir maliyet türüdür bu). Online odak grupları bu küçük ülke bağlamında araştırmacının yaşam
tarzını iyileştirebilirse de, ajanslara kayda değer bir maliyet tasarrufu kazandıramaz.
Bunun tersine, uzaklıkların daha büyük olduğu Amerika Birleşik Devletleri gibi
ülkelerde geleneksel gruplarla görüşmeye giden moderatörler genelde geceyi orada
geçirmek zorunda kalır. Bu yüzden online grupların bu gibi durumlarda hatırı sayılır bir
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tasarruf sağlaması hiç de sıradışı bir olay değildir—gerçi elde edilen bu tasarruf bazıları
tarafından tartışılmaktadır.
Online grup çalışmasında yolculuk masrafları azalsa da, bir grup için iki moderatör
kullanılması halinde moderatör maliyeti yükselebilir. Ayrıca online gruplarda kişi sayısı da
azalacağından, müşterinin beklentisini karşılama düzeyini korumak için grup sayısını
çoğaltmak—örneğin sekiz elemanlı altı grup yerine, altı elemanlı sekiz grup kurmak
gerekebilir.
Online gruplarda başlıca maliyet unsuru katılımcı bulma masraflarıdır. Eğer
örneklem bir panelden temin edilirse, bu gider kalemi azaltılabilir; bu hizmeti veren çok
sayıda kuruluş vardır. Ne var ki, panellerden bulunan katılımcılarla grup kurmayı (gerek
online gerekse geleneksel yöntemli araştırmalarda) kabul etmeyen çok sayıda nitel
araştırmacı ve nitel araştırma müşterisi vardır—oysa bu uygulama nicel araştırmacılar
arasında oldukça yaygın ölçüde benimsenmiştir. Online odak gruplarının maliyet açısından
durumu net olarak şöyledir: Daha ucuz olabilirler, ama sektörde online yönteme büyük
çaplı bir geçişe yol açabilecek kadar çok büyük ya da sistemli bir ucuzluk beklemeyin.
Kalite
Kalite çoğunlukla online odak gruplarından rahatsız olan, özellikle de doğrudan bir
online nitel proje deneyimi yaşamamış kişilerin dile getırdiği belli başlı endişe konularından
biridir. Şimdiye kadar gözlenen memnuniyetsizliğin özü iki yönlüdür:


Online katılımcılar arasında gerçek bir etkileşim yaratmak çok daha zordur.



Moderatör normal süreçlerin asli bir parçası olan sözsüz iletişim öğelerinin
tamamını yitirir.

Nitel araştırmacıların çoğu fiziksel varlık unsurunun ortadan kalkmasıyla, klavyeyle
yazılan sorulara yazıyla yanıt verilmesine bağımlı kalınması nedeniyle, yeterince anlamlı
sonuçlar alınabileceğinei kabul edemediler. Buna karşılık online grupta cinsiyet, etnik köken,
sakatlıklar görünmez olduğundan daha iyi topluluklar oluşturma olanağı olduğunu savundular.
Online odak gruplarıyla hakiki grupları karşılaştıran bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Bu
çalışmaların sonucunda genel olarak online gruplardan alınan sonuçların klasik gruplardan
alınan sonuçlarla çok benzediği görüldü.
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Müşterinin Rolü
Online odak grupları araştırma sahnesinde ilk göründüğünde müşteriler açısından bir
dizi faydası ortaya çıktı. Müşteriler evlerinde ya da ofislerinden çok sayıda gruba
katılabiliyorlardı. Ayrıca müşterilerin grup toplantısında moderatöre mesaj gönderme olanağı
da vardı. Bununla birlikte araştırmacılar ve araştırma müşterileri ülkenin çeşitli kesimlerinde
düzenlenen toplantılarda müşteri ve araştırmacının proje hakkında konuşma imkanına sahip
olması “hakiki” grupların sahip olduğu yararın online gruplar içinde geçerli olabileceğini
göstermektedir.
Medya Kullanım Rahatlığı
Nitel araştırma alanında online odak grupları için gereken teknolojinin bulunmadığına
dair yaygın bir görüş bulunmaktadır. Bununla birlikte interneti çok rahat kullananlarda vardır,
ancak nitel alanda yeterince yer bulamamıştır.
Erişim
Online araştırmaların bir avantajı coğrafi sınırların olmamasıdır. Erişim kolaylığının
olması araştırmacının ulaşmak isteği insanların geniş bir coğrafyaya dağılmış olması
durumunda büyük kolaylık sağlar. Erişim kavramı tüm ülkeyi temsil eden bir örneklem arayan
nicel araştırmacı için önemlidir.
Hız
Belli özel durumlarda online gruplarda, örneğin fiziksel gruplara ulaşmak için hatırı
sayılır ölçüde yolculuk gerekirken, online topluluk mensupları ya da paneldeki elemanlarla
konuşmak gibi daha hızlı hareket olanağı olabilir. Normal bir nitel araştırmanın süresi ve grup
elemanlarının toplanması araştırmacının çalışma takvimiyle belirlenir. Katılımcılar bir
panelden ya da online topluluktan derlenirse grubun toplanması daha hızlı olur.

SOSYAL MEDYAYA GIRIŞ
Son birkaç yılda interneti etkileyen en büyük değişim, sosyal medya kullanımındaki
artış ve Web 2.0 diye adlandırılan bir sürecin gelişmesidir. Burada sosyal medya ile Web
73

2.0'nin ne anlama geldiğini kısaca gördükten sonra, piyasa araştırması üzerindeki etkilerine
geçeceğiz.

SOSYAL MEDYA, TANIMI ZOR TANIMASI KOLAY
Sosyal medya, birbirinin tamamen aynı iki tanım duymanm pek mümkün olmadığı, çok
geniş bir terimdir. Ne var ki, sosyal medyaya ilişkin tanımlarm temel unsuru, internet ile diğer
yeni teknolojilerin tek noktadan çok sayıda izleyiciye yaym yapmaktan, örneğin radyotelevizyon yaymından, çok noktadan çok sayıda kesime yaym yapmaya, mesela Facebook'a
geçmiş olmasıdır.
Sosyal medya örnekleri: blogging, mikro-blogging (örneğin Twit-ter), sosyal ağ
oluşturma (yani Facebook, Mixi, Cyvvorld), Wikiler (örneğin işbirliği ürünü ansiklopedi
Wikipedia), sosyal imleme (De-licious ve Digg), fotoğraf paylaşma (Flickr), video paylaşma
(YouTu-be), sesli iletişim ağı (Skype), müzik paylaşımı (Last FM), ürün ve hizmet inceleme
(TripAdvisor), sanal âlemler (Second Life ve World of Warcraft) ve çok kişilik oyunlar
(Farmwille).
"Sosyal medya" terimi internetteki yeni oluşumları görece değer ayrımı yapmadan toplu
halde ifade ettiği için oldukça kullanışlıdır. Bu terimde sosyal medyanın diğer medyadan daha
iyi olduğunu ya da mutlaka eski medyanm yerini alacağını ima eden bir yan yoktur; sadece
çoktan çoğa paradigmasına dayalı bir tanımdır.
KULLANICI KAYNAKLI MEDYA
Gerek teknolojide, gerekse davranışlardaki başlıca gelişmelerden biri de KKM, yani
kullanıcı tarafından yaratılan medyadır. Kayıtlı tarihin büyük bölümünde kitap, gazete, plak ve
film gibi iletişim ara üretmek az sayıda kişiye nasip olmuştur. Kutu fotoğraf makinesi
çıktığında bile, dengeyi böylesine değiştirememişti—çekilen resimlerin çoğu aile albümlerinde
ve de ayakkabı kutularmda kaldı.
Sosyal medya kuralları değiştirdi ve girişin önündeki engelleri büyük ölçüde aşağıya
çekti. Örneğin isteyen herkes parasız blog açabilir. Herkes fotoğraflarını parasız paylaşabilir.
Herkes videolarını parasız paylaşabilir. Bu içerik üretme ve paylaşma olanağı, bu KKM, sosyal
medya devriminin ana parçalarındandır.
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WEB 2.0
"Web 2.0" terimi ilk kez 2004 yılında kullanılmaya başlandı 2009'daysa modası çoktan
geçmeye başlamıştı. Web 2.0 kavramı iki unsurdan oluşuyor: Birincisi sosyal medyanın ortaya
çıkması, gelişmesi ve yaygınlık kazanması; ikincisi ise sağlayıcılarla kullanıcılar arasında
kontrol paylaşımı paradigmasındaki değişim. Web 2.0 fikrinin benimsenmesi kullanıcıların
medyayla, organizasyonlarla ve de birbirleriyle etkileşimi daha büyük ölçüde kontrollerine
almaya başladığını kanıtlıyordu. Bu değişimi Pete Comley (2006) etkileşimsel analiz
terimleriyle; Yetişkin< >Çocuk modelinden, Yetişkin< >Yetişkin modeline geçiş olarak
tanımladı.
"Web 2.0" terimi pek çok başka faaliyet alanında da kabul görerek kullanılmaya
başlandı; örneğin Hukuk 2.0, Hükümet 2.0 ve Pazarlama 2.0 gibi. Ayrıca ilk kez Martin
Oxley'ın kullandığı Araştırma 2.0 (Oxley, 2006) terimiyle piyasa araştırması dünyasına da
girmiş oldu. Araştırma 2.0 kavramı bir anda geniş bir araştırmacı kitlesi tarafından
benimsenerek konferans organizatörleri arasında da hayli popülerleşti. "Araştırma 2.0" terimi
kısa sürede özellikle pazar araştırması online topluluklarının hızla artan kullanımıyla, daha
sınırlı ölçüde de bloglar ve blog madenciliği kullanımıyla özdeşleşti. 2008 sonu 2009
başındaysa "Araştırma 2.0"nin modası geçmiş gibi gorülmeye başlandığına, tamamen aynı
olmasa da, "YeniPA" teriminin onun yerini almaya yüz tuttuğuna tanık olduk.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde online nitel araştırmanın özellikleri ve nasıl yapıldığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Raporlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Sistem en azından odak gruplarındaki yazışma dökümlerini çıkarmak gerekli değildir.
b) İdeal raporlamada, yorumlar için katılımcılarla bağlantı olanağı sunulabilmelidir.
c) İdeal raporlamada, yorumlar için katılımcılarla bağlantı olanağı sunulması gerekmez.
d) İdeal raporlamada moderatörlerin grup çalışması sırasındaki not ve uyarılarıyla birlikte,
geniş çaplı bir döküm gerekli değildir.
e) Hiçbiri
2. Çoklu Medya Araçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Araştırmacı gelişkin medya araçları kullanmak isterse, onları destekleyecek bir hizmet
ya da platforma gerek duyar.
b) Özel olarak ses görsel gruplar oluşturmak amacıyla web kamerası kullanmayı
düşünüyorsa, kullanılan yazılım bunu desteklemelidir.
c) Burada kontrol edilmesi gereken bir nokta da depolama kapasitesidir.
d) Burada göz ardı edilebilecek tek nokta depolama kapasitesidir.
e) Eğer odak grubu uyarıcı olarak görüntü ve videoyu kullanmak niyetindeyse, o zaman
belki başka bir yerde depolayıp gerektiği anda iletilebilir.
3. Online grup çalışmasında maliyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I.
II.
III.

Online grup çalışmasında yolculuk masrafları artar.
Bir grup için iki moderatör kullanılması halinde moderatör maliyeti yükselebilir.
Ayrıca online gruplarda kişi sayısı da azalacağından, müşterinin beklentisini karşılama
düzeyini korumak için grup sayısını çoğaltmak gerekebilir.

a)

Yalnız I

b)

I ve II

c)

I ve III

d)

II ve III

e)

I, II ve III
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4. Online grup çalışmasında Müşterinin Rolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Online odak grupları araştırma sahnesinde ilk göründüğünde müşteriler açısından bir dizi
faydası ortaya çıktı.
b) Müşteriler evlerinde ya da ofislerinden çok sayıda gruba katılabiliyorlardı.
c) Ayrıca müşterilerin grup toplantısında moderatöre mesaj gönderme olanağı da vardı.
d) Bununla birlikte araştırmacılar ve araştırma müşterileri ülkenin çeşitli kesimlerinde
düzenlenen toplantılarda müşteri ve araştırmacının proje hakkında konuşma imkanına sahip
olması “hakiki” grupların sahip olduğu yararın online gruplar içinde geçerli olabileceğini
göstermektedir.
e) Hiçbiri
5.Hangisi online nitel araştırmaların avantajlarından değildir?
a. Katılım kolaylığı

b. Maliyet

c. Erişim

d. Katılımcı mahremiyeti

e. Hız

6.Hangisi yanlıştır?
a. Online gruplarda başlıca maliyet unsuru katılımcı bulma masraflarıdır.
b. Online gruplarla çalışırken erişim sorunu karşımıza çıkar.
c.Eğer örneklem bir panelden temin edilirse, bu gider kalemi azaltılabilir; bu hizmeti veren çok
sayıda kuruluş vardır.
d.Panellerden bulunan katılımcılarla grup kurmayı (gerek online gerekse geleneksel yöntemli
araştırmalarda) kabul etmeyen çok sayıda nitel araştırmacı ve nitel araştırma müşterisi vardır.
e.Online gruplar la çalışmak hız konusunda pozitif bir yarar sağlar.

7. Online grup çalışmasında Kalite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kalite çoğunlukla online odak gruplarından rahatsız olan, özellikle de doğrudan bir online
nitel proje deneyimi yaşamamış kişilerin dile getirdiği belli başlı endişe konularından
biridir.
b) Online katılımcılar arasında gerçek bir etkileşim yaratmak çok daha kolaydır.
c) Moderatör normal süreçlerin asli bir parçası olan sözsüz iletişim öğelerinin tamamını yitirir.
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d) Nitel araştırmacıların çoğu fiziksel varlık unsurunun ortadan kalkmasıyla, klavyeyle yazılan
sorulara yazıyla yanıt verilmesine bağımlı kalınması nedeniyle, yeterince anlamlı sonuçlar
alınabileceğini kabul edemediler.
e) Buna karşılık online grupta cinsiyet, etnik köken, sakatlıklar görünmez olduğundan daha
iyi topluluklar oluşturma olanağı olduğunu savundular.
8. "Web 2.0" terimi hakkında hangisi yanlıştır?
a. "Web 2.0" terimi ilk kez 2004 yılında kullanılmaya başlandı.
b. Web 2.0 kavramı iki unsurdan oluşuyor: Birincisi sosyal medyanın ortaya çıkması, gelişmesi
ve yaygınlık kazanması; ikincisi ise sağlayıcılarla kullanıcılar arasında kontrol paylaşımı
paradigmasındaki değişim.
c. "Web 2.0" terimi pek çok başka faaliyet alanında da kabul görerek kullanılmaya başlandı;
örneğin Hukuk 2.0.
d. Modası geçince yerini “YeniPa” terimi aldı.
e. Web 2.0 terimi online araştırmayı ifade eden yazılım sistemleri anlamına gelmektedir.

Cevaplar:
1) B
2) D
3) D
4) E
5) A
6) B
7) B
8) E
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5. SOSYAL MEDYADA BLOGLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal medyada bloglar ve blogların nitel araştırma yöntemleriyle nasıl
incelendiği öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Blogları online nitel yöntemlerle nasıl inceleyebiliriz?

2.

Sosyal medyada blogları araştırmanın önemi nedir? Bize neler kazandırır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın

Kazanım
Bloglar

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
üzerinde

araştırma Yöntemin

özelliklerinin

ve

yapılmasınının öğrenilmesi ve dikkat edilecek noktalarının
Blogların incelenmesi

bu

şekilde

sosyal

medya öğrenilerek araştırmanın nasıl

kullanımında ki hatalar ve yapılacağının
yetersizliklerin düzeltilmesi.

öğrenilmesi

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
1.

Sosyal ağ

2.

Erişim

3.

Erişilebilirlik

4.

Blog
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Giriş
Sosyal medya insanların hayatına daha çok girdikçe, eski mecralara olan ilgide yavaşça azalmaya
başladı. Küresel şirketlerin tamamına yakını Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda birer hesap açtı.
Markalar önceleri bu alanı nasıl kullanacağını tam olarak kavrayamadılar fakat zaman geçtikçe bu acı
tecrübeleri onlara yol gösterdi. Markaların yaşadığı kötü tecrübeler, sosyal medyanın ciddi bir alan
olduğunu ve bu işin ciddi bir şekilde yapılması gerektiğini hem onlara hem de bizlere öğretti. Sosyal
medya süreci sürekli yenilenme ve takip gerektirmektedir, iyi yönetilmediği zaman marka ve kişilere
katkı değil zarar getirir. Dolayısıyla sosyal medya ve blogların araştırılması ve yapılan araştırmalar
sonucunda nasıl bu mecra vasıtasıyla daha etkili ve doğru bir iletişim yapılabilir, bunun açığa çıkarılması
gereklidir.
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5. Sosyal Medyada Araştırma-Bloglar
Bloglar, araştırmacıların pazar araştırmalarında kullandığı sosyal medya araçlarından
ilkidir. Kullanımı açısından ikiye ayrılırlar. Birincisi blog madenciliği gözlem tekniği
şeklindedir. İkincisiyse, katlılımcıların soruları cevaplayıp projenin bir parçası olarak bloga
kaydettikleri aktif bir araştırma amacıyladır.
Bu bölümde katılımcı blogging'ine, yani araştırmanın bir parçası olarak kullanılmak
üzere seçilmiş katılımcılarla, blogların aktif araştırma araçları olarak kullanılmasma
odaklanacağız.


Bloglara giriş



Araştırma aracı olarak kattlımcı blogları



Bir blog projesi yürütmek



Dikkate alınacak konular



Katılımcı blogları özeti

BLOGLARA GİRİŞ
Blog öylesine yaygm bir terim haline geldi ki, sanki herkes bir blog açıyor, herkes bu
blogları okuyor. Blogun ne olduğu ve piyasa araştırmalarında nasıl kullanılacağı konusunda
herkesin benimsediği bir yanıt var sanılabilir. Oysa sosyal medyada hiçbir şey bu kadar net ve
basit değildir. Bu bölümün ilk kısmında bloglarla ilgili kavram ve terminoloji gözden
geçirildikten sonra bir çerçeve oluşturarak devam ediliyor.
BLOG NEDIR?
Birbirinin aynı iki blog tanımı bulmak olanaksız olsa da özündeki ana unsur, bir ya da
birden fazla yazar tarafından bir dizi kronolojik gönderiyle düzenlenen bir web sitesi olmasıdır.
"Blog" sözcüğü "weblog"un (ağ günlüğü) kısaltmasıdır.
Örnekler
Bazen bir kavramı anlamanın en güzel yolu farklı örneklere bakmaktır. Bu nedenle aşağıda
popüler bloglardan oluşan bir seçki sunuyoruz:
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O Seth Godin'in Blogu: http://setbgodin.typepad.com/Pazar-lama gurusu Seth Godin'in
düşünce ve gözlemlerini düzenli aktardığı blog. Godin'in blogunun fark.lt yönlerinden
biri okuyucu yorumlartna izin vermemesi.
O

My

Boyfriend

Is

a

Twat

(Erkek

arkadaşım

sersemin

teki):

http://www.myboyfriendisatwat.com/ Belçika'da yaşayan Britanyalı Zoe McCarthy'nin
hayatından kesitlerin yer aldığı bir blog. McCarthy'nin bir hayli mizahi öğeler taşıyan
lafları, Avrupa'da üç kez yılın blogu seçilmesini sağladı. Bu sayede blogunu kitaba
dönüştürüp ticarete açarak, site üzerinden para kazandı.
O Blog Maverick: http://blogmaverick.com/ABD basket takıntı Dallas Mawericks'in sahibi
Mark Cuban taraftndan yazılan bir CEO blogu. Bu blogu ilginç kılan birinci unsur,
çoğu CEO blogu enformasyon teknolojisiyle ilişkili kişiler tarafından yazılırken, onun
spor dünyasından çıkmış olmasıdır.
O Guido Fawkes Blogu: http://order-order.com/ Sağ görüşlü bir Ingiliz yazarın elinden
çtkan siyasi bir blog. Liderlerin başını ağrıtan birçok öykünün patlatılmasından
sorumludur.
O

Huffington

Post:

http://www.huffingtonpost.com/

Aslını

söylemek

gerekirse,

Huffington Post bilgi derlemenin yanı stra yeni hizmetler sunmasından ötürü, bir
blogdan daha öte bir şey. Siyaset ve güncel gelişmeler üzerinde yoğunlaşan merkez sol
yaklaşımlı bu web sitesinden internetin en etkili bloglartndan biri olarak söz edilir.

O BoingBoing: http://www.boingboing.net/Bu blog internetten çok sayıda tuhaf alıntıları
toplayıp yayınlar. Okurlarını devamlı bilgilendiren ve bağlantıda tutan harika bir
gariplikler kaynağıdır.
O Vovici Blog: http://blog.vovici.com/ Bilgili ve üretken bir blogger olan Jeffrey
Henning'in yazdığı etkili bir pazar araştırması blogudur.
O The Future Place: http://thefutureplace.typepad.com/ Elinizdeki kitabın yazarına ait,
araya fütüroloji ve kişisel görüşlerin serpiştirildiği, çoğunlukla pazar araştırması
üzerine bir blog.
Blog yazarken oldukça geniş bir platform ve sistem çeşitliliğinden yararlanmak
mümkünse de, en çok kullanılanlar Wordpress, Typepad ya da Blogger'dır.
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TWITTER VE MİKRO-BLOGGING
Teoride Twitter bir mikroblog örneğidir. Ancak şu anda bu tanım tam tersine döndü.
Yani mikroblog muhtemelen en iyi Twitter olarak tarif edilebilir. Bunun nedeni diğer
mikroblog platformlarının Twittter'dan çok daha az kullanıcısının olması ve çok daha düşük
bir profilde kalmasıdır. Gerçekten de Twitter kullananlarm çoğu ona mikroblog hizmeti"
dendiğini bilmez bile.
Twitter kullanıcıları hesaplarında, tıpkı düzenli bir blog gibi, tarih sırasıyla depolanan
140 karaktere kadar kısa güncellemeler gönderir Ancak bu gönderiler ya da Twitter'ın
deyimiyle "tweet"ler o kişiyi izleyenlere yapılan bir genel yayındır.

Örnekler
Twitter kullanan kişi örnekleri:
O Guy Kawasaki: http://twttter.com/GuyKawasaki Guy Kawasaki bir risk sermayesi
yatırımcısı ve enformasyon teknolojisi üstadıdır. Yapttğı çalışmalar hakkında insanları
bilgilendirmek ve hesabını kimi fikirlerini pazarlamak için kullanıyor.
O Kevin Rudd: http://twitter.eom/K evin RuddPM Avustralya Başbakant kişisel ve aile
yaşamına pencere açmak, aynı zamanda siyasi faaliyetlerini anlatmak için Twitter
kullanıyor.
O Ashton Kutcher: http://twitter.com/APlusK Dört milyonun üzerinde izleyicisi bulunan
Aktör Ashton Kutcher, ünlü "tweetçi"lerin önde gelen örneklerindendir.
O Zebra Bites: http://twitter.com/ZebraBites Katie Harris tweet'lerinde piyasa araşttrması,
ağ oluşturma ve genel sohbeti birleştiren Avustralya.lt bir pazar araşttrmacısıdır.
O Ray Poynter: http://twitter.com/RayPoynterBu kitabın yazarının tweet'leri.
Twitter, Oprah Winfrey gibi birçok ünlü kişinin tweet yapması nedeniyle medyanın ilgisini
üzerine çekerken, insanlar kendi haber, görüş ve düşüncelerini iletmekten çok başkalarının
yazdıklarını takip etmek için kullanıyor.
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2009 sonunda Twitter, İngilizce konuşan ülkelerde dünyanın diğer bölgelerine oranla çok
daha yaygındı ve özellikle farklı düşüncelerin yayılmasını önlemek isteyen ülkeler
tarafından şiddetle bloke ediliyordu. Twitter, "arkadaş" ilişkisinin çift yönlü olmaması gibi
sıra dışı özelliğine rağmen yine de bir sosyal ağdır. Örneğin ben Stephen Fry'ı . takip etmek
istedim diye onun da beni izlemesi gerekmiyor.
DİĞER BLOGGING TÜRLERİ
Bloglar ve Twitter'ın yanı sıra blog benzeri başka internet faaliyetleri de bulunuyor.
Sözgelimi:
Sosyal ağlar. Birçok sosyal ağ üyelerine statü güncellemesi, faaliyet listesi ya da
üzerine yazacağı duvarlar sunarak, yaptıklarını anlatma yöntemi sağlar. Tarihe
göre bir gönderi sıralaması oluşturulur ve başkalarına da yorumda bulunma
olanağı tanınır.
Bazı topluluklar üyelerine blogging amacıyla kullanabilecekleri bir bölüm açar.
Ning [http://www.ning.com/] doğrudan blog temin eden bu tür bir platformdur, bir
örneği

de

yerel

topluluk

sitesi

HarringayOnline'da

[http://www.

harringayonline.com/] görülebilir.
Flickr ve YouTube gibi çoklu medya hizmetleri de, metin yerine görüntü ve video
eklenerek, bir tür blog şeklinde kullanılabilir.

BİR ARAŞTIRMA ARACI OLARAK KATILIMCI
BLOGLARI
Bloglar geleneksel araştırma projelerinden çok, araştırmacının katılımcıların
yaşantılarının bazı kısımlarını daha derinlemesine tanımak istediği projelerde kullanılır.
Buradaki genel yaklaşım belirli bir konuyu tanımlamak, ardından proje esnasında
katılımcıları konuyla ilişkili bloga üye kaydetmektir. Blogların araştırmalarda kullanılma
şekilleri geniş bir çeşitlilik içermekle birlikte, katılımcı blogu araştırma projelerinin birçok
ortak yanı vardır; örneğin:
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Tipik bir konfigürasyonda her katılımcıya (bu tür projelerde yanıtlayan yerine bu
terim tercih edilir) özel bir blog tahsis edilir.



Katılımcı blogu projeleri normalde nitel projelerdir. Bazen katılımcılardan
çalışma kapsamında bir anket doldurmaları istenir, fakat bu anket doğrudan
içgörü edinme sürecine hizmet etmekten farklı olarak, bir arka plan oluşturmak ve
gruplama yapabilmek için kullanılır. İçgörünün özü normalde blog içeriğinin nitel
analizinden çıkar.



Tipik bir projede katılımcılar diğer nitel projelerde ve on-line araştırma
topluluklarındaki gibi seçilirler. Gerek nicel gerekse online araştırma
topluluklarına kıyasla oldukça yüksek görünen teşvikler varsa, bunlar
katılımcılardan beklenen katkının ölçüsünü yansıtır.



Blog projeleri genelde dörtgünden uzun, iiç aydan kısa sürer (daha uzunları da
vardır). Zamanlamayı etkileyen unsurlar arasında müşterinin bir an önce yanıt
alma isteği, katılımcılara verilen teşviklerin maliyeti ve katılımcıların uzunca bir
süre blogging yapmasını sağlamanın zorluğu sayılabilir.



Katılımcıların sayısı genelde nicel çalışmalara ve online araştırma topluluklarına
kıyasla daha sınırlı olur. Bu sayı sekiz ila altmış kişi arasında değişir.

Bu ortak unsurların yanı sıra ya projenin gereklerine ya da araştırmacının tercihlerine göre
projeden projeye değişen çok sayıda etmen vardır. Katılımcı olsun ya da olmasın bu seçenekler
blog projesinin bir parçası olabilir.
O bir diğerinin blogunu görme ve yorum yazma olanağı
O kendilerinin ya da başkalarının gönderilerini şifrelemeleri istenmesi
O video, görüntü ve bağlantı yükleme olanağı (buna özendirme ya da zorunlu kılma)
O bloglarına cep telefonuyla ileti gönderme olanağı. Gerçekten de bu bazen çaltşmanın
kilit unsurlartndan biri olabiliyor
Katılımcıların birbirlerinin bloglarını görebildiği ve birbirlerinin bloglarına yorum
yazmaya özendirildiği durumlarda, araştırmadan Blog Grupları olarak söz edildiği de olur.

BİR BLOG PROJESİ YÜRÜTMEK
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Burada bir blog projesi ya da blog bileşimli bir proje, yani katılımcı blogu ya da blog
grupları çalışması yapan bir pazar araştırmacısmın karşılaşabileceği sorunlar ele alınıyor.
Aşağıda projenin adımları sıralandıktan sonra tek tek açıklanıyor:


Projenin kapsamını belirlemek



Blogların tasarumı



Gizlilik ve veri güvenliği



Koşul ve kurallar



Aktivite çevrimi ve yoğunluk



Araştırma planı hazırlamak



Katılımcıların seçimi ve eğitimi



Blogların yönetimi



Katılımıt bloglarından içgörü çıkarmak



Blog projesini sona erdirmek

PROJE KAPSAMINI BELİRLEMEK
Bir projenin kapsamı; projenin neyi yanıtlamak üzere tasarlandığı, ne kadar süre devam
edeceği, kaç katılımcının yer alacagı ve proje için hangi özelliklerin asli olduğunun
tanımlanması demektir.
Bir katılma blogu projesi birkaç aşamada hatırı sayılır kaynaga (yani zaman ve /veya
para) gerek duyar. Bu aşamalar şunlardır:
O blogların oluşturulma aşaması
O katılımcıların seçilip eğitilmesi
O projenin yönetilmesi
O içgörü çıkarma
Bu adımlardan gerek katılımcı seçme/eğitme gerekse içgörü üretrne aşamalarında
katılımcı sayısı kaynakların durumunu etkiler. Katılımcı sayısı ne kadar yüksek olursa, eleman
kaydı ve eğitimi için gereken maliyet o kadar artar, içgörü çıkarma süresi de o kadar uzar.
Blogu yönetmek ancak katılımcı sayısının çok kalabalık olması ya da problem çıkması
durumundan etkilenir.
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Blog oluşturmak için gereken kaynakların miktarını, sitede ne kadar gelişmiş bir
işlevsellik arandığı ve uygulanacak stil yaratma ölçüsü belirler. Ancak o da katılımcı sayısından
önemi oranda etkilenir. Katılımcı blogunun maliyeti hatırı sayılır ölçülere varabileceği için,
projenin süresi ve katılımcı sayısı, araştırma sorularmı yanıtlamaya yeterli ölçüde kalmalı, onun
üzerine çıkmamalıdır.
Tipik bir katılımcı blogu projesi bir ila dört hafta arası sürer ve sekiz ila 60 kişiyi kapsar.
Bununla birlikte daha küçük ve daha büyük projelere de sıkça rastlanmaktadır.
BLOGLARIN TASARIMI
Katılımcı bloglarının tasarımına ilişkin iki ana nokta şudur:
(a) kullanımı basit olmalı
(b) sadece projenin ihtiyaç duyduğu imkânları içermeli, aşırıya kaçmamalı
Uyarı
Blogu kullanımı kolay hale getirmek konusunda, araştırmacı katılımcıların çoğunun aktif birer
blogger olmadığını unutmamalıdır. Aralarında öyle olanlar varsa bile, bunlar kendi sistemlerine
alışıktır.. Dolayısıyla tasarım basit olmalı, üye kayıt/karşılama sürecinin her biri online alana
taşınmak için yeterli destek içermelidir.
Doğru projede şu özellikler bulunmalıdır:
1.Katılımcılar bloga gönderi yapabilmelidir (yazabilmelidir)
2. Katılımcılar moderatöre mesaj gönderebilmelidir
3.Moderatör tüm katıhmcılara ya da tek bir katılımcıya mesaj yollayabilmelidir,
4. Moderatör

bloglara

yazma

ya

da

silme

hakkına

sahip

olmalıdır,

5. Moderatör istediği katılımcıyı silebilmelidir.
Araştırmacı ayrıca şu özellikleri eklemek isteyebilir:
1. Katılımcılar diğer katılımcıların bloglarını görebilmeli
2. Katılımcılar diğerlerinin bloglarına yorum yazabilmeli
3. Katılımcılar görüntü ve/veya video yükleyebilmeli
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Araştırmacı çoğunlukla şunların yapılabilir olmasını istemez:
1. Katılımcıların birbirlerine özel mesajlar gönderebilmesi
2. Katılımcıların aralarında arkadaşlıklar kurabilmesi
3. Katılımcıların gönderilerini grup dışından kişilerle paylaşabilmesi
4. Katılımcıların yeni üyeler önermesi
Online araştırma topluluğu gibi katılımcıların yer aldığı pek çok araştırma biçimi ya
müşterinin markasıyla ya da incelenen konuyla yoğun bir şekilde temalandırılmıştır. Bu,
kullanılan tekniklerin bir topluluk anlayışı geliştirme çabasına odaklanmasını getirir. Ancak
katılımcı blogları topluluk odaklı bir yapıdan yoksundur ve çoğu kez bunların tasarımından
projenin amaçlarına denk düşen temiz ve protesyonel bir görüntü çizmesi beklenir.
GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ
Diğer pazar araştırması yöntemlerinde olduğu gibi burada da katılımcıların gizliliği ve
veri güvenliği son derece önemli bir konudur. Katılımcıların hak ve güvenliğinin korunması
açısından temel noktalardan biri, kimlik gizliliğidir.
Artık birçok araştırmacı, katılımcı blogların (ve diğer sosyal medya projelerini) öyle
yapılandırıyor ki, katılımcılar gerçek isimi rini ve kendi fotoğraflarını avatar olarak
kullanmaktan çekiniyor. İdeal olanıysa, katılımcıların hoşlarına giden bir görüntü ve farklı bir
isim kullanmasıdır.
Araştırmacı projeyi izlerken, insanların farkında olmadan kendileri hakkında çok fazla bilgi
vermesini, örneğin yaşadıkları yere ait bilgilerin yanında evlerinin önünü gösteren resimler
koymalannı önlemek için dikkatli olmak zorundadır.
KOŞUL VE KURALLAR
Çoğu sosyal medya projesi geleneksel yüz yüze araştırma projesinden daha esaslı koşul ve
kurallar gerektirir, bu katılımcı blogları için de geçerlidir. Koşul ve kurallar arasında yer alması
gereken maddeler şunlardır:
O moderatörün koşul ve kurallart değiştirebilme yetkisinin kabulü
O kabul edilemez davranışlartn tantmı (örneğin sanal âlem-de zorbaltk ve yabancı
düşmanlığı)
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O projeden kaynaklanan fikri mülkiyetin son müşteriye ya da araştırma ajansı ile birlikte
son müşteriye ait olduğunun kabulü
O telif hakları da dahil yüklenen malzemelerle ilgili bütün kurallar
O projenin gizlilik politikasının detayları ve verilerin akibeti
O katılımcılardan beklenen bağlılığın boyutları
O varsa, teşvik şemasının ayrıntıları
MALİYET DÖNGÜSÜ VE YOĞUNLUĞU
Blog projeleriyle diğer piyasa araştırması biçimleri arasındaki başlıcalarından biri;
araştırmacıdan, özellikle de katılımcıdan beklenen yoğunluk derecesidir. Kısa süreli bir
blogda katılımcıdan bloga günde bir kez ya da daha sık giriş yapması beklenebilir. Örneğin
iş amaçlı yolculukları ele alan bir çalışmada katılımcılardan her işe gidiş gidişlerinde
yaptıkları yolculukları bloga yazmaları ve muhtemelen diğer yolcuların iletilerini okumaları
istenebilir. Bu senaryoda araştırmacının faaliyet düzeyini yüksek tutmak amacıyla
katılımcılarla daha sık mesajlaşması ve yorumda bulunması gerekecektir.
Bazı projeler katılımcıların bloglarına cep telefonlarından günde birkaç kez, örneğin
özel bir olayla karşılaştıkları her seferinde notlar göndermelerini, sonra da akşamları
bilgisayarla bloga girerek bu notları detaylandırmalarını gerektirebilir.
Bunun tersine, katılımcı blogu projesi insanların yaşantılarının yavaş değişen
yanlarını, örneğin haftalar süren bir yeni ev arayışını ya da yeni bir pazarlama kampanyasını
da ele alabilir. Böyle bir durumda katılımcılar bloga haftada bir ila üç kez girebilir,
araştırmacılar gönderdikleri mesajları haftada bir ila iki arasında sınırlayabilir.
Bir projenin faaliyet döngüsü, içindeki görevlerin meydana gelme sıklığıdır. Eğer
katılımcılar iletilerini, araştırmacı da mesajlarmı günlük gönderirse faaliyet döngüsünün
günlük olduğu söylenebilir. Proje haftada bir iletiyle ve moderatörün bir mesajıyla
dönebiliyorsa, o zaman faaliyet döngüsü haftalık denir.
ARAŞTIRMA PLANININ HAZIRLANMASI
Araştırma planı—tartışma kılavuzunun benzeri—katılımcıların kaydının önce kaleme
alınmalıdır. Bu planda yöneltilecek görev ve sorular, görevlere ilişkin bir zaman cetveli ve
katılımcılara gönderilecek mesajlarla birlikte yeralmalıdır.
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KATILIMCILARIN SEÇİMİ VE EĞİTİMİ
Katılımcılar nitel projelerdeki normal yollardan herhangi biriyle yani online paneller,
müşteri veritabanları ve eleman temin eden kuruluşlar aracılığıyla bulunabilir. Katılımcı blogu
projelerinde uygulanan teşvikler çoğunlukla odak grubundaki teşviklerle aynı ayardadır. Proje
sırasında iyi bir işbirliği oranı yakalamak için, katılımcı seçerken gereken bağlılık düzeyi
konusunda çok net davranmak gerekir.
Projenin başlangıcında katılımcıları blog platformunun nasıl kullanılacağı konusunda
bir eğitimden geçirmek gerekir. Asgari düzeyde bloga nasıl gönderi yazılacağı öğretilebilir,
bunu katılımcılara kendilerini tanıtma görevi vererek gerçekleştirmek düşünülebilir. Danışma
ihtiyacı duyduklarında arayacakları bir telefon numarası vermek yararlı olabilir.
BLOGLARIN YÖNETİMİ
Bir katılımcı blogunu yönetmek, araştırma planında belirtilen planlı faaliyetlerle
katılımcıların gönderilerine yanıt verme çabasının birleşimidir. Araştırmacı, katılımcılarla
görece sık bir temas sürdürmek zorundadır. Bu e-posta yoluyla ya da örneğin fazladan bilgi
talebi gibi blog gönderilerine eklenen yorumlarla sağlanabilir.
Ayrıca katılımcıdan uzun süre ses çıkmadığı takdirde, araştırmacının "bir problem mi
var" diye ilgilenmesi de gerekir.
KATILIMCI BLOGLARINDAN İÇGÖRÜ ÇIKARMAK
Eşzamanlı olmayan diğer nitel araştırmalarda olduğu gibi analiz süreci, katılımcının ilk
gönderisiyle başlar. Araştırmacı verileri dayanak alarak teoriler üretmek, ardından proje
boyunca soruları ve görevlerı meselelere daha fazla ışık tutacak şekilde ayarlayarak bu teorileri
ya daha da geliştirmek ya da çürütmek için çaba göstermelidir.
Projenin sonundaki ayrıntıh analiz sinyaldeki gürültüleri ayıklayarak ana temaları
netleştirmeye uğraşır.
BLOG PROJESİNİ SONA ERDİRMEK
Katılımcılar işe başlarken genelde projenin bitiş gününü bilirler arna yine de arada bir
hatırlatmakta yarar vardır. Sahiden de yalpalamaya başladıklarını hissettiğiniz anda, kapanış
gününün yaklaştığını hatırlatırsanız, onları cesaretlendirebilirsiniz; sözgelimi: "topu topu iki
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ünümüz kaldı, bu bilgiler gerçekten de çok önemli." Projenin bitiş tarihinden sonra blogları bir
iki gün daha erişilebilir.
DİKKATE ALINACAK NOKTALAR
Bu kısımda piyasa araştırmacılarının katıhmcı bloglarmdan yararlanırken dikkate
almaları gereken bazı konular üzerinde duruluyor.
BİR BLOG NE ZAMAN BLOG DEĞİLDİR?
Bazı insanlar "blog" terimini piyasa araştırmacılarıyla aynı anlamda kullanırken,
bazıları da bir blogun ortak tanımlarını çoğunlukla kabul etmez. Örneğin genel bir tartışmada
kendi görüşünü iletme olanağının ya da sözgelimi anket sonunda bir ses ya da video yorumu
bırakma olanağı sağlayan sistemin blogla bir ilgisi olmadığına inanır. Bir araştırma şirketinin
"blog" teriminin geçtiği bir teknik kullanması, onun mutlaka bloglara dayalı bir teknik olduğu
anlamına gelmez.
Sosyal medyadaki terimlerin çoğu biraz muğlaklık içerse de, bir blogu şöyle tarif
edebiliriz:
1. Bir internet tarayıcısı ya da mobil cihazla erişilen bir web sitesi.
2. Bir yazarı vardır (kişi ya da şirket); kimi zaman birden çok yazarı olabilir.
3. Art arda eklenen gönderileri vardır. Çoğu blog, okurlarına gönderileri konu başlığı ya da
etikete göre tasnif etme olanağı sunar, otomatik sıralama tarih sırasına göredir.
Blogdaki söyleşiler genelde okurlar arasında değil, yazar ile okur arasında olur.
KATILIMCILAR VE BLOGA AŞİNALIKLARI
Daha önce de belirtildiği gibi araştırmacılar, bir blog projesine giren katılımcıların eğer
salt bu özellikleri nedeniyle özel olarak seçilmemişlerse bloglara önceden aşina oldukları
varsayımıyla hareket edemezler. Bir katılımcı düzenli bir blogger olsa bile, araştırmacının kendi
proje blogunu düzenleyiş tarzına yabancı olabilir.
Araştırmacıların karşılaşmayı beklemesi gereken zorluklara ilişkin genel bir yol
göstericisi olarak ABD'deki katılımcı adaylara blogger deneyimleri hakkında sorular yöneltilen
bir deney yaptırıldı.
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Aşağıdaki tabloda örneklemdeki kişilerin ne kadarının blogları okuduğu belirtiliyor.
Örneklemin üçte birine yakını hiç blog okumamıştır. Bu bulgu, araştırmaya katılan adayların
bloglara aşina olduğu varsayımına hiç bel bağlamaması gerektiğini gösteriyor, tabii hiç blog
okumamış kişiler aramıyorsa.

Blogları okur musunuz?
Sık sık
Bazen
Hiç
Toplam katılan

%
%17
%54
%29
%151

Kendi yazdığınız bir blog var mı?

%

Evet
Var ama şu sıralar yazamıyorum
Yok
Toplam katılan

%13
%14
%73
%151

İnsanların aktif bir blog faaliyeti içinde olup olmadığını araştırıyor. Verilerin
gösterdiğine göre bu örneklem kitlesinin ücte birinden azı blog yazıyor ve çok küçük bir
kesimi aktif olarak. Bl0gla ilgileniyor. Bu bulgular araştırmacının katılımcıları eğitimden
gçirmesi gerektiği fikrini pekiştiriyor. Proje sadece aktif bloggerları içerecek olursa,
örneklem pek çok amaç için aşırı önyargılı olma riski taşıyacaktır.
Diğer tabloda araştırmacılar, yine popüler olan Twitter'ı inceliyor. Veriler, bu örneklem
kitlesinin yaklaşık yarısının hiç Twitter kullanmadığını, kullananlarm sadece küçük bir
azınlık olduğunu gösteriyor.
Twitter kullanıyor musunuz?
Evet
Hesabım var ama girmiyorum
Hayır

%27
0
%53
%151
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Toplam katılan
Venler

2009

Aralık

ayında

ABD

Kendin

Yap

araştırma

sağlayıcısı

AskYourTargetMarket'dan toplanmıştı. Bunu kullanmanın mantığı, görece yoğun Internet
kullanıcıları olması beklenen bir örneklem türünün iyi bir göstergesı oluşudur. Katılımcılar
büyük olasılıkla birkaç panele üyeler ve anketleri çabucak tamamlamaya hazır oluşları,
projeye katılımcı ararken en kolay ulaşılabilecek tipık insan grubuna dahil olduklarına işaret
ediyor. Eğer bu hiperaktif örneklem de blogging yapmıyorsa ve Twitter la içli dışlı değilse, o
zaman piyasa araştırmacılarının bulacağı diğer örneklemlerin yetkin bloggerlar ve Twitter
kullanıcıları olacağını ummak hepten anlamsız olur.
Bloggerlık ve Twitter kullanım düzeyi bu örneklem grubunda dahi bu kadar düşükse,
demek ki katılımcı blogu kullanan çoğu araştırmacının katılımcılarınm çok büyük kesimini
blog ve Twitter konusunda deneyimsiz kabul etmesi tamamen güvenilir bir sonuç olacaktır.

ETİK KAYGILAR
Nitel araştırmacıların katılımcı bloglarından kaynaklanan çoğu etik soruna aşina
olmaları gerekir. Örneğin müşterilerin sonuçların öngörülebilirliğinin bilincinde olması ve
katılımcıların belli bir bulgu ya da sonuca yönlendirilmemesinin garantiye alınması gereği gibi.
Yine aynı şekilde online teknik kullanan pek çok araştırmacının katılımcı bloglarının
veri koruma ve katılımcıların kimliklerini doğrulama gereği gibi online etik sonuçlarına da
aşina olmaları gerekir. Bunların dışındaki başlıca kaygı unsuru, katılımcının kimlik bilgilerinin
gizliliği, yani birbirlerinden, müşterilerden ve araştırma ekibinden saklanması gereğidir. Ayrıca
katılımcıların güvenliği birbirleriyle, araştırmacıyla ve müşteriyle uygunsuz ilişkiler
geliştirmemelerini sağlayarak da korunmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Katıhmcı blogları insanların yaşamını anlamak için çok güçlü bir yoldur. YeniPA'nın
anafikri araştırmayı yürütmek için, katılımcılarla iş-birliği yapma anlayışından geçer. Bu, Mark
Earls ve John Kearon'un BEN-araştırmacısından BİZ-araştırmacısına geçiş diye adlandırdığı
anlayıştır (Kearon ve Earls, 2009). Katılımcı blogları, katılımcı için de araştırmacı için de fazla
zahmetli bir nitelik kazanabilir. Katılımcılardan sık sık katkı yapması beklenirken,
araştırmacıların da katıhmcılara destek vermesi, sohbet geliştirmesi ve içgörü üretmesi gerekir.
Araştırmacının bu işler için gerek duyacağı süreyse başlıca maliyet unsurudur.
Çoğu projede katıhmcılar deneyimli bloggerlar olmayacaktır, bu yüzden kullanılan sistemler
kolay kavranılır olmalı, ayrıca iyi bir eğitim ve destek sağlanmalıdır. Katılımcı blogları bir
konunun derinlerine inmek için gayet iyi bir araçtır. Katılımcıların konuyla ilgili gündelik
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deneyimlerini izledikçe, resim belirmeye başlar ve anlam çıkarmak kolaylaşır. Tipik projelere
sekiz ila 60 kişi katılır ve bir ila dört hafta arası sürer ancak sık sık bu rakamların dışına çıkıldığı
da olur.

.
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Bölüm Soruları

1.“Bir ya da birden fazla yazar tarafından bir dizi kronolojik gönderiyle düzenlenen bir web
sitesi” neyi tanımlamaktadır?
a.Erişim
b. İnternet
c. Blog
d. Ağ
e. Sosyal medya

2. Bloglar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bloglar geleneksel araştırma projelerinde kullanılır.
b) Bloglar geleneksel araştırma projelerinden çok, araştırmacının katılımcıların
yaşantılarının bazı kısımlarını daha derinlemesine tanımak istediği projelerde kullanılır.
c) Buradaki genel yaklaşım belirli bir konuyu tanımlamak, ardından proje esnasında
katılımcıları konuyla ilişkili bloga üye kaydetmektir.
d) Blogların araştırmalarda kullanılma şekilleri geniş bir çeşitlilik içerir.
e) Katılımcı blogu araştırma projelerinin birçok ortak yanı vardır.

3.Doğru blog tasarımında hangisi olmamalıdır?
a.Katılımcılar bloga gönderi yapabilmelidir (yazabilmelidir),
b. Katılımcılar moderatöre mesaj gönderebilmelidir,
c.Moderatör tüm katıhmcılara ya da tek bir katılımcıya mesaj yollayabilmelidir,
d. Moderatör

bloglara

yazma

ya

da

silme

hakkına

sahip

olmamalıdır,

e. Moderatör istediği katılımcıyı silebilmelidir.

4. Blog projeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Katılımcı blogu projesi insanların yaşantılarının yavaş değişen yanlarını, örneğin
haftalar süren bir yeni ev arayışını ya da yeni bir pazarlama kampanyasını da ele
alabilir.
b) Böyle bir durumda katılımcılar bloga haftada bir ila üç kez girebilir, araştırmacılar
gönderdikleri mesajları haftada bir ila iki arasında sınırlayabilir.
c) Bir projenin faaliyet döngüsü, içindeki görevlerin meydana gelme sıklığıdır.
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d) Eğer katılımcılar iletilerini, araştırmacı da mesajlarmı günlük gönderirse faaliyet
döngüsünün günlük olduğu söylenmemelidir.
e) Proje haftada bir iletiyle ve moderatörün bir mesajıyla dönebiliyorsa, o zaman faaliyet
döngüsü haftalık denir.
5. Blog projeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Blog projeleriyle diğer piyasa araştırması biçimleri arasındaki başlıcalarından biri;
araştırmacıdan, özellikle de katılımcıdan beklenen yoğunluk derecesidir.
b) Kısa süreli bir blogda katılımcıdan bloga günde bir kez ya da daha sık giriş yapması
beklenebilir.
c) Kısa süreli bir blogda katılımcıdan bloga günde bir kez ya da daha sık giriş yapması
asla beklenmez.
d) Örneğin iş amaçlı yolculukları ele alan bir çalışmada katılımcılardan her işe gidiş
gidişlerinde yaptıkları yolculukları bloga yazmaları ve muhtemelen diğer yolcuların
iletilerini okumaları istenebilir.
e) Bu senaryoda araştırmacının faaliyet düzeyini yüksek tutmak amacıyla katılımcılarla
daha sık mesajlaşması ve yorumda bulunması gerekecektir.
6. Hangisi bir katılma blogu projesinin aşamalarından değildir?
a.blogların oluşturulma aşaması
b.katılımcıların seçilip eğitilmesi
c.projenin yönetilmesi
d.içgörü çıkarma
e. raporlama
7. Katılımcı Bloglarından İçgörü Çıkarmak ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Eşzamanlı olmayan diğer nitel araştırmalarda olduğu gibi analiz süreci, katılımcının
ilk gönderisiyle başlar.
b) Araştırmacı verileri dayanak alarak teoriler üretmek için çaba göstermez.
c) Araştırmacı verileri dayanmayan teoriler üretebilir.
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d) Ardından proje boyunca tahminlere dayanarak ve gözlem yaparak bu teorileri ya daha
da geliştirmek ya da çürütmek için çaba göstermelidir.
e) Projenin sonunda ayrıntılı bir analiz yapmaya gerek yoktur, süreç verileri
kendiliğinden ortaya koyacaktır.

8. Katılımcı blogu araştırma projeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Tipik bir konfigürasyonda her katılımcıya (bu tür projelerde yanıtlayan yerine bu terim
tercih edilir) özel bir blog tahsis edilir.
b) Katılımcı blogu projeleri normalde nitel projelerdir.
c) Bazen katılımcılardan çalışma kapsamında bir anket doldurmaları istenir,
d) fakat bu anket doğrudan içgörü edinme sürecine hizmet etmekten farklı olarak, bir arka
plan oluşturmak ve gruplama yapabilmek için kullanılır.
e) İçgörünün özü normalde blog içeriğinin nitel analizinden çıkmaz.

Cevaplar:
1) C
2) A
3) D
4) D
5) C
6) E
7) A
8) E
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6. ONLİNE ARAŞTIRMA TOPLULUKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Online nitel araştırma süreçlerinde online araştırma topluluklarının önemi üzerinde
durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular?
1.

Online araştırma topluluklarının özellikleri nedir?

2.

Online araştırma topluluklarını nasıl oluştururuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Online
toplulukları

Kazanım

araştırma Online araştırma toplulukları nın
yerinin ve öneminin öğrenilmesi.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile konuların
daha

kolay

anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
1.

Online araştırma toplulukları

2.

Online sohbet

3.

Online topluluk moderatörü
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Giriş

Online araştırma toplulukları özel olarak piyasa araştırmasını kolaylaştırmak üzere
yaratılmıştır. Doğal topluluklar (örneğin Facebook) ya da marka toplulukları (örneğin
Starbucks'm MyStarbucksIdea) gibi diğer online topluluklardan farklıdır. Online araştırma
toplulukları için en uygun adın hangisi olduğu konusundaki tartışmalar hâlâ devam ediyor;
bugün bu sisteme MROCs (Piyasa Araştırması Online Topluluğu), özel markalı topluluklar
ve içgörü toplulukları diyenler var.
Bu bölümde şu başhkları ele alacağız:
O Online araştırma topluluklan/MROCs'lara genel bakış
O Online araştırma topluluklarmın tasnifi
O Online topluluğun araçları
O Bir online araştırma topluluğu tasarımı
O Toplulukların moderasyonu ve yönetimi
O Araştırma toplulukları kuramı
O Topluluk örnekleri
O Kaynaklar
O Kalite ve etik sorunları
O Online toplulukların geleceği
O Araştırma toplulukları özeti
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6. Online Araştırma Toplulukları
ONLİNE ARAŞTIRMA TOPLULUKLARINA (MROCs) GENEL BAKIŞ
Online araştırma topluluğu çoğu piyasa araştırmacısı için yeni ama son günlerde
doğrudan pazar araştırması sektörünün her yanına yayılan bir olaydır. Communispace (küresel
ölçekte MROCs'lar Çalıştıran bir ABD ajansı) gibi birkaç ajans, araştırma toplulukları
yöntemini 2000 yılından bu yana önerdiği halde, daha geniş ölçülü kullanıma girmeleri ancak
2006'da mümkün oldu ve o tarihten sonrada hızlı bir gelişme gösterdi.
Online araştırma toplulukları/MROCs nicel-nitel ayrımının öne aldığı bir başka alan
daha yarattı. Araştırma topluluklarının çoğunda birkaç yüz üye bulunuyor, ki bu nicel
araştırmaya özgü bir niteliktir. Buna karşılık toplulukların ürettiği içgörünün büyük bölümünün
tartışmalar sırasında elde edilmesi de nitel araştırmaya özgü bir özelliktir.
Diğer teknikler açısmdan bakıldığında, online araştırma toplulukları duyuru tahtası grupları
(nitel bir teknik) ile topluluk erişimli panelleri (doğası bakımından nicel olup çoğunlukla yüz
binlerce üyeyi kapsar) arasında bir yere oturur.
Araştırma toplulukları esas olarak birbirinden oldukça farklı iki şekilde kullanılır:
1. Örneğin bir reklam kampanyası tasarımı, belli bir hizmet açısından müşterinin kullanımıyla
ilgili sorunları saptamak ya da yeni bir web sitesi tasarım test etmek gibi somut bir araştirma
problemine çözüm bulmak üzere oluşturulur. Somut sorunlarla ilgilenen bu topluluklar
genelde kısa süreli olur (yani üç ayı geçmez) ve hem nitel hem de nicel diğer geçici araştirma
teknikleriyle doğrudan rekabete girer.
2. Kesintisiz bir kaynak olarak kullanılan diğer araştırma topluluklarıysa örgütlere geniş bir
konu yelpazesi üzerinde verimli ve maliyet etkin araştırmalar yürütme olanağı sağlar. Bu
topluluklar çoğunlukla daha uzun sürelidir (alti ay ve üzeri).
Araştırma topluluklarında tipik olarak ürün ve hizmetleri iyileştirmek amacıyla bir
organizasyonla birlikte çalışmayı kabul eden müşteri grubu bir araya gelir. Fakat müşterilere
değil de, belli bır konuya ya da paylaşılan başka özelliklere odaklanan topluluklar da vardır.
Topluluk üyeleri genelde geniş bir müşteri kesiminin temsilcısı değildirler ya da belli bir süre
için, markayı daha iyi tanımak ve ilgi düzeylerini arttırmak amacıyla bir araya gelirler. Bu
topluluk özelliklerinin araştırmada yol açacağı önyargı ve sapmalar hesaba katılması gereken
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bir olgudur.

Burada amaçlanan, topluluğun temsiliyet vasfı unasından çok, aynen belli

çevrelerin tipik örneği olarak toplanan dak gruplan gibi, şu ya da bu müşteri grubunun "tipik"
özelliklerine yansıtmasıdır.
Araştırma topluluklarının bu kadar ilgi görmesinin nedenleri şöyle sıralanabilir:


şirketlere tüketicinin gerçek sesine erişme olanağı sunması



rakamların ötesine geçmesi



araştırmayı çok düşük maliyetlerle (devamlı topluluklarda) çok daha hızlı
götürmesi



çoğu marka topluluklarının ilerde nasıl çalışması gerektiğine dair içgörü sunması



müşterilere marka ve hizmetler hakkındaki tartışmalara aktif olarak katılma fırsatı
vererek "farkındalıklarını" sağlaması.

Başka bir yoldan giderek, örneğin Facebook ve Twitter gibi mevcut ağlardan
yararlanarak farklı online topluluklar kullanmak da mümkündür. Ne var ki, şu anda bu
alternatif yaklaşımlarîn hiçbiri, online araştırma topluluklarının ürettiği, odaklı ve işlemeye
uygun bir araştırmayı üretemiyor.
ARAŞTIRMA TOPLULUKLARININ TASNİFİ
Online araştırma topluluklarî/MROCs alanı büyük bir hızla gelişmesinden, araştırmacıların bu
aracı kullanırken dikkat etmeleri gerekenleri anlamalarına yardımcı olacak bir yapı oluşturmak
önem taşıyor. Bu bölümde aşağîdaki konu başlıklarını ele alarak online araştırma
topluluklarının farklı özelliklerini tarif edeceğiz:
f. Kısa süreli topluluklar
g. Uzun süreli topluluklar
h. Açık ve kapalı topluluklar
i. Araştırma toplulukları ya da melez topluluklar
j. Ajansa karşı müşteri moderatörlüğü
k. Doğru sayıda üye
l. Araştırmacı ile üyelerin gündemleri arasındaki denge
KISA SÜRELİ TOPLULUKLAR
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Kısa süreli bir topluluk ya da bir proje topluluğu geçici somut bir proje-nin gereksinimlerini
karşılamaya yeterli süre çalışır. Tipik bir kısa süreli topluluğun uzunluğu üç gün ila üç ay
arasında ve çoğunlukla 30 ila 500 üye arasında oynar (bu rakamlardan farklı değerlere de
rastlanır).
Devamlı topluluklardan farklı olarak kısa süreli topluluklar geleneksel ad hoc (amaca
yönelik) araştırma problemine alternatif bir çözüm olarak işlev gösterir. Otuz ila 80 kişilik
küçük bir topluluk nitel bir projenin yerine kullanılabilir. Daha büyük bir topluluk ise hem nitel
hem de nicel projelere alternatif olabilir.
Kısa süreli topluluk örnekleri arasında şunlar sayılabilir:


bir iletişim programı geliştirenler



bir kullanıcı ya da müşteri hedef grubunun gereksinimleri-ni değerlendirenler



bir ürün ya da hizmeti test edenler, örneğin finansal hizmet amacıyla hazırlanan
bir ıveb sitesinin test edilmesi gibi



müşterilerin bir iirün ya da hizmetle ilişkisini tanımayd dönük çalışmalar

Uyarı
Kısa süreli bir topluluk üyeler arasında olduğu gibi, üyelerle marka arasında da gerçek
anlamda bir topluluk duygusu geliştirmekte yeter-siz kalacaktır. Buradan, kısa süreli
toplulukların çoğunlukla teşvıke ihtiyacı olduğu sonucu çıkar. Proje takviminin kısa
tutulduğu ve üye-ler üzerindeki iş yükünün görece aşırıya kaçtığı durumlarda bu özel likle
doğrudur. Ancak markanın müşterilerle çok güçlü bir ilişkisinin bulunduğu örneklerde, dış
teşviklere gerek duyulmayabilir.
Kısa süreli topluluklar normalde müşterilerin kendi bünyesinde değil, bir araştırma ajansı
tarafından oluşturulur ve yönetilir. Bunun nedeni kısa süreli projenin smırlı miktarda para ve
zamanla özdeşleşmesi; şir-ket bünyesinde en başmdan başlayıp bir çözüm üretmeye
kalkışmamnsa fazla maliyetli, zaman alıcı ve riskli olacağıdır. Bu seçenekte araştırma
müşterileri açısından ajansın elinde sadece müşterinin özel gereksinim-lerine uyarlanmayı
bekleyen hazır bir çözüm bulunması koşuluyla hız, maliyet ve riskten kaçmma avantajı söz
konusudur.
Sözgelimi bir ila üç hafta süreli tipik bir kısa süreli toplulukta yeni görevler belirlenerek
(yani tartışma ve oylama), üyelerden topluluğa günlük katkı yapması beklenir. Araştırma
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toplulukları bağlamında "günlük" terimi Pazartesiden Cuma'ya hafta arası günleri ifade eder.
Hafta sonları da katılımı sürdüren çok sayıda üye varsa da, bu günle-rin esas olarak araştırma
faaliyetine ayrıldığı pek enderdir. Yeni görev-lerin sıkhğından genelde projenin faaliyet
döngüsü olarak söz edilir.
Kısa süreli topluluktaki çalışma takviminin sıkışıklığı yüzünden, normalde işin başında
projenin tümü için, en azından online bir mo-deratör planı hazırlanır. Moderatör plam pek
çok yönüyle derinlikli görüşme ve odak grubundaki tartışma kılavuzunu andırır. Moderatörün planı üyelerden gelen girdilerin etkisiyle değişecektir ama saha çalışmasına başlarken
elde yazılı bir taslağın bulunması olağandır.
UZUN SÜRELİ TOPLULUKLAR
Uzun süreli ya da devamlı topluluk, genellikle somut bir projeden çok bir dizi araştırma
konusunu ele alan bir gruptur. Uzun süreli topluluk genelinde işi sipariş eden kurum için bir
araştırma kaynağı işlevi üstlenir. Çoğu kez uzun süreli toplulukla (genelde altı ay ve üzeridir)
surekli topluluk arasındaki fark çok azdır.
Tipik bir uzun süreli topluluğun üye sayısı kısa süreli bir topluluktan fazladır, örneğin
100'le 1200 arasıdır; ancak istisna çerçevesi oldukça geniştir. Bir topluluktaki üye sayısıyla
kullanılan teşvik düzeyi arasında bir etkileşim söz konusudur. Bir toplulukta büyük ölçekli
teşvikler kullanıhyorsa maliyetlerin aşırı ölçüde tırmanmasına fırsat vermemek için daha az
sayıda üye bulundurma eğilimi öne çıkar.
Uzun süreli bir toplulukta faaliyet döngüsü kısa süreli topluluğa kıyasla daha yavaştır,
genelde günlerle değil, haftalarla ölçülür. Uzun süreli toplulukta faaliyet döngüsü normalde
düzenli aralıklarla oluşur, yani birbirini izleyen yüksek aktiflik ve eylemsizlik dönenıleH pek
görülmez (ama yine bunun da istisnalarına rastlandığını belirtmeden geçmeyelim). İyi işleyen
bir uzun süreli topluluğun kilit noktası, kendini çahşmaya vermektir. Bu da düzenli temasa ve
ortaya bir dizi aktivite konmasına bağlıdır.
AÇIK VE KAPALI TOPLULUKLAR
Çoğu online araştırma topluluğu kapalı ya da özel topluluklar biçiminde kurulur; bunlara
duvarlarla çevrili avlu veya kapalı topluluk da denir. Bu kapalı toplulukların üyeleri yalnız
davetiyeyle kabul edilir. Bu yöntem uygunsuz kişilerin projeye girme riskini azaltır. Kapalı
toplum normalde bir üyelik sistemi ve şifreyle korunur, ki bu da onu gözlerden gizlemeye yarar.
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Açık toplum tam tersine çeşitli kaynaklardan, hatta kendi istekleriyle gelen üyelerden
oluşur. Örneğin açık topluluğun üyeleri "üye getiren üye" gibi reklam uygulamalarının
sonucunda ya da markanın web sitesindeki bağlantıları tıklayarak gelen kişilerden oluşabilir.
Açık topluluğun da saflarına katılacak kişilerle ilgili birtakım sınırlamaları bulunduğunu
belirtmekte yarar vardır. Örneğin açık bir topluluk üye adaylarına belli bir ürün ya da hizmetin
tüketicisi ya da kullanıcısı olmak gibi ölçütler getirebilir. Bundan başka açık topluluk üyelerini
yaşına, yaşadığı yere veya başka bir özelliğine bakarak seçebilir. Örneğin 2008'de İngiliz
Hükümeti önerdiği kimlik kartı sistemi uygulamasına yönelik araştırma programı kapsamında
bir online araştırma topluluğu kullanmaya karar verdi. Bu topluluK isteyen herkese açıktı ancak
katılmak için 16-24 yaş arası olmak, İngiltere'de yaşamak ve topluluğun katılma koşul ve
kurallarına uy-mak gerekiyordu.
Tavsiye
Toplulukların çoğunlukla kapalı yöntemi seçmesinin başlıca nedenleri şunlardır:
1 Topluluğun boyutlarmı denetleyebilmek. Çoğu topluluk belli sayı-da üyeye göre tasarlanır,
sözgelimi 50, 500 ya da 2 bin. Yaşayabilir bir topluluğun büyüklüğü ve üye alım, teşvik ve
analiz maliyetleri açısından bir boyut sınırı olması gerekir.
2. Topluluğun, örneğin son altı ayda en az iki kez aynı hizmetten yararlanmış olan tüketiciler
gibi belli bir grubu hedef almasını kolaylaştırmak.
3. Profesyonel katılımcıları ve paidsurveysites.net (ücretli anket siteleri) gibi internet sitelerini
topluluktan uzak tutacak bir teşvik sistemini uygulayabilmek.
4. Topluluğun güvenliğini rakipler ve medyanm grupta denenen fikirlerden ve de yürütülen
söyleşilerden haberdar olmasını önleyecek şekilde yükseltmek. Ancak internette hiçbir şeyin
tam anlamıyla gizli ve güvenli kalamayacağını da unutmayın.
5. Topluluk üyelerine gizlilik açısmdan daha fazla güvence sunmak.
Aşağıdaki unsurlardan biri ya da birkaçı söz konusu ise toplulukların açık yöntemi tercih
etme eğilimi daha fazla olur:
O araştırma içgörü edinmekten çok, katıhma önem veriyorsa
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O

topluluğun amacı araştırmadan daha geniş kapsamlıysa, örneğin bir fikrin ağızdan
ağza yayılmasına yönelikse

O organizasyon hir online topluluğun boyutlarını maksimize etmeye uğraşıyorsa
O organizasyonun açıklık ve şeffaflık gibi özelliklerini, en çok da insanlara kulak verdiğini
göstermek gibi bir niyeti varsa
Kapalı bir topluluk ile tümüyle açık bir topluluk bir sürecin iki farklı ucudur. Bu iki aşırı
uç arasında pek çok değişik nokta bulunur, örneğin kimi topluluklar yeni üye adaylarınm isim
yazdıracağı bir bekleme listesi hazırlayabilir, kimileri de "üye getiren üye" sistemiyle topluluk
mensuplarını yeni üyeler önermeye ve onlara kefil olmaya teşvik edebilir.
TEŞVİKLER
Çoğu online araştırma topluluğu bir tür teşvik kullanır ancak her şirketin çok farklı
uygulamaları olabilir. Burada yanıtlanması gereken başlıca sorular şunlardır:
(a) Toplulukta teşvik kullanılmalı mı?
(b) Teşvik kullanılacaksa, hangi form esas alınmalı (örneğin nakit mi, puan mı, ödüller mi)?
(c) Teşvik uygulanacaksa, nasıl bir bağlantısı olmalı (örneğin yapılan işle mi yoksa işin
kalitesiyle mi bağlanmah)?
Teşvik tartışmaları daha çok nakit, puan ve ödüller gibi dış kay-naklı teşviklerle ilgilidir.
Oysaki iç kaynakh ödüller yani topluluk üyelerinin görülen, beğenilen ve takdir edilen katkıları
nedeniyle al-dıkları duygusal ve psikolojik ödüller de bir o kadar önemlidir.
Dış kaynakh teşviklere karşı ileri sürülen başlıca iddia, topluluk-la üyeleri arasındaki ilişki
biçimini değiştirme olasıhğı taşımasıdır. Herhangi bir dış teşvik olmazsa topluluk, ancak
üyelerin keyifli ya da ödüllendirici bir iş yaptıkları duygusuyla çahşmaları halinde işle-vini
yerine getirebilir. Eğer üyeler ücretli çahşırlarsa, insanlara iste-medikleri şeyleri parayla
yaptırmak gibi bir durumun doğması riskı ortaya çıkar. Eğer bir topluluk, üyelerine gerçekten
ilgi gösteriyor ve değer veriyorsa, teşvik ödemesi yapması şart değildir. Zira dışsal teş-viklerin
olmaması topluluğu çalıştıran ekibin, bağlıhğı artırmak ıçın daha sıkı bir gayret içine girmesini
gerektirecektir.
Grubu yeterince ilgili bir anlayışla çalıştırmak iç ve dış kaynaklı ödülleri dengeleyecek bir
uygulamadır. Öyle ki iç teşvikler, ödülle yeterli bir teşvik işlevi görebilmeli, dış teşvikler de
115

ardmdan ek bı teşekkür şeklinde sunulmahdır. Ancak topluluklarm görece yükse düzeyde
ödemeler verilerek, teşvik güdümlü bir kimliğe bürünrne hiç de az rastlanan bir olay değildir.
Bazen araştırmayı yürüten ku luşun kuralları ya da görenekleri teşvik kullanmayı yasaklar. Bu
özellikle

kamu

gelirleriyle

ya

da

hayır

kuruluşlarının

katkılarıyla

oluşturulmuş

organizasyonlarda geçerlidir.
Teşvikleri savunanların iki karşı iddiası ise şöyledir:
1 Birinci iddia adalet duygusuyla ilgilidir. Şirketler insanların görüşlerini bildirmesinden para
kazandığına göre, grup üyelerinin harcadıkları zaman ve çabanm karşılığını almalarmdan
daha adil bir durum olamaz. Bu bakış açısı bir topluluğun tek yanlı olarak hep "alan" ama
karşılığında hiçbir şey "vermeyen" bir müşteri anlayışına dayandırılamayacağını öne
sürüyor.
2. İkinci iddia bir topluluktan programa gerekli yanıtları almanın gerçekleştirilebilirliğiyle
ilgilidir. Özellikle kısa süreli, bol görevli bazı topluluklarda, yeterli sayıda kişi, gereken
aktiflik düzeyinde katılım sağlamaya ancak teşvikle ikna edilebilir.
Bir topluluğa teşvik verilecekse, bu teşviklerin neler olacağı ve nasıl dağıtılacağı enine
boyuna tarif edilmelidir.
Teşvik türleri
Online araştırmalarda en yaygın teşvik türü nakittir (çoğunlukla online hediye çeki ya
da nakde veya ürüne çevrilebilen puanlar). Ancak birçok araştırmacı bunun ilgi bazında
oluşturulan topluluk anlayışını en çok aşındıran ve olayı bir işçi-işveren ilişkisine çeviren teşvik
türü açısından endişelidir.
Birçok grup, insanları topluluğa katılmaya sevk eden ödüller teklif eder. Örneğin easyjet
havayolları, üyelerine uçak bileti kazanma şansı sunar. Ne var ki bu yaklaşımı pazarlamaya çok
yakın bulduğu için olumsuz bakan araştırma kuruluşları (örneğin İngiliz MRS) vardır. Diğer
yandan bunun üyelerin işine geldiği açıktır. Topluluklarm çoğu yeni ürünler, hizmetler ve
yakında yayınlanacak reklamlar hakkında piyasaya çıkmadan önce haberdar etmek ya da bir
fabrika veya iş ortammı gezmeye çağırmak gibı yöntemlerle üyelerini kendilerini özel
hissettirmeye uğraşırlar.
AJANSA KARŞI MÜŞTERİ MODERATÖRLÜĞÜ
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Topluluğun günlük idaresinin kimin taraftndan yürütüleceği çokça tartışılan bir
konudur. Bazıları araştirma topluluğu oluşturulduktan sonra onu, araştırma ajansı gibi üçüncü
bir kişiye bırakmadan, markanm sahiplenmesi ve çahştırması gerektiğini savunuyor. Bu görüş
topluluğa üye olanların çoğunun markayla doğrudan ilişki kurmak için oraya geldiğini, üyelerin
topluluğun markanm gelişmesine direkt bir katkı yap-ma potansiyeli taşıdıgını görmek
istediğini kabul ediyor.
Ancak şu anki çoğunluk görüşü, online araştırma topluluklarının günlük çerçevede
üçüncü bir kişi, genellikle de bir araştırma ajansı tarafından yönetilmesinden yanadır. Bu görüş
şu algılara dayanıyor:
O Bir topluluğun bakımı çok zaman alabilir. İdeal olan topluluğun özel bir ekip tarafından
yönetilmesidir, ne yazık ki müşteri şirketlerde bu ölçekte bir kaynak çoğunlukla mevcut
değildir. Müşteri her hafta, topluluk üyelerinin anında yanıt beklediğini unutup,
kaynaklarını başka bir yerde kullanmaya kalkabilir.
O Bir topluluğu yönetmenin en iyi yolunu bilen ve elinde gerekli araçlar bulunan moderatör
geniş bir kaynak çeşitliliğine sahip olmak zorundadır. Dünyanın heryanında sürekli
yeni araçlar ve yaklaşımlar üretilmekte, belgeler çıkarılmakta, konferanslar
düzenlenmektedir. Toplulukları yöneten şirketler Ar-Ge yatırımları yapıyorlar, en yeni
düşünceler ve en yeni kılavuzlarla kendilerini güncelliyorlar; bunlar çoğu müşterinin
altından kalkabileceği işler değildir.
O Çoğu araştırma topluluğunda gözlenen aşırı külfetli raporlama aşamasının yarattığı
baskı sonuçta, sadece en aşikâr bulguların rapor edilmesine ve analizcilerin topluluk
üyelerinin her sözünü olduğu gibi kabullenip nesnelliği feda etmeyi seçmelerine yol
açabilir. Topluluk çahşmasından içgörü çıkarma ve rapor etme işini bir araştırma
ajansına havale etmek yararlı bir disiplin getirebilir ve analizin yeterince verimli
yürütülmesine yardımcı olur. Bu, şirket bünyesinde de yapılabilir ancak denetleme,
gözden geçirme, değerlendirme ve gerekirse kovma olanağı bulunan üçüncü bir tarafla
bir raporlama mekanizması oluşturmak çok daha kolaydır.
Ne var ki topluluğun günlük yönetimini üçüncü bir tarafının sağladığı koşullarda dahi,
marka ya da organizasyonun işe karışmadan durması düşünülemez. Topluluk üyeleri soru
yöneltirken verilen yanıtları duymak ister, bu yanıtların markanın görüş ve planlarmı dos-doğru
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yansıtmasını arzu eder ve yanıtların gecikmeden verilmesim bekler. Üyeler topluluklara ajansla
değil markayla ilişki kurmak için girerler, markanın kendilerini adam yerine koyup sözlerine
kulak verdiğini görmek isterler.
ARAŞTIRMA TOPLULUKLARI YA DA MELEZ TOPLULUKLAR
Topluluklar çeşitli şekil, boyut ve formlarda ortaya çıkabilir. Çoğu topluluk, piyasa
araştırması için belli bir oranda potansiyel taşır, ancak piyasa araştırmasına odaklananlar başka
konulara odaklı olan topluluklardan farklıdır. Başka türlerdeki toplulukların kendi alanlarında
kendilerine özgü isimleri ve terimleri bulunsa da, biz onlara araştırma bakışı açısından melez
topluluklar diyebiliriz. Burada "melez" tabiri bunların hem araştırma amaçlı, hem de
çoğunlukla pazarlama olmak üzere başka amaçlarla kullanıldığı anlamına gelir. Araştırma
toplulukları genel olarak melez topluluklardan daha küçük olup genelde kapalıdırlar. Ayrıca
üyelerinden, pazarlamayla bağlantılı faaliyetlere aktif biçimde katılmaktan uzak durmalarını
talep ederler.
Melez topluluk örnekleri
Pazar araştırması penceresinden bakıldığında, aşağıdaki paneller melez topluluk
örnekleridir. Bu örnekler, araştırma dışı toplulukların farklı şekillerde içgörü üretebileceğini
göstermektedir.
Örnekler
VocalPoint
VocalPoint [http://www.vocalpoint.com/] 500 bin Amerikalı "anne"den oluşan bir topluluk;
sahibi olan P&G, siteyi şirketin Tremor servisinin bütünleyici bir parçası olarak kullanıyor.
VocalPoint hem piyasa araştırması için (nicel ve nitel) hem de ağızdan ağıza pazarlama
amacıyla kullanılıyor.
Tremor'un araştırma ve pazarlamaya bütünlüklü yaklaşımı, web sıtesinde sunulan örnek
olaylarla vurgulanıyor. Bunlardan biri diş macunu markası Crest'le ilgili yeni bir ürünün (Crest
Weekly Clean-hafta boyu süren temizlik) konumlandırılması sırasında nitel ve nicel
araştırmanın nasıl kullanıldığını anlatıyordu. Konumlandırma gerçekleştikten sonra
VocalPoint topluluk içinde bir mikro site ve doğrudan postayı da içeren bir kampanya
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çerçevesinde bir deneme ve ağızdan ağıza tanıtım çalışmasına geçti. Doğrudan posta ürün bilgileri, parasız deneme kuponu, katılımcıların yakınlarına verilecek dört adet hediye çeki
içeriyordu.
Ne VocalPoint ne de Tremor, üzerinde P&G gibi yoğun bir markalandırma işlevi
taşımadığından, geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini araştırmak ve pazarlamak amacıyla
kullanılabilir.
MyStarbucksIdea (Starbucks Fikrim-çn)
MyStarbucksIdea [http://mystarbucksidea.force.com/] Starbucks'ın geliştirdiği, SalesForce'un
(satış gücün) oluşturduğu platformu kullanan bir marka topluluğudur. Topluluk ABD odaklı
olmakla birlikte, ABD dışında da binlerce üyesi vardır (2009 Martında Starbucks 150 bin
toplam üyeden söz ediyordu).
MyStarbucksIdea özünde müşterilerin Starbucks'a fikir önerilerin-de bulunması ve
getirilen fikirleri oylayıp yorumlaması için geliştiril-miş bir araçtır. 2008 yılında siteye ilk altı
ayda 75 bin fikir ulaşması nedeniyle, MyStarbucksIdea Forrester Groundswell ödülüne layık
görüldü. Siteyi görmek için üye olmak zorunlu değilse de, görüş ya da değerlendirme
göndermek için üye olmak gerekiyor.
DOĞRU SAYIDA ÜYE
Bir araştırma topluluğunda üye sayısı, gerek niteliğinin gerekse maliyetinin başta gelen
belirleyicisidir. Ya da başka bir deyişle, topluluğun büyüklüğünü niteliği ve bütçesi belirler.
Bir topluluk ne kadar büyük olursa eleman toplama masrafları o kadar yüksek olur,
teşvikler o kadar pahalıya patlar ve veri analiz çalışması o kadar uzun sürer. Çok sayıda üyeye
sahip projeler genelde anlamlı bir topluluk ruhu yaratmakta zorluk çekerler. Aidiyet duygusu
ve etkileşim yaratmaya çabalayan bir topluluğun üye sayısını 300 aktif üyeyle sınırlamak, yani
toplamda 300 ile 1200 arasında bir üye sayısmda kalmak makul görünüyor (farklı topluluklarda
aktif üyelerin toplam üye sayısına oranı değişik olabilir). Bir projede çok sayıda aktif üye yer
alıyorsa ve amaç sağlam bir topluluk ruhu yaratmaksa, burada alt gruplar oluşturma stratejisi
izlenebilir.

Topluluk Tipi

119

Bir hizmet özelliği üzerinde nitel araştırma konulu, hizmeti sürekli kullanan tüketicilerle
oluşturulmuş, iki haftalık kısa süreli bir topluluk. Fastfood restoranlarının yeni mönü
seçenekleri 100-250 üye üzerine nitel ve nicel tekniklerle araştırma yürüten, tüketici bireyler
ve ailelerle oluşturulmuş, dört haftalık kısa süreli topluluk. Evde alkol tüketimi konusunun
çeşitli yönlerinin 100-200 üye ele alındığı, nitel ve nicel tekniklerle yürütülen devamlı bir
araştırma topluluğu. Bir kişisel bakım ürünü markasını kullananları 5000 üye temsil eden,
panele yönelik ilgi ve kalıcılığı artırmak amacıyla topluluk teknikleri kullanılarak oluşturulmuş
bir marka paneli. Bu panel yıl boyu ad hoc nicel projeler, aynı zamanda da bazı nitel projelere
kaynak sağlamak üzere kullanılır. Ortalama aralık yüzde 80 düzeyine ulaşan bir ortalamadır,
yani topluluklarrn yüzde 10'u daha küçük, yüzde 10'u ise daha büyük olabilir.
Üzerinde durulacak husus, asıl sorunun bir toplulukta kaç aktif üye bulunduğudur.
Ajanslar arasında, toplulukları aktif üyelerle sınırlamak (bu durumda verilen teşvikler daha
yüksek, üye sayısı ıse daha az olur) ya da üye sayılarını kabarık tutup içlerinden bir kısmının
aktif olamayacağını kabul etmek gibi farklı uygulamalar soz konusudur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde online toplulukların özelliklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları

1. Online araştırma topluluğu ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Online araştırma topluluğu çoğu piyasa araştırmacısı için yeni ama son günlerde
doğrudan pazar araştırması sektörünün her yanına yayılan bir olaydır.
b) Communispace (küresel ölçekte MROCs'lar Çalıştıran bir ABD ajansı) gibi birkaç
ajans, araştırma toplulukları yöntemini 2000 yılından bu yana önermiştir.
c) Daha geniş ölçülü kullanıma girmeleri ancak 2006'da mümkün olmuş ve o tarihten
sonrada hızlı bir gelişme gösterdi.
d) Araştırma topluluklarının çoğunda birkaç yüz üye bulunuyor, ki bu nicel araştırmaya
özgü bir niteliktir.
e) Buna karşılık toplulukların ürettiği içgörünün büyük bölümünün tartışmalar sırasında
elde edilmesi de nicel araştırmaya özgü bir özelliktir.

2. Aşağıdakilerden hangisi online araştırma topluluklarının ilgi görmesinin nedenlerdendir?
a) Şirketlere tüketicinin gerçek sesine erişme olanağı sunamaması,
b) Araştırmayı çok yüksek maliyetlerle (devamlı topluluklarda) yapması,
c) Çoğu marka topluluklarının ilerde nasıl çalışması gerektiğine dair içgörü sunamaması,
d) Müşterilere marka ve hizmetler hakkındaki tartışmalara aktif olarak katılma fırsatı
vermemesi,
e) Hiçbiri
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplulukların çoğunlukla kapalı yöntemi seçmesinin
nedenlerinden değildir?
a) Araştırma içgörü edinmekten çok, katılıma önem veriyorsa,
b) Topluluğun, örneğin son altı ayda en az iki kez aynı hizmetten yararlanmış olan
tüketiciler gibi belli bir grubu hedef almasını kolaylaştırmak,
c) Profesyonel katılımcıları topluluktan uzak tutacak bir teşvik sistemini uygulayabilmek,
d) Topluluğun güvenliğini rakipler ve medyanın grupta denenen fikirlerden ve de
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yürütülen söyleşilerden haberdar olmasını önleyecek şekilde yükseltmek,
e) Topluluk üyelerine gizlilik açısından daha fazla güvence sunmak.
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplulukların çoğunlukla açık yöntemi seçmesinin
nedenlerinden değildir?
a) Topluluğun, örneğin son altı ayda en az iki kez aynı hizmetten yararlanmış olan
tüketiciler gibi belli bir grubu hedef almasını kolaylaştırmak.
b) Araştırma içgörü edinmekten çok, katılıma önem veriyorsa
c) Topluluğun amacı araştırmadan daha geniş kapsamlıysa, örneğin bir fikrin ağızdan
ağza yayılmasına yönelikse
d) Organizasyon bir online topluluğun boyutlarını maksimize etmeye uğraşıyorsa
e) Organizasyonun açıklık ve şeffaflık gibi özelliklerini, en çok da insanlara kulak
verdiğini göstermek gibi bir niyeti varsa.

5. Teşviklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Teşvik tartışmaları daha çok nakit, puan ve ödüller gibi dış kaynaklı teşviklerle ilgilidir.
b) İç kaynaklı ödüller yani topluluk üyelerinin görülen, beğenilen ve takdir edilen katkıları
nedeniyle aldıkları duygusal ve psikolojik ödüller de bir o kadar önemlidir.
c) Dış kaynaklı teşviklere karşı ileri sürülen başlıca iddia, toplulukla üyeleri arasındaki
ilişki biçimini değiştirme olasılığı taşımasıdır.
d) Dış kaynaklı teşviklere ile ilgili, toplulukla üyeleri arasındaki ilişki biçimini değiştirme
olasılığı ihtimali tartışılmamaktadır.
e) Herhangi bir dış teşvik olmazsa topluluk, ancak üyelerin keyifli ya da ödüllendirici bir
iş yaptıkları duygusuyla çalışmaları halinde işlevini yerine getirebilir.
6.Hangisi uzun süreli topluluklar için doğru değildir?
a. Genellikle somut bir projeden çok bir dizi araştırma konusunu ele alan bir gruptur. b.Uzun
süreli topluluk genelinde işi sipariş eden kurum için bir araştırma kaynağı işlevi üstlenir.
c. Tipik bir uzun süreli topluluğun üye sayısı kısa süreli bir topluluktan fazladır,
d. Bir topluluktaki üye sayısıyla kullanılan teşvik düzeyi arasında bir etkileşim söz konusudur.
e. Uzun süreli bir toplulukta faaliyet döngüsü kısa süreli topluluğa kıyasla daha yavaştır,
aylarla ölçülür.
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7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Topluluklar çeşitli şekil, boyut ve formlarda ortaya çıkabilir.
b) Çoğu topluluk, piyasa araştırması için belli bir oranda potansiyel taşır.
c) Piyasa araştırmasına odaklananlar başka konulara odaklı olan topluluklardan farklıdır.
d) Başka türlerdeki toplulukların kendi yetkililik alanlarında kendilerine özgü isimleri ve
terimleri bulunsa da, biz onlara araştırma bakışı açısından melez topluluklar diyebiliriz.
e) Araştırma toplulukları genel olarak melez topluluklardan daha büyük olup genelde
açıklardır.

8.Toplulukların açık yöntemi tercih etme eğiliminin olmadığı unsur hangisidir?
a. araştırma içgörü edinmekten çok, katılıma önem veriyorsa,
b. kurum karlılığını nasıl arttıracağıyla ilgileniyorsa.
c. topluluğun amacı araştırmadan daha geniş kapsamlıysa,
d.organizasyon bir online topluluğun boyutlarını büyütmeye uğraşıyorsa,
e.organizasyonun açıklık ve şeffaflık gibi özelliklerini, en çok da insanlara kulak verdiğini
göstermek gibi bir niyeti varsa
Cevaplar:
1) E
2) D
3) A
4) A
5) D
6) E
7) E
8) B
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7. ONLİNE TOPLULUĞUN ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir online topluluğu güçlendirmek, verimliliğini yükseltmek için kullanılacak sınırsız
teknikler bulunmaktadır. Bu bölümde bunları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Online topluluğun araçları nelerdir?

2.

Online topluluğun araçlarından biri olan anketlerin özellikleri nelerdir?

127

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Online topluluğun araçları

Kazanım

Bu araçların neler olduğu ve nasıl
kullanıldığı

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Metinler ve örnek ile konuların
daha

kolay

anlaşılması

sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
1.

Anketler

2.

Forumlar

3.

Bloglar
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Giriş
Sosyal medya hangi amaçlarla, nasıl kullanılır, hangi uygulama hangi özelliklere sahiptir?
Bunları bilmek sosyal medyayı bir amaç dahilinde kullanmak için önemlidir. Bütün medya
startejilerinde olduğu gibi amacın belirlenmesi, hedef kitle, nasıl bir mesaj oluşturulması
gerektiği aracın özelliklerini bilerek uygulanması gereken adımlardır. Bu bölümde sosyal
medyayı kullanmak için dikkat etmemiz Bir online topluluk, topluluğu güçlendirmek,
verimliliği yükseltmek ve içgörü almak için kullanılabilecek nerdeyse sınırsız bir teknikler ve
yaklaşımlar yelpazesi içerir. Bu bölümde şu işe yarar temel teknikler ve araçlar üzerinde
duracağız:
O Tartışmalar/forumlar
O Oylama ve anketler
O Bloglar
O Online sohbet
O Fotoğrafve video yüklemeleri
O Işbirliği araçları
O Üyelere kişiselleştirme olanağı
O Eğlence
O Çevrim dışı etkinlikler
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7. ONLİNE TOPLULUĞUN ARAÇLARI

TARTIŞMALAR/FORUMLAR
Tartışma ve forumlar online toplulukların en temel ve merkezi öğeleridir. Topluluk
üyelerinin görüşlerini dile getirmek için kullandığı başlıca mekanizma ve araştırmacıların
sorularını iletmek için yararlandığı ana yoldur.
Bir tartışma veya forum organize etmenin standart yolu, online duyuru tahtasınm genel
işleyişinden çıkan ve son dönemde sosyal medyada meydana gelen değişikliklerin
yörüngesinde gelişmiştir. Örneğin birçok araştırma topluluğu üyesi Facebook gibi sosyal ağları
kullanarak tartışma düzeninin kurallarına aşina olur.
"En iyi" hatta "doğru" yolun hangisi olduğu konusunda araştırmacıyla üyeler arasında
ayrılıklara neden olacak kadar çok çeşitli tartışma düzenleme yolu vardır.
Tartışmaların linkler ve çoklu medya içeren bir gönderiyle başlaması mümkündür.
Gönderide bir giriş kısmının ardından bir ya da birkaç soru gelir. Ardından katkı yapanlar
yorumlarını gönderirler, bunlar ekranda şu şekillerde görülebilir:
-üstte en eski yorum şeklinde
-üstte en yeni yorum şeklinde
-yanıtladıkları yoruma hemen bitişik olarak
Aşağıda ilk önce en eski yorum şeklinde gösterilen basitleştirilmiş bir tartışma örneği
yer alıyor. Diğer çizelgede aynı sohbette son gelen en yeni yorum şeklinde, sonuncuda ise yanıt
olarak gönderildiği yoruma bitişik şekilde gösteriliyor.
En eski yorum üstte yer aldığında yorum akışı görece doğal seyrediyor, ama en son
gelen yorumları görebilmek için ekranı birkaç sayfa aşağı kaydırmak gerekecek.
Yorumlar en son gelen en üstte yer alacak şekilde yerleştirildiğinde, okur en yeni
gelenleri hemen görebiliyor ama tartışmayı tersten okumak doğal akışı bozuyor.

Uzun bir yürüyüş için en iyi yiyecek nedir?
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Ben her zaman elma, beyaz peynir ve ekmeği tercih ederim.
Starman, 5 Aralık 2009, 12.15
Bence yürüyüşe çıkarken en iyi yiyecek cevizdir.
HappyGal, 5 Aralık 2009, 14.21
Peki ya yürüyenler arasında cevize alerjisi olan varsa, tehlikeli olmaz mı?
FreeBird, 5 Aralık 2009, 19.42
Yılın hangi döneminde olduğunuza göre değişir bence. Kışm bir termos dolusu sıcak çorba
alırım, yazmsa meyve türü bir şeyi tercih ederim.
VVanderfull, 5 Aralık 2009, 20.22
Yaa, iyi ki söyledin, bak bu hiç aklıma gelmemişti.
HappyGal, 5 Aralık 2009, 21.51
En eski yorum en başta
Uzun bir yürüyüş için en iyi yiyecek nedir?
Yaa, iyi ki söyledin, bak bu hiç aklıma gelmemişti.
HappyGal, 5 Aralık 2009, 21.51
Yılın hangi döneminde olduğunuza göre değişir bence. Kışın bir termos dolusu sıcak çorba
alırım, yazınsa meyve türü bir şeyi tercih ederim.
Wanderfull, 5 Aralık 2009, 20.22
Peki ya yürüyenler arasmda cevize alerjisi olan varsa, tehlikeli olmaz mı?
FreeBird,5 Aralık 2009, 19.42
Bence yürüyüşe çıkarken en iyi yiyecek cevizdir.
HappyGal, 5 Aralık 2009, 14.21
Ben her zaman elma, beyaz peynir ve ekmeği tercih ederim.
Starman, 5 Aralık 2009, 12.15
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En yeni yorum en başta
Uzun bir yürüyüş için en iyi yiyecek nedir?
Ben her zaman elma, beyaz peynir ve ekmeği tercih ederim.
Starman, 5 Aralık 2009,
Bence yürüyüşe çıkarken en iyi yiyecek cevizdir.
HappyGal, 5 Aralık 2009, 14.21 Peki ya yürüyenler
arasında cevize alerjisi olan varsa, tehlikeli olmaz mı?
FreeBird, 5 Aralık 2009, 19.42 Yaa, iyi ki söyledin, bak
bu hiç akhma gelmemişti.
HappyGal, 5 Aralık 2009, 21.51 Yılın hangi döneminde
olduğunuza göre değişir bence. Kışın bir termos dolusu sıcak çorba alırım, yazınsa meyve türü
bir şeyi tercih ederim.
Wanderfull, 5 Aralık 2009, 20.22
Yanıt ilgili yoruma bitişik
Yanıt ilgili olduğu yorumun arkasına konursa, genel akışı okumak son derece kolaylaşır.
Ancak burada da en son gelen yorumun hangisi olduğunu fark etmek zorlaşır.
Tartışma ve forumlarda yer alan yorumlar genellikle moderasyondan geçer. Yani sitenin
koşul ve kurallarına uyup uymadığına göre bir değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun
görülmeyen bir yorum saptanırsa düzeltilir ya da reddedilir.
Konular ya önceden ya da sonradan moderasyondan geçirilebilir. Önceden
moderasyondan geçirilen forumlarda moderatör diğer topluluk üyeleri görmeden önce bütün
konuları değerlendirir. Kötü kullanımları önlemek açısından önceden moderasyon en güvenli
yoldur, ancak o da dinamik tartışmaların akışını bozma eğilimi taşır. Sonradan moderasyon,
tartışmanın daha doğal akmasını sağladığı gibi, maliyetleri düşürme potansiyeli de taşır. Muzır
gönderilerin o kadar problem olmayacağı kapalı bir toplulukta sonradan moderasyon normalde
en iyi seçenektir. Özellikle daha tartışmalı görüşlerin yer alabileceği açık topluluklardaysa
önceden moderasyon daha uygundur.
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OYLAMALAR VE ANKETLER
Yüzeysel bakınca oylama ve anketler online araştırma topluluklarının araçları gibi
görünebilir. Oysa ki oylamalar genellikle nicel bulguları elde etmek için değil, ilgi çekmek
ve tartışmayı özendirmek amacıyla kullanılır. Bu yaklaşım kapsamında, oylamanın ardından
nicel bilgiler elde etmek için anket uygulamasına geçilir.
Oylamalar
Sosyal medyada "oylama" terimi, katılımcıların çoğunlukla oyunu verdikten sonra
soruyu yanıtlayan ya da sıklıkla dendiği üzere "oy kullanan" herkesin ortak sonucunu
görebildiği tek sorulu bir anketi ifade eder.
Oylama, rakamları görmek için yapılsa da, daha çok ilgiyi toplamak ya da bir tartışmaya
giriş yapmak için kullanılır. Bu ikinci kullanım şeklinde tartışmayla bağlantılı bir oylamaya
başvurmak, ilgi çekmenin iyi bir yoludur (örneğin Linkedln'deki oylamalar gibi). Topluluk
üyesi oyunu verdikten sonra o anki genel sonucu görür. Ayrıca kendisinden önce oy verenlerin
yorumlarını okuyabildiği gibi, kendi yorumunu da ekleme olanağına sahiptir.
Anketler
Anketler online araştırma topluluğundan arka plan ve bölümlenme bilgileri de dahil
olmak üzere nicel veriler elde etme yöntemidir. Anketler toplulukla bütünleşik (integral) de
olabilir, dışsal da. Sonuçlar saklı tutulabilir ya da toplulukla paylaşılabilir.
Bütünleşik (integral) anket topluluğun içinden yürütülür yani üyenin anketi doldurması
için giriş yapması gerekir. Dışsal anketteyse üyeye gönderilen (örneğin bir e-posta ya da SMS'le
gelen) ya da topluluğun lcmdeki bir bağlantıdan ulaşılır. Yazarın deneyimlerine göre, üyeye
bağlantı adresi göndermek genellikle en yüksek yanıt oranını getirirken, topluluğa eklenen
bağlantılar en düşük yanıt oranını getiriyor.
Bazı topluluklar anketlerin tamamını (ya da kimi zaman çoğunu) topluluk üyeleriyle
paylaşmak amacıyla kurulmuş olsa da, ayrıntılı sonuçları gizli tutmak, toplulukla sadece kısa
bir özet paylaşmak daha yaygın bir uygulamadır.
BLOGLAR
Birçok topluluk platformu, üyelerine kendi bloglarını sürdürme olanağı sunar. Bu ilk
bakışta çekici gelse de, üyelerin çoğu, hele internete tümüyle açık olmadıkça, blogunu hiç
134

kullanmaz. Ancak eğer blog projenin bütünleyici bir parçasıysa o zaman gerçek bir değer
katkısı yapabilir. Örneğin topluluk üyelerine yönelik niyetleri bir tür kayıt ya da günlük
tutmaksa, o zaman blog doğal olarak kolaylaştırıcı görevi görür.
Topluluk çoğunlukla tartışma ve işbirliğine dönükse, o zaman bloglar dikkati
dağıtabilir. Daha önce belirtildiği gibi, bir topluluğu tasarlarken en doğrusu, yalnızca işe
yarayacak özellikleri yaratmak ve olanaklı kılmaktır; bu yaklaşım üyelerin sistemi
öğrenmesini, moderatörlerin de yönetmesini kolaylaştırır. Buna karşılık, İngiliz ajans Virtual
Surveys'den Paul Child şöyle bir görüş öne sürüyor: "Blogların aynt zamanda farklı bir içgörü
ürettiğine tanık olduk. Bilinç akışı yapısı, sonradan akla gelen düşüncelere ve kenarda köşede
kalan konulara ulaşmak anlamına gelir, ki bunları bağlamaya yardımcı olmakla kalmaz, hiç
dikkate alınmayan konuları da gün yüzüne çtkarır."
Araştırmacının topluluklarda blog kullanırken hesaba katması gereken bir dizi seçenek
vardır. En önemli konu: Topluluk üyelerinin birbirlerinin bloglarını görmesine izin verilecek
mi, yoksa blogger ile araştırmacı arasında gizli mi tutulacak sorusudur. Genel tavsiye, yal-nızca
araştırma açısından önemli bir nedeni varsa gizli tutmaktır. Blogların tüm topluluk üyelerinin
izlemesine açılması halinde, araştırmacının bunu projenin tercihe bağlı mı yoksa istenen bir
özelliğine mi yapacağına, yani katılımcıların birbirlerinin bloglarmı görmeye zorlanıp
zorlanmayacağına karar vermesi gerekir.
Katılımcıların hayatlarının bazı yönlerini öğrenmek için bloglara başvuran
araştırmacılar, normalde katılımcıların bu blogları gönderi ve yüklemeleri takip ederek güncel
tutmalarını sağlamak zorundadır. Düzenli mesajlar katılımcıların güncelliği korumalarına
yardımcı olduğu gibi, çalışmalarının okunup değerlendirilmesini de garanti altına alır.

ONLINE SOHBET
Online araştırma toplulukları online odak grupları fikrine yeniden hayat vermiştir. Ama
görece daha düşük bir tonda, bu nedenle de sıklıkla topluluk bağlamında gerekleşen bir online
sohbet ya da gerçek zamanlı tartışma diye adlandırılır.
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Online topluluk içindeki bir online sohbet oturumu belli bir konuya ilgiyi artırmak ve
hızla içgörü kazanmak için kullanılabilir. Çoğu online odak grubu geniş bir modeller, tartışma
başlatıcılar ve yönetimi bilgilendirme araçlan yelpazesi içeren oldukça gelişkin uygulama
FOTOĞRAF VE VİDEO YÜKLEMELERİ
Üyelere kendi alanlarmı özelleştirmeleri için fotoğraf ve video yükleme olanagı
saglanabilir, aynı zamanda bu özellikler araştırmanın merkezi bir unsuru olarak da
kullanılabilir. Örneğin e-etnografi projesinde yer alan bir katıhmcıdan günlük yaşantısına ait
görüntüler istenebilir.
Ancak online sohbetin genelde geleneksel web sohbetini andırdığı online toplulukların
bu yanı daha zayıftır, ama elindeki araçlar çoğaldıkça ve topluluk çözümleriyle bütünleştikçe
bu değişebilir.
Belli başlı çoklu medyayı kullanma kararları/çeşitleri:
O

Tütn çoklu medya tek bir alana mı yüklenmeli, yoksa her katılımcının kendi yeri mi
olmalı?

O Katılımcılardan resim ve video yüklemeleri bekleniyor mu?
O

Katılımcılar başkalarının yükledikleri hakkında yorum yapabiliyorlar mı, buna teşvik
ediliyorlar mı?

O Dosya boyutu olarak yükleme sınırı nedir?
O Yüklenen malzemenin sahibinin kim olduğu konusunda ne gibi kurallar koymalı?
O Yüklenen malzemenin uygunluğuyla ilgili olarak ne gibi kurallar koymalı?
O Yüklenen malzemeleri kullanmak için ne ölçüde izinler getirilmeli?
Video analizi metin ya da görüntü analizine oranla daha uzun ürer, çünkü onu gerçek
zamanlı olarak izlemek gerekir. Buradan video toplayan çoğu projenin, gerek katılımcı sayısı
gerekse zaman açısından genel bir sıkışıklık yaşayacağı sonucu çıkar.
Yüklenen videoların en güzel sonuçlarından biri, araştırmadan içgörü çıkaranlara mesaj
iletme yeteneğidir. Bir resmin bin söze bedel oldu-gu yolunda bir özdeyiş vardır. Bazen
araştırmalarda tek bir video göstermek, müşteriye net bir fikir vermek için bin kişiyi veri alan
bir şemadan daha büyük etki yaratabilir.
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Bazı araştırmacılar üyelerin gizlilik ihlallerinden kaygı duyduklarını belirtirler. Şu anda
bu tür örneklere oldukça seyrek rastlansa da, araştırmacıların fotoğraf ve video kullanmayı
neden istediklerini iyice düşünmeleri, bunu üyelere açık açık anlatmaları ve bilgilerin nasıl
kullanılacağı konusunda onlara güvence vermeleri doğru olur.
İŞBİRLİĞİ ARAÇLARI
İşbirliği araçları, araştırma topluluğunun diğer pek çok popüler özelliğine kıyasla
oldukça az gelişmiş olup, katılımcıların kafasını sık sık karıştırır. Şu anda kullanılan araçlar
şunlardır:
O Beyaztahta. Beyaztahta insanların el birliğiyle yazıp çizdiği ve görüntü eklediği bir
alandır. Bunlar "tara ve tanımla" egzersizleri oluşturmak amacıyla kullanılabilir.
Genelde sadece görece küçük gruplara, örneğin aynı anda iki ila dört kişiye uygundur.
O Wiki'ler en güçlü işbirliği aracıdır (örneğin Wikipedia'yı düşünün), ama ilk kez
kullananlara itici gelebilir. Katkı yapabilecek kişi sayısına herhangi bir sınırlama
getirilmez, katılımcıların sayısı çok büyük rakamlara çıkabilir.
Post-it'ler ya da yapışkan notlar. Post-it kattlımctlara soruşturma konularına yorum
ekleme olanağı sağlamak için kullanılabüir. Örneğin yeni doğa sporları ya da dergi
reklamları gösterilerek, katılımcılardan yapışkan notlarla yorum eklemeleri
beklenebilir.
İşbirliği araçlarının topluluklara katkı yapma yollarından biri de Huddle (içinde beyaztahta,
dosya

işbirliği

ve

wikiler

var)

gibi

üçüncü

kişilerin

sunum

ve

hizmetleridir

http://www.huddle.net
İşbirliği temelli yaklaşımlarda tüm fikri mülkiyet haklarının sonuna kadar müşteriye ait
olduğunu garanti etmek her zamankinden daha önemlidir. Bu, net koşul ve kurallar koymayı
ve tüm katılımcıların bunlardan haberdar olmasını gerektirir.
ÜYELİKLERİN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ
Bir doğal topluluk, üyelerine varlıklarını kişiselleştirmeleri için geniş araçlar verir.
Kişiselleştirme yöntemleri profil, duvar kâğıdı ve arkadaş olma gibi özelliklerden oluşur.
Online araştırma topluluklarının sunulabileceği bu özelliklerin belli başlıları şunlardır:
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O Avatar. Avatar üyenin sadece topluluk içinde tanınmak istediği isim de olabilir ya da
gerçek ismin yanında bir görüntü de içerebilir. Online araştırma topluluğunda üye
güvenliği çok büyük bir önem taşır, bu yüzden üyeleri gerçek kimliklerini üyelere belli
etmeyecek isim ve görüntüler kullanmaya özendirmek (kimine göre de zorlamak)
gerekir (bu arada moderatörün gerçek kimliklerden baberdar olacağını da belirtelim).
O Açık profil. Doğal topluluklarda yani cinsiyet, yaşadığınız yer, ilgi alanları vb gibi
özellikleri içeren profil her yerde her zaman kullanılır. Ancak online araştırma
topluluğunda bu profillerin işlevi tartışmaya açıktır. Genel tavsiyemiz açık profillerin—yani öteki topluluk üyelerinin görebildiği profiller— bireyin gerçek kimliğini
açığa çıkaracak kadar ayrıntıya yer vermemesi yönündedir; ama cinsiyeti, sevdiği
markalar, yaşadığı yer (geniş anlamda) ve en beğendiği filmler ve kitaplar gibi şeyler
eklenebilir. Topluluk içinde "genç" (bulunduğunuz piyasada tammı farklı olabilir, ama
genelde 18 yaşın altınt ifade eder) üye varsa istismar riskine meydan vermemek için,
yaşlarını profile yazmamaları yerinde olur.
O Ana sayfa ya da kişisel sayfa. Birçok topluluk platformu üyelerine bir ana ya da kişisel
sayfa sunar. Ana sayfa arkadaş listesi, fotoğraflar, videolar, bir profil, bir blog, bir
duvar (başkalarının yorum yazabileceği yer), statü alanı (Facebook statüsü gibi) duvar
kâğıdı ve widget'lar (küçük yararlı kutular) içerebilir. Topluluğu tasarlayan
araştırmacı, ana sayfanın işlevli olup olmadığını iyice düşünüp öyle karar vermelidir.
Proje blogsuz, arkadaş listesiz ve fotoğrafsız kısa süreli bir topluluğu kapsıyorsa, o
zaman ana sayfa dikkati dağıtmaktan başka bir işe yaramaz.
O Arkadaşlar. Bir doğal topluluğun normalde arkadaş/ahbap/bağlantı/takipçi oluşturma
yöntemi vardır, bu yüzden çoğu araştırma topluluğu platformu bu işlevi kullanabilir.
Araştırmacı tek tek her örnek bazında, "arkadaş olma" işlevinin belli bir topluluğun
işleyişi açısından anlamlı olup olmadığına karar vermelidir.
Bir araştırma topluluğunda katılımcılara deneyimlerini kişiselleştirme olanağı verilip
verilmeyeceği ve verilirse, hangi özelliklerin bulunacağı üzerindeki tartışma topluluğun rolünü
merkez alır. Bir yandan, topluluk çok odaklı ve kısa süreliyse o zaman kişiselleştirme büyük
oranda geçersiz bir yaklaşım olur. Diğer yandan uzun süreli bir topluluğun doğal toplulukları
taklit ederek, hem katılımcıları hem de müşteriyi kapsayan gruplar da dahil olmak üzere arkadaş
ağları kurması mantıklıdır. Bu ikinci kısımda büyük olasılıkla en iyi koşulda melez bir topluluk
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(yani salt araştırma amaçlı kurulmamış) yer alır; bu durumda katılımcılar, müşteriler ve iş
arkadaşlarının güvenliğine özel bir özen göstermek gerekir.
EĞLENCE
Başarılı bir topluluk yaratmanın anahtarlarından biri katılımcılarda ilgi uyandırmaktır.
Kimi araştırmacılar, ilgi uyandırma sürecinin bir parçası olarak genel anlamda eğlence olarak
adlandırılabilecek türlü yaklaşımların peşine düştü.
Sayfanın bir ucuna videolar koyarak, sözgelimi bir dizi TV reklamı ya da topluluğun
araştırdığı konuyla ilgili haber takviyesi ekleyerek eğlence unsuru yaratılabilir. Örneğin
İngiltere'de The Grocer adlı derginin haber takviyesi de yapan internet sitesi gibi bu sistem bir
topluluğa uygulanabilir.
Eğlence alanına daha derinlikle dalarsak, sitede aynı YouTube'daki gibi komik videolar
yer alabilir; belki de siteye konmasmı istedikleri videoları bildirmeleri için üyelere davetiye
gönderilebilir.
Yelpazenin üst ucuna Tetris gibi tek kişilik ya da Scrabble ve Farmville tipi çok kişilik
online oyunlar eklenmesi düşünülebilir.
Araştırmacmın üzerinde durması gereken ana nokta bu tekniklerin araştırmaya
iyileştirici etki mi yaptığı, yoksa dikkat mi dağıttığıdır. Tabii telif hakkı konusuna da dikkat
edilmelidir.
İNTERNET DIŞINDA ETKİNLİKLER
Bazı araştırmacılar topluluk üyelerinin ilgisini internet dışı olaylar düzenleyerek de
ciddi ölçüde yükseltebileceklerini saptamışlar. Yüz yüze odak grupları, müşterinin
idarecileriyle düzenlenen toplantılar, atıştırmalık yiyecekleri konu alan bir topluluğun sponsor
firmamn bisküvi imalathanesini ziyareti gibi internet dışı etkinlikleri örnek gösterebiliriz.
Mümkün olan bir diğer internet dışı seçenek de topluluk üyeleriyle derinlikli bir teleiletişim kurarak bir konuyu hızlıca, daha klasik yoldan daha derinden kavratmaktır.
İnternet dışı bu etkinliklerin etki gücü şu anda kanıtlanmış olmasa da, görünüşe bakılırsa
ilgiyi artırmayı başarıyor. Bunları yaparken üyelerin güvenliğine özen göstermeli, kendileriyle
ilgili ayrıntılı bilgiler vermemelerini hatırlatmalı ve genelde "gençleri" (yaşlarından ötürü söz
konusu pazarda özel bir ilgi gerektiren, çoğunlukla 18 yaş altındaki gençler) sakınmalıdır.
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BİR ONLINE ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TASARIMI
Tipik bir araştırma projesinde iki aşamalı bir süreç söz konusudur: Genellikle önce
araştırma önerisi için bir tasarım çıkarılır, proje onaylandıktan sonra asıl ayrıntılı tasanm
tamamlanır.
Bir topluluğun tasarımının kapsamı müşteri ve onun hedefleri bağlamında belirlenir ve
detaylandırılır. Müşterinin masaya ne getirebileceğini değerlendirmek, bir topluluğun
kapsamını belirlemek açısından önemlidir. Örneğin çok açık davranabiliyorlar mı, yoksa
riskten kaçınmayı tercih eden bir kültüre mi sahipler?
Tasarım süreci "seçilecek topluluk kısa süreli mi uzun süreli mi", "açık mı kapalı mı
olmalı" gibi stratejik sorularla başlar. Ardmdan kullanılacak topluluk araçları gibi ayrıntılara
geçilir.
Burada konuyu şu başlıklar altında inceleyeceğiz:
O En iyi topluluk şekli hangisi?
O Görünüş ve hissiyat
O Topluluk araçları
O Üye kaydı
O Koşullar ve kurallar
O Gizlilik ve güvenlik

EN İYİ TOPLULUK ŞEKLİ HANGİSİ?
Topluluğun tasarımını yaparken hangi topluluk tipinin seçileceğine karar vermek için
yanıtlanması gereken bir dizi soru vardır. Belli başlı seçenekler bölümün başında yer alan
toplulukların tasnifi başlığı altında özetlenmişti.
Organizasyonun araştırmadan bekledikleriyle para ve zaman gibi eldeki kaynaklar,
tasarım için verilecek kararların ana faktörüdür.
Kısa süreli mi yoksa devamlı mı?
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Birçok yönden bu, araştırmacının bir projeyi tasarlarken düşünmesi gereken en temel
sorudur. Araştırma tek bir ihtiyaca yönelikse, yani genelde "amaca yönelik"(ad hoc) diye söz
edilen türdense, o zaman çözüm kısa süreli bir topluluktur.
Uzun süreli topluluk; çoğunlukla müşterinin geniş bir maliyet etkin araştırma
çerçevesini kolaylaştırmak adına kaynak yaratmak ya da tartışma ve kitlesel kaynaklı
yenilenme için müşterileriyle birlikte çalışmaya başlama kararına işaret eder.
Bazen uzun süreli topluluk için pilot olarak kullanmak niyetiyle kısa süreli bir topluluk
tayin edilir. Bu pilot çalışmalar kısa süreli toplulukların en uzunları arasında yer alırlar,
sözgelimi üç ila altı aylık bir süre boyunca devam ederler. Eğer bir organizasyon araştırrna
topluluklarını kendi iç süreçlerine karıştırmaktan rahatsız olursa, o zaman bu makul bir
yaklaşım olarak görülebilir.
Açık mı kapalı mı?
Çoğu kez geçerli seçenek özel yani kapalı bir topluluktur. Açık topluluklar genelde daha
pahalı olur (moderasyon maliyetleri açısından) ve yürütülebilecek araştırma açısından daha
sınırlı kalır. Katılmak isteyen herkese kapısınm açık olması gibi avantajları, maliyet ve
mahremiyet zayıflığı gibi dezavantajlarına ağır bastığı için açık topluluklar daha çok tercih
edilir.
Üye sayısı
Bir topluluğun büyüklüğüne karar verirken temel nokta, toplam kayıtlı üye sayısı değil,
aktif üye sayısıdır. Aktif üye sayısına ilişkin kararı analizin gereksinimleri belirler.
Projenin nitel yanı güçlüyse ve bol miktarda malzeme çıkacak gibi görünüyorsa, o
zaman topluluk daha küçük boyutta olmalıdır. Ama eğer projede nicel araçlar kullanılacaksa, o
zaman daha büyük olması gerekecektir.
Uzun süreli toplulukların da, üyelerin ilgi alanlarındaki iniş çıkışlar ve dalgalanmalarla
başa çıkabilmek için kısa süreli topluluklara kıyasla daha fazla üyeye ihtiyaç duyacağı açıktır.
Yüksek oranda teşvikin kullanıklığı topluluklar, teşvikin daha az olduğu topluluklara oranla
daha küçük boyutlarda olur.
TOPLULUK ARAÇLARI
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Araştırmacı, bir toplulukta belli araç ve özelliklere yer verirken, sadece o topluluğun
gerek duyduğu işlevlere yönelmelidir. Fazla miktarda gereksiz işlev eklenirse üyelerde
yapmaları beklenen işlerle ilgili kafa karışıklığı yaratma tehlikesi vardır. Örneğin online sohbet
sistemi kullanılmıyorsa, o zaman bu işlev göz önünde durmamalıdır (bu arada, eğer sohbet
seçeneği gerekmiyorsa sadece flulaştırmanın, tamamen kaldırmak kadar iyi bir yöntem
olmadığını belirtelim).
Kısa süreli topluluklarda araştırmacı, daha başında kullanmayı düşündüğü araçlarla hiç
gerekmeyecek araçlar hakkında net bir fikirle işe başlamalıdır. Örneğin belli bir hizmette bir
dizi değişiklik fikrini test etmek için kısa süreli bir topluluğa başvurulacaksa, bu durumda
bloglara, arkadaşlıklara ya da eğlence seçeneklerine gerek duyulmayacağı ortadadır.
Uzun süreli toplulukta çoğu platform, araçlar gerektiğinde kullanıma sokulacak şekilde
düzenlenmiştir. Bu yüzden işin başından itibaren ana tasarım öğeleri, topluluğun gidişatını ve
karakterini belirlemek için gereken noktalara odaklandırılmalıdır. Örneğin, kişiselle tirme
işlevine toplulukta yer verilmesi gerekiyorsa, en başında konur.
ÜYE KAYDI
Çoğu online araştırma topluluğuna iki yoldan üye alınır: Müşteri veritabanlarından ya
da online erişim panellerinden. Müşteri odaklı çalışma yürütecek topluluklar için genelde en
iyi seçenek müşteri veritabanıdır (uygun veritabanı varsa). Uygun veritabanı bulunmayan ya da
topluluğun yalnızca müşterileri baz almayı düşünmediği durumlarda en elverişli yöntem erişim
panelidir (önde gelen pek çok panel şirketi bu tür projelere katkıda bulunmaya can atar).
Zaman zaman kullanılan diğer üye alım yöntemleri şunlardır:
O "geleneksel" intemet üzerinden ya da Facebook gibi sosyal ağlardan online reklam satın
almak
O müşterinin web sitesine ilan ve bağlantı koymak
O e-posta pazarlama veritabanı kullanmak
O internet dışında reklam vermek, örneğin TV, gazete ve sokak ilanları gibi
O postayla kayıt—bu özellikle belli bir coğrafi topluluğu temsil eden bir online topluluk
oluştururken, örneğin bir elektronik kent meclisi kurarken işlevseldir.
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O Uygun insanları toplamak için kriterler koyun. Örneğin, uygun olmayan bir sektörde
çalışmak, yaş sınırlarının dışında kalmak, doğru bölge ya da ülkeden olmamak gibi.
Q însanların kural ve koşullardan haberdar olmalarını ve bunları kabul ettiklerini
belirtmelerini sağlayın.
O Bir miktar profil bilgisi talep edin, ama bunu sıkıcı uzun bir ankete dönüştürmeyin. Bir
araştırma topluluğunun online erişim paneli olmadığını unutmayın.
O Yeni üyelere yapacak iş bulun. İnsanlarla anlaşma yaptıktan sonra bir ay boyunca önüne
bir iş koymazsanız bir kısmını kaybeder, diğerlerini de motivasyonsuz bırakırsınız.
Topluluk oluşturulup çalışmaya koyulduktan sonra, başvurulabilecek bir başka üye
alım yöntemi de "üyenin üye getirmesi"dir. Bu uygulamada topluluk üyeleri yeni üye adayları
salık vermeye teşvik edilir ve istismara meydan vermemek için önerdikleri kişilere kefil
olmaları istenir.
KOŞULLAR VE KURALLAR
Online araştırma topluluğunun en önemli, ama en az çekici yönlerinden biri koşul ve
kurallardır. Aşağıdaki listede tamamı olmasa da (bunun için profesyonel tavsiye almak
gerekir) araştırmacının dikkate alması gereken belli başlı noktalar yer alıyor:


Topluluğun yarattığı fikri mülkiyet kime ait? Araştırmayı sübvanse eden müşteri,
topluluk tarafından yaratılan fikirlerin sonunda kendisine ait olacağından emin olmak
zorundadır. Bu noktanın muğlak kalması ciddi sorunlar doğurabilir. İlgili tüm
taraflara, topluluğun yarattığı her tür fikri mülkiyetin üyelere ve araştırma ajansına
değil, sadece ve sadece müşteriye ait olduğu net bir şekilde belirtilmelidir.



Topluluk üyelerinden ne bekliyorsunuz? Birçok topluluk belirli bir süre boyunca
(genelde üç ay ila bir yıl arası) faal olmayan elemanlarının üyeliğinin düşeceğini
açıklar. Üyelerinizin sır saklamasını istiyorsanız bunu mutlaka belirtin. Eğer soruları
dürüstçe yanıtlamak için "ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını" bekliyorsanız,
bunu da mutlaka yazın.
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İzin verilmeyen faaliyetler. Çoğu topluluk internet zorbalığını ve taciz edici içerik
(özellikle de ırkçı, cinsiyetçi ya da homofobik içerik) gönderilmesini yasaklar. Pek çok
araştırma topluluğu, üyelerine topluluğun diğer üyeleriyle temas kurmayı ve kişisel
bilgilerini açıklamayı (zarar görmemeleri için) yasaklar.



Topluluk karşıtı davranışlar. Operasyonu yürütenler ve moderatörler çoğunlukla
araştırma konusu olan marka ve organizasyon hakkındaki olumsuz görüşleri duymanın
önemine inansalar da, topluluğu ayakta tutan belli bir derecede birliktelik ruhudur.
Eğer bir üye topluluğun geri kalanıyla ortak bir ilgi noktasını paylaş-mıyorsa, o zaman
onu topluluktan uzaklaştırma yetkisinin varlığı bir anlam ifade eder.



Teşvik kuralları. Teşvik kullanılan bir toplulukta kime ne teşvik verileceği kurallar ve
koşullarda yer almak zorundadır.



Üyelik ölçütleri. Koşul ve kurallarda üye olabilecek vasıflara sahip kişilerin tanımı
yapılmalıdır. Bu tanım kapsamında üyelerin hangi bölgelerden olması gerektiği (ulusal
ya da uluslararası ölçekte), nüfus özellikleri (yaş, cinsiyet, aile profili) ve sponsorun
ürün ve hizmetlerinin müşterisi veya kullanıcısı olmayı düşünüp düşünmedikleri gibi
unsurlar yer almalıdır.



Veri koruma ve gizlilik. Koşul ve kurallar; gizlilik politikası ve verilerin nerede
depolanacağı, kimlerin görebileceği, bilgilerin nasıl kullanılacağı ve topluluk
üyelerinin kabullendiği bağlantı türünün tanımı gibi güvenlik konularmı içermek
zorundadır.



Koşul ve kuralları değiştirme yetkisi. Koşul ve kurallara eklenmesi gereken en önemli
maddelerden biri budur. Koşul ve kuralların ilk taslağının topluluğun tümüne uygun
olması zordur. Dolayısıyla burada topluluğu organize edenlerin bu metni zaman zaman
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güncelleme, değiştirme ve çeşitlendirme yetkisine sahip bulunduğu belirtilmelidir.
Genelde üyelerin hakları, topluluktan istediği an ayrılma hakkıyla birlikte, veri
güvenliği ve gizlilik kural ve koşullarıyla korunur.



Topluluk kapsamlı koşul ve kuralların yanı sıra belli başlı mesajlarının üyelerce
gerçekten anlaşılmasını garantiye alacak adımlar atmalıdır. Çeşitli topluluklar bu
konuyla farklı şekillerde başa çıkmaya çalışıyorlar. Koşul ve kurallarda anlatmak
istenenleri netleştirmek için yeni üyelere özet metinler verilebilir; başka bir yöntem
olarak da her hafta bir maddesi üzerinde durarak, topluluğun ana sayfasında açıklayıcı
bir yazıyla birlikte yayınlanabilir.

TOPLULUKLARIN MODERASYONU VE YÖNETİMİ
Burada özel olarak içgörü üretme ve araştırmayı satın alacak örgütlere yatırım getirisi
sunma konusuyla birlikte, bir topluluğun (uzun süreli ve kısa süreli toplulukların tümü)
yönetimi ve moderasyon süreci ele alınıyor. Konu aşağıdaki alt başlıklar altında inceleniyor:
O Topluluğun moderatörü/yöneticisi
O Kısa süreli bir topluluğun yönetimi
O Uzun süreli bir topluluğun yönetimi
O Olumsuzluklarla başa çıkmak
O Uyelerin ilgisini çekmek
O Topluluk ruhu yaratmak
O Toplulukları iyileştirmek
O İçgörü çıkarıp iletmek
Günümüzde bu amaçla kullanılan başlıca stratejiler şunlardır.
O Sohbetleri etiketlemek. Moderatörler bütün gönderi ve yorumları anında izlemek zorunda
olduklarından, onlardan daha sonra metni analiz etmeyi kolaylaştırmak üzere, bu
yorumları etiketlemelerini istemek küçük çaplı bir ekstra iş olacaktır.
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O Üyelerden kendi yorum ve gönderilerini etiketlemelerini istemek. Bu, metin formatında
ya da yüz ifadelerini belirten ikonlu etiket türlerini kullanarak yapılabilir.
Communispa-ce üyeleri katkılarını yorumlarken yüz ikonlu etiket kullanma
alışkanlığına öncülük etmiş bir ajanstır.
O Üyelerden birbirlerinin yorumlarını etiketlemelerini talep etmek. Bazı araştırmacılar
topluluk üyelerinin projenin sonunda bir özet sunmaları konusunda başarılı oldular.
Örneğin İngiltere'de ktsa süreli bir topluluk sona ererken, üyelerden tartışmalarda
ortaya çıkan sonuca ilişkin düşüncelerini anlatan 200 sözcüklük bir özet yazmalarını
rica etti. Bu metinler, araşttrmacıların hazırladıkları haftalık özetlerin yanında nihai
analize katkı yapan ek bir unsur olarak kullanıldı.
O Leximancer gibi bir metin analiz yazılımı kullanmak. Ancak şimdilik metin analiz araçları
insan analizcilerin verintını artırsa da, insan unsurunun yerine geçmesinin mümkün
olmadığını belirtmekte yarar var.
O Toplulukların boyutlarını küçük tutmak. Toplulukları küçük boyutlarda, kimi zaman 50
üye dolayında tutmayı önermemizin nedenlerinden biri yazılı metinlerin, üzerinde kolay
çalışılabilecek düzeyde olmasını sağlamaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümdeonline topluluğun araçları olan tartışmlar, forumlar, oylama ve anketler,
bloglar, online sohbet, fotoğraf ve video yüklemeleri, işbirliği araçları, çevrimdışı etkinlikleri
öğrendik.
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Bölüm Soruları

1. Online araştırma topluluklarının sunulabileceği bu özelliklerin belli başlıları nelerdir?
a) Avatar.
b) Açık profil.
c) Ana sayfa ya da kişisel sayfa.
d) Arkadaşlar.
e) Akrabalar
2. Hangisi en verimsiz üye alım yöntemidir?
a) "geleneksel" internet üzerinden ya da Facebook gibi sosyal ağlardan online reklam
satın almak
b) müşterinin web sitesine ilan ve bağlantı koymak

c) e-posta pazarlama veritabanı kullanmak
d) internet dışında reklam vermek, örneğin TV, gazete ve sokak ilanları gibi,
e) sokaklarda dolaşarak üye bulma.
3. Toplulukların moderasyonu ve yönetimi aşağıdaki başlıklardan hangisi ile incelenmez?
a) Topluluğun moderatörü/yöneticisi
b) Olumsuzluklarla başa çıkamamak
c) Kısa süreli bir topluluğun yönetimi
d) Uzun süreli bir topluluğun yönetimi
e) Olumsuzluklarla başa çıkmak
4. Toplulukların moderasyonu ve yönetimi aşağıdaki başlıklardan hangisi ile incelenmez?
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a) Üyelerin ilgisini çekmek
b) Üyelerin ilgisini çekememek
c) Topluluk ruhu yaratmak
d) Toplulukları iyileştirmek
e) İçgörü çıkarıp iletmek

5. Hangisi günümüzde toplulukların moderasyonu ve yönetimi için kullanılan başlıca
stratejilerden değildir?
a) Sohbetleri etiketlemek
b) Üyelerden kendi yorum ve gönderilerini etiketlemelerini istemek
c) Üyelerden birbirlerinin yorumlarını etiketlemelerini talep etmek
d) Leximancer gibi bir metin analiz yazılımı kullanmak
e) Toplulukların boyutlarını genişletmek

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplulukların çoğunlukla kapalı yöntemi seçmesinin
nedenlerinden değildir?
a) Topluluk kapsamlı koşul ve kuralların yanı sıra belli başlı mesajlarının üyelerce
gerçekten anlaşılmasını garantiye alacak adımlar atmalıdır.
b) Topluluk kapsamlı koşul ve kuralların yanı sıra belli başlı mesajlarının üyelerce
gerçekten anlaşılmasını garantiye alacak adımlar atmamalıdır.
c) Çeşitli topluluklar bu konuyla farklı şekillerde başa çıkmaya çalışıyorlar.
d) Koşul ve kurallarda anlatmak istenenleri netleştirmek için yeni üyelere özet metinler
verilebilir.
e) Başka bir yöntem olarak da her hafta bir maddesi üzerinde durarak, topluluğun ana
sayfasında açıklayıcı bir yazıyla birlikte yayınlanabilir.
7.Aşağıdaki ifadelerden hangisi koşul ve kuralları değiştirme yetkisi için doğru değildir?
a) Koşul ve kurallara eklenmesi gereken en önemli maddelerden biri budur.
b) Koşul ve kuralların ilk taslağının topluluğun tümüne uygun olması zordur.
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c) Koşul ve kuralların ilk taslağının topluluğun tümüne uygun olması her zaman
görülmektedir.
d) Dolayısıyla burada topluluğu organize edenlerin bu metni zaman zaman güncelleme,
değiştirme ve çeşitlendirme yetkisine sahip bulunduğu belirtilmelidir.
e) Genelde üyelerin hakları, topluluktan istediği an ayrılma hakkıyla birlikte, veri güvenliği
ve gizlilik kural ve koşullarıyla korunur.
8. Oylama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Oylama, rakamları görmek için yapılsa da, daha çok ilgiyi toplamak ya da bir tartışmaya
giriş yapmak için kullanılır.
b) Oylama, rakamları görmek için yapılır; ilgiyi toplamak ya da bir tartışmaya giriş
yapmak için asla kullanılmaz.
c) Bu ikinci kullanım şeklinde tartışmayla bağlantılı bir oylamaya başvurmak, ilgi
çekmenin iyi bir yoludur (örneğin Linkedln'deki oylamalar gibi).
d) Topluluk üyesi oyunu verdikten sonra o anki genel sonucu görür.
e) Ayrıca kendisinden önce oy verenlerin yorumlarını okuyabildiği gibi, kendi yorumunu
da ekleme olanağına sahiptir.

Cevaplar:
1) E
2) E
3) B
4) B
5) E
6) B
7) C
8) B
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8. BUZZ VERİ MADENCİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içerik oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.
Yelpazenin bir ucunda, tüketicilerin ürün ve hizmetler hakkında kendi aralarında yaptıkları
konuşmalar yer almaktadır. İkinci adımda, tüketiciler ürün ve hizmetlerle ilgili yazılı ya da
görüntülü yorum ve değerlendirmeler hazırlayabilirler. Bir adım sonrasında tüketiciler kendi
hazırladıkları reklam videoları ya da görsellerle, ürünlerin tanıtımına ya da kötülenmesine
aracılık edebilirler. Yelpazenin diğer ucunda ise tüketicilerin doğrudan ürün ve hizmetlerin
geliştirilmesi ya da yaratımı sürecine dahil olması yer alır. Bu geniş yelpaze içinde
kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin türlerini şu şekilde sınıflandırabiliriz;
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Sosyal Medyada içerik kimler tarafından oluşturulur? Geleneksel medyadan farklı
yönleri nelerdir?
2. İçerik oluşturmada hangi materyaller kullanılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın

Kazanım

Konu

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği

Sosyal medyanın, facebook,
Sosyal
oluşumu

medyanın

içerik

twitter, bloglar, kullanıcılar Metinler

ve

örnekler
daha

ile

tarafından

içeriği konuların

kolay

oluşturulurken nelere

dikkat anlaşılması sağlanacaktır.

edilmesi gerektiği öğrenilecek.
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Anahtar Kavramlar
1.

Gruplar

2.

Metin

3.

Kimlik

4.

Sohbet

5.

Konum
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8. Buzz Veri Madenciliği

"Hepimizi dinlemeniz mümkünken, neden sadece aramızdan bazılarına soruyorsunuz?"
Blog ve buzz (vızıltı, dedikodu-çn) veri madenciliğinin ilk günlerinde yükselen çığlık buydu.
Elbette ki burada belli bir abartı söz konusu insanların çoğu bloglama ya da yorum yapmıyor,
devamlı ileti göndermiyor. Yine de markalar ve organizasyonların insanların birbirlerine
söylediklerine kulak vererek muazzam ölçüde bilgi edinebileceği fikri hiç de yabana
atılabilecek gibi değildir. Gerçekten de sorgulamadan dinlemeye geçiş, YeniPA'nın başlıca
özelliklerinden biridir.
Bu bölümde internetten birtakım anlamlar ve içgörüler çıkarmak amacıyla yorum,
gönderi ve sohbetleri taramak için çeşitli yazılımlar ve sistemler kullanarak gerçekleştirilen
blog madenciliği (blog mining), içerik süzgeci (web scraping) ve otomatik metin analizi
teknikleri inceleniyor. Bu alanda sıkça kullanılan iki terim var: "tüketici kaynaklı medya"
(TKM) ile "buzz". TKM Web 2.0'nin kalbidir ve insanların web'e gönderdiği blog, amatör
videolar (You-Tube gibi) ve yorumlardan oluşan geniş bir yelpazeye yayılır. Buzz internette
tartışılan konularla ilgili bir terimdir. Bunlarla ilgili diğer bir terim de, internette ya da internet
dışmda kulaktan kulağa iletilen mesajların etki gücünü anlatan "ağızdan ağıza yayılan" (WOMWord of Mouth Marketing) sözcüğüdür.
Bu bölümde online yorum ve sohbetleri araştıran yazılım ve otomatik sistemlere dayalı
teknikler üzerinde duracağız. Bu, pn-hne topluluklarda ve ağlarda katılımcı-gözlemci
konumundaki araştırmacı merkezli bir sürece pek benzemiyor.
Blog ve buzz veri madenciliğinin işi blogları, forumları, Twitter’ı, sosyal ağları,
yorumları; kısacası insanların görüş ve yorum yazdıkları her yeri taramaktır.
Bu bölüm şu parçalardan oluşuyor:
O Bloglara giriş
O Blog ve buzz veri madenciliği paradigması
O Malzeme bulmak
O Malzeme çıkarmak
O Malzemeyi analiz etmek
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O Tam hizmet çözümleri
O Örnek olaylar
O Blog ve buzz veri madenciliğinin etiği
O Blog ve buzz veri madenciliği özeti
BLOGLARA GİRİŞ
Bloglar görüşlerine kürsü arayanlara bir yöntem sunar. Şirketlerin, gurularını, kapı
komşumuzun bir blogu olabilir.
BLOGGERLAR KİMLER?
Blog teriminin 1990 'ların sonunda ilk piyasaya çıktığı günden bu yana blog statüsünde
köklü değişiklikler meydana gelmiş ve 2000'lerin başında patlama yaparak oldukça geniş
kabul görmüştür. 2004'te bir ara bloglar klasik medyaya neredeyse kafa tutmaya başlamış,
kitlelerin popüler sesi olarak öne çıkmaya aday hale gelmiştir. Ancak kısa bir süre sonra bir
blogu yaşatmak için gereken çabanın, çoğu kişinin bir blog kurup çalıştırmasına asla imkân
vermeyecek düzeyde yoğunluk talep ettiği görülmüştür.
Technorati ve comScore gibi kuruluşların raporları, internet kullanıcıları arasında
bloggerlarm yüzde 10'dan daha az bir kesimi, hatta çok daha azmı oluşturduğu izlenimini
doğruluyor. Technorati'nin sunduğu "2009 Blog Dünyası Durumuna İlişkin Rapor" çoğu
bloggerın üniversite mezunu olduğunu ve ortalamanın üzerinde bir gelire sahıp bulunduğunu
gösteriyor, ki bu bloglar açısından açıkça tek yanlılık kaynağıdır.
Piyasa araştırmacısının bakış açısından blogların diğer bir sınırlılığı da bloggerın yaşadığı
ülkeyi saptamanın zor olmasıdır. Aynı şekilde, birisi bir bloga yorum gönderdiğinde, nerden
geldiğini anlamak zordur. Bazen insanların hangi ülkeden olduğunu tespite yarayan belli bir
sözcüğü ya da terimi kabul etmek ya da dışlamak için filtreler kullanılır, ama bu bir vur-kaç
taktiğidir.
SİZİN HAKKINIZDA BLOG YAYINLAYAN VAR MI?
Blog madenciliğine ilgi gösterme yönündeki ilk öneri şöyle bir gerekçeye dayanıyordu:
Müşteriler markalar hakkında konuşur, eğer markalar onları dinlerse bolca bilgi sahibi olur ve
daha iyi para tasarruf edebilirler. Ancak devamlı söz edilen sadece bir avuç markaydı. Nokia
gibi küresel devler, Avustralya telekomünikasyon şirketi Telstra gibi güçlü ve tartışmalı
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firmalar, İngiliz DVLA gibi devlet kuruluşları konuşuluyordu, buna karşılık pek çok şirket,
organizasyon ve markanın adı bile geçmiyordu. Bunlarda herhangi bir içerik ya da hissiyat
bulup çıkaracak kadar bile izlenebilecek bir kaynak yoktu ortada.
BLOG VE BUZZ VERİ MADENCİLİĞİ PARADİGMASI
Blog ve buzz veri madenciliği yandaşları geleneksel piyasa araştırmasıyla YeniPA
yaklaşımlarmı karşı karşıya koyup, denekleri dinlemek amacıyla sorular yöneltme anlayışından
uzaklaşmaya ağırlık veriyorlar.
Marka takibi, reklam takibi ve müşteri memnuniyeti gibi geleneksel piyasa araştırma
faaliyetleri örneklem olarak bir miktar katılımcı seçip onlara belli soru kümeleri yöneltmeye
dayanır. Blog ve buzz veri madenciliği yandaşları bunun iki açıdan içerdiği zayıflığı gerekçe
gösteriyorlar:
Anketlere katılmayı kabul eden denekler geniş müşteri tabanının tipik temsilcisi
vasfını taşımayabilirler. Örneğin anketlerdeki önermeyi kabullenmeye yatkm, markadan
oldukça memnun ya da pazarlamayı genelde iyi izleyen (özellikle bir erişim paneli üyeleri
arasmdan seçilmiş, yılda 50'nin üzerinde ankete katılan) kişiler olabilirler.
S* Organizasyonların yönelttikleri sorular kendi gündemlerini yansıtır; müşteri ve yurttaşlara
ilginç görünen konuları gündeme getirmeleri şart değildir.

Blog ve buzz veri madenciliği yanlıları, bu yaklaşımın tersine gerçek müşteri ve
yurttaşların birbirlerine söz ettikleri konulara kulak vermelerini temel aldığını söyler. İnsanlar
önem verdikleri şeyler kendi dillerinde konuşurlar, bu sohbetler sadece durmadan anketler
katılan uyumlu ve organize kişilerle sınırlı değildir.
BULMAK, ÇIKARMAK VE ANALİZ ETMEK
Blog ve buzz veri madenciliği süreci üç temel adımdan oluşur:
1. Bulmak. Web'de bir şeyler bulmak için arama motoru gibi araçlar kullanmak.
2. Çıkarmak. Örneğin içerik süzgeci (web scraping) kullanarak bulunan bilgileri gün yüzüne
çıkarmak ve erişilebilir bir biçimde de-polamak.
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3. Analiz etmek. Leximancer gibi araçlar yardımıyla bol miktarda metni gözden geçirmek,
anlamlandırmak ve içgörü üretmek.
Eğer bir araştırmacı kendi başına blog ve buzz veri madenciliği yapmaya kalkarsa, bu
üç adımın her anında bir araca gerek duyacaktır. Şu anda mevcut araçlarm çoğu yalnızca bir ya
da iki adımda kullanılabilir, bu yüzden araştırmacı birden çok aracı birlikte kullanmak
durumundadır. Blog arama aracı Technorati ve içerik süzgeci OutWit gibi parasız araçlar ticari
paketlerden daha sınırlı niteliktedir.
Bu üç aşamaya alternatif olarak TNS'nin kurduğu Cymfony gibi komple bir ticari çözüm
de kullanılabilir; bu konuyu ilerde ele alacağız.
MALZEME BULMAK
Blog ve buzz veri madenciliği sürecinin ilk adımı insanların ilgi alanımızdaki konuya
ilişkin neler söylediğini araştırmaktır. Bu görevin kapsamı öylesine geniş ki, üzerinde uzun
boylu düşünmeye kalkarsak, kolayca vazgeçebiliriz. İnternet kullanıcılarının sayısı rahat rahat
iki milyarı bulur, bunların büyük kısmı bir ya da birden çok sosyal ağ, forum ya da blog
kullanıyor. Technorati ile BlogPulse'un birlikte 100 milyonun üzerinde blogu tarayabilmesi, bu
görevin boyutlarının genişliğini gösteren bir başka örnektir.
İşin boyutları, yorum ve sohbetleri taramak için bilişim gücü ve algoritmaya başvurmayı
zorunlu kılıyor. İnternetten bilgi toparlamak için kullanılan araç ve hizmetler parasızdır, aşağıda
bunların tek tek üzerinde duracağız.
Bu konuyu dört alt başlık altında inceleyeceğiz.
O Blogları tarama
O Google arama koşullarının tahlili
O Twitter'ı tarama
O Sosyal ağları tarama
Şimdi piyasa araştırmacılarının web'de yorum ve tartışma aramalanna yardımcı olacak
sistem ve hizmetleri ele alacağız.
BLOGLARI TARAMA
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İnternette yorum ve sohbetleri izlemek için iyi bir başlangıç noktası, blogları
taramaktır. On yıldır blogosfer (bütün bloglarm internetteki yorumlarının ortak adı)
markalara, müşterilerinin söylemleriyle buluş-ma olanağı sunan belli başlı faaliyetlerden biri
olarak kökleşmiştir.
Parasız blog arama araçları
Blogosferi taramak için kullanılabilecek birçok parasız araç vardır, işte bunlardan bazıları
şunlardır: Bu listenin eksiksiz olmadığmı, başka seçeneklerin de bulunabileceğini ve listeyi
başlangıç noktası almanın doğru olacağını belirtelim.
O Google'ın Blog Arama uygulaması
O Technorati
O BlogPulse
O BlogScope
O IceRocket
Burada sıralanan araçların hepsi özel bir arama için kullanılabir. Ancak çoğu
kullanıcının aramayı tekrarlamasına gerek kalrnadan sonuçları kullanıcıya kendi gönderen
otomatik sistemli uyarılar ya da RSS beslemesiyle birlikte kullanılırsa, çok daha etkili olur.

Uyarılar ve RSS Beslemesi nasıl kullanılır?
Arama istenirse doğrudan tek başına yapılabilir, ama bazen işleme ara vermeden,
bulduğu her yeni sonucu kullamcıya gönderen bir düzenleme daha ilginç olabilir. İnternet
kullamcılarımn erişebileceği arama seçeneklerinin çoğu bunu yapabilecek özelliktedir;
buna göre ayarlanmış iki öğe vardır: e-posta uyarısı ve RSS beslemesi. Bu kutuda bunların
nasıl kullanılacağı anlatılıyor.
Bu yöntemleri açıklığa kavuşturmak için Google araması yaparken her iki tekniğin de nasıl
kullanılacağını anlatacağız, ancak bu yöntem sadece Google'a özgü değil, pek çok internet
aracında bulunan bir özelliktir.
E-postalar
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Kullanıcı arama başlattıktan sonra, arama sırasında bulunan eşleşmelerin
kendisine e-postayla iletilmesini isteyebilir. Google Search'de bu postalara "Alerts"
(uyarılar) denir. Google'ın sonuç sayfasında Uyarı iki şekilde oluşturulur: (a) sayfanın
solunda Uyarılar için bir erişim bağlantısı ve (b) sayfanın altında e-posta uyarısi
oluşturmak için bir bağlantı.
Kullanıcı iki bağlantıdan birini seçtiğinde karşısına istediği güncelleme
sıklığını (günde bir mi, haftada bir mi) belirtmesi talep edilen bir form gelir. Kullanıcı diğer
parametreleri de istediği gibi ayarlayabilir.
Kullanıcı yalnız bir iki aramayı kayıtlı tutarsa bir fenomeni izlemek için en
elverişli yolu seçmiş olur. Ancak bir ikinin üzerinde hizmet için e-posta gönderilmesi
istenirse ya da bir ikinin üzerinde sözcük aranırsa, kullanıcının gelen posta kutusu aşırı
yükleme sorunu yaşayabilir.
RSS Beslemesi
Bir RSS beslemesi (diğer besleme hizmetleri gibi) birçok web sitesinin
kendilerini izlemek isteyenler için yayınladığı güncellemedir. Ancak bu güncellemeler eposta kutusuna gönderilmez. Bunlar kullanıma hazır hale getirilerek el altında tutulur.
Kullanıcı beslemeleri bir araya toplamak için kaynak toplayıcı denen bir araca gerek duyar.
Üç tür toplayıcı vardır. Birincisi Bloglines gibi ayrı paketler [http://www.
bloglines.com/]. Bunlar kullanıcının her yerden erişebileceği online servislerdir.
İkincisi birçok internet tarayıcısının RSS beslemelerini bütünleştirmek için kullandığı
yöntemlerdir. Örneğin Firefox bir besleme söz konusu olduğunda bir logo gösterir, onu
tıkladığmızda Bookmarks dosyasında bir besleme görünür. Üçüncü seçenekse bir
iGoogle hesabı alıp, sürecin parçası olarak Google Reader (Okur) kullanmaktır.
Beslemeler, bir okuyucu hizmeti aracılığıyla düzenlenirse e-postadan daha düzgün bir
görünüme kavuşacağı gibi, araya girişler de daha az olacaktır. RSS beslemeleri çok
sayıda web sitesi, özellikle; haber, arama motoru ve bloglar tarafından yaygın biçimde
kullanılmaktadır.

RSS'in birçok web destekli formattan sadece birisiyle

gönderilebileceğini, bunların çeşitli amaçlarla değiştirilebileceğini belirtmeden
geçmeyelim. Web besleme simgesi genelde üzerinde yayın işareti bulunan turun-. •*'
cu renkli bir karedir.
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Google'ın Blog Search (Arama) uygulaması
Google'un standart arama motoru ya "daha fazlası" bağlantısından ya da
http://blogsearch.google.com.tr_adresinden giriş yaparak, salt bloglara yönelik özel bir
şekilde çalıştırılabilir. "Gelişmiş Blog Arama" bağlantısını tıkladığınızda önünüze aramayla
ilgili

çok

sayıda

parametre

gelir.

Gelişmiş

Blog

Arama

sayfasında

şunları

somutlayabilirsiniz:
-blogda görmek istediğiniz sözcüklerin tümü ya da aynen yazıldığı gibi
-blogda görmek istemediğiniz sözcükler filtreleme açısından yararlıdır
- yazının ya da blogun başlığtnın içermesini istediğiniz sözcükler
- belli bir URL adresi ya da yazarın blogları
-belli bir tarih diliminde yazılmış olanlar
-belli bir dilde yazılmış olanlar
Sonuçlar gelince bunları (Google'ın algoritmasındaki tarif uyarınca) ilgi düzeyine göre
ya da tarihe göre (en yeniden eskiye doğru) sıralayabilirsiniz.
Google Blog Arama tek başına arama için kullanılabilir, ama arka planda ya e-posta
uyarıları ya da RSS beslemeler yoluyla gerçekleştirilebilir.
Technorati
Technorati [http://technorati.com/] blogosferi tarama konusunda, uzun süredir liderliği
açık ara elinde tutan, en köklü isimdir. Son zamanlarda Technorati'nin sağladığı pek çok
fayda aşınmaya yüz tuttu. Üstelik işinin bir parçasını oluşturan blog aramaya verdiği önemin
giderek azalmakta olduğu yolunda iddialar ortaya atılıyor. Buna rağmen gerçekten yararh bir
kaynak olmaya devam ediyor.
Technorati'nin yaklaşımının başlıca özelliklerinden biri geliştirdiği "authority"
(otorite, yetki-çn) konseptidir. Bütün bloggerların eşit düzeyde olmadığı, blogosferin bilinen
bir gerçeğidir. Bazı bloggerlar çok okunur ve oldukça etkilidirler, bazılarınıysa okuyan çok
azdır. Technorati, bloglarmın reytingini başka kaç sitenin bloga bağlantı verdiğiyle ölçer—
ne kadar çok bağlantı yapılırsa, Technorati'nin verdiği "authority" puanı (O'dan 1000'e kadar)
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o kadar yüksek olur. Technorati 100 milyon blogu tarar ve hepsine hem genel sıralama hem
de

kategori

sıralaması

yaparak,

bir

authority

puanı

verir

[http://technorati.

com/blogs/directory/].

Belli bir blogu araştırmak için; Technorati arama bölümüne blogun adını girerek Posts
(gönderiler-çn) (arama alanmın solundaki) yerine Blogs'u (bloglar) seçip search (ara-çn)
şıkkını tıklayarak, authority derecesini öğrenebilirsiniz. Technorati'yi blogları aramak için
kullanmak isterseniz, ararna kutusuna aradığınız sözcüğü girin, Posts ya da Blogs'u seçin
(daha çok Posts'u) ve search düğmesini tıklayın. "Seçenekleri azalt" düğmesiyle aramaya
daha fazla ölçüt getirebilirsiniz, sözgelimi bütün siteleri taramak yerine sadece orta ve yüksek
ya da yalnızca yüksek authority puanı almış siteleri tarayabilirsiniz.
glogPulse
BlogPulse [http://www.blogpulse.com/] ticari blog ve buzz veri madenciliği hizmeti de
veren Nielsen şirketinin parasız bir hizmetidir. Technorati gibi BlogPulse da 100 milyon blogu
tarar ve arama sonuçlarından RSS beslemeler çıkartma seçeneği bulunan bir arama motoruna
sahiptir.
Ne var ki, BlogPulse fazladan, önceki altı ay içinde seçtiğiniz üç terimin görünme
sıklığını gösteren bir trend şeması üretmek gibi ilginç bir beceriye sahiptir.
BlogScope
BlogScope [http://www.blogscope.net/] Toronto Üniversitesi'nin geliştirdiği bir blog
arama motorudur. BlogScope sadece 40 milyon dolayında blogu (Technorati ile BlogPulse'ın
100 milyon rakamına kıyasla) tarayabildiğini söylese de, bu sınırlamayı çok da
önemsememelidir.
BlogScope'un üstünlüklerinden biri ek bilgiler vermesidir. Örneğin BlogScope'a "Pazar
Araştırması" yazınca (3 Aralık 2009'da) belli bir güncellik ve hiç değilse bir miktar etki
çerçevesinde 67. 061 adet blog sonucu getirdi karşımıza. Ayrıca piyasa araştırmasıyla en çok
birlikte geçen on sözcüğü listeledi: anket, ürün, müşteri, iş, süreç ve online. Arama son altı ay
için bir popülerlik eğrisi de ortaya koymuştu; görünüşe bakılırsa, piyasa araştırmasını konu alan
yazıların sayısında hafif bir artış söz konusuydu.
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BlogScope'un geliştirilmiş araması güncellik, etki, tarih ve bir ölçüde de ülke bazında
filtreleme becerisi sayesinde, aramayı daha özel kılacak bir şekilde ayarlamak için çok sayıda
parametre sunuyor.
IceRocket
Blog arama arenasının güçlü ve yukarıda adı geçenler gibi parasız diğer bir seçeneği de
IceRocket'tir [http://www.icerocket.com/]. Standart bir blog arama seçeneğidir, ayrıca
MySpace için özel bir arama olanağı sunar.
IceRocket seçtiğiniz beş sözcüğün geçen üç ay boyunca görünrne sıklığını grafik
şeklinde gösteren bir trend aracına sahiptir. Blogos-ferdeki popüler konu başlıklarını ve
bloglarla haber, video, film gibi diğer medya arasındaki en popüler bağlantıları sıralayan bir
bölümü vardır.
Blog aramalarını geliştirmek
Zaman ayırıp, biraz da enformasyon teknolojisi kaynağı harcayarak blog aramalarını
daha da ilerletmek mümkündür. Bunun en güzel örneği, bu bölümde inceleyeceğimiz örnek
olay CREEN projesinin gerçekleştirdiği çalışmadır.
Ticari hizmetler
Nielsen'in Buzzmetrics'i ile TNS'nin Cymfony'si gibi komple blog ve buzz izleme
hizmeti veren birçok şirket var. Bunlar blogosfer takibinde ilerlemekle birlikte, topluluklar,
sosyal ağlar ve insanların internet üzerinde yorum ve düşüncelerini gönderdiği her yeri
kucaklayarak gelişmişlerdir.
Blog aramanın sınırlılıkları
Blogosferi izlemek bütün markalar açısından önemliyse de, blog arama tekniklerini
kullananların çoğu sundukları ürün ve hizmetlerden ne kadar az söz edildiğini görünce düş
kırıklığına uğruyorlar. Meselenin bu yanı, bölümün sonunda blog ve buzz veri madenciliği
özetinde enine boyuna irdeleniyor. Burada kısaca, blogosferi izlemek yeterli olmamakla
birlikte zorunludur, deyip geçelim.
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Ayrıca blogları belli bir azınlığın kullandığını, bunların da yüksek eğitim ve gelir
düzeyine sahip kişiler olduklarını unutmayalım. Markalar bloglara kulak verdikleri zaman
herkesin sesini dinlemiş olmuyorlar.
GOOGLE ARAMA TERİMLERİNİN ANALİZİ
Bir konunun ne kadar ilgi gördüğünü anlamak için insanların Google ya da Microsoft
Bing gibi bir arama motoruna o konuyu kaç kez yazıp arattığına bakmak yeter. Burada Google
üzerinde duracağız, ama diğer arama motorları da aynı şekilde kullanılabilir.
Bir arama yapmak için Google kullanıldığı her seferinde, kutuya yazılan sözcük arama
tarihi ve arayan kişinin tahminen bulunduğu bölgeyle birlikte Google'un veritabanına eklenir.
Google'ın veritabanındaki arama dizileri yer ve zamanla hedef almabileceği için, trendleri
izlemek açısmdan etkili bir yöntem oluşturur.
Google Trendleri de dahil olmak üzere, Google arama veritabanından yararlanmanın
çeşitli yolları vardır, ancak en güçlü seçenek Google Insights'dır (Arama Trendleri)
[http://www.google.com/in-sights/search/]. Google Arama Trendleri çok geniş bir çerçevede
konfigüre edilebilir. Örneğin:
O aramayı bir bölgeyle daraltarak yapmak
O belli bir arama terimi için farklı mekânları zaman sürecinde karşılaştırmak
O belli bir arama terimi için farklı zaman aralıklarını karşılaştırmak, örneğin
araştırmacıya sezonluk etkileri görme olanağı sağlayacak şekilde, her yılın başka bir
çizgiyle gösterildiği bir grafik çıkarmak.
Belli bir ülke ya da bölge seçerek, Oyunlar veya Sağlık gibi bir kategori seçerek, web
veya haberler gibi bir arama alanı seçerek arama hedefleri daha da netleştirilebilir.
TWITTER'DA ARAMA
Twitter 2006 yılından bu yana muazzam bir gelişme gösteren milyonlarca kişinin 140
karakterlik iletilerini ya da buradaki ismiyle tweet'lerini gönderdiği bir mikro blogging
platformudur. Twitter veritabanı açık olduğundan, onunla ilgili arama yapmak için çok etkili
yollar mevcuttur ve aramalar belli coğrafi yerleşimlerle kolayca bağlantılandırılabilir. Aşağıda
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günden güne çoğalan seçeneklerden sadece üç tanesi belirtiliyorsa da, başlangıç için gayet
iyidir:


Search.Twitter



TtvitScoop



TweetDeck

Search.Twitter
Search.Twitter [http://search.twitter.com/] Twitter tarafından sunulan çok gelişkin bir arama
modudur. Belli başlı parametreleri şunlardır:
O Tweet'lerde geçen sözcükler tam söz dizileri, hariç bırakılacak sözcükler ve alternatif
sözcükler gibi sıradan seçeneklerle birlikte saptanabilir.
O Hashtag ttveet'leri belli bir konu başlığı altında gruplandırmak üzere kullanılır. Örneğin
içinde #pa geçen tweet'ler genelde piyasa araştırmasıyla ilgilidir, #followfriday
geçenler ise izlemeye değer Ttvitter hesaplarını gösterir (follotv Fri-day konsepti
çerçevesinde). Search.Tıvitter aramalarda seçilen konular için özel hashtag'ler
kullanma olanağı sunar.
O Aramalarınız için tarih aralıkları verilebilir.
O Tavırlar eğer bir tweet'te bir gülenyüz, bir üzgünyüz ya da soru işareti varsa, bunu
belirtmek için kullanılan bir terimdir. Ancak çoğu kişi emotikon kullanmadığından,
tavra göre arama yapmak işlevsizleşiyor.
O Yer belki de Twitter Arama'nın en güçlü özelliğidir. Paris gibi bir yer adıyla arama
yapılabilir ve örneğin o noktadan 15 kilometre uzaklığa kadar bir alan içinden gelen
tweet'lerin taranması istenebilir.

TwitScoop
TwitScoop'un [http://search.twitscoop.com/] Twitter'a alternatif bir aravüz işlevi de
dahil, geniş bir kullanım alanı vardır. Ancak o andaki gelişmeleri öğrenmek için TwitScoop'un
Hot Trends'ine bakmak gerekir.
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Hot Trends'de (güncel akımlar) sayfada o anda trend halindeki (popüler hale gelen)
bütün terimleri gösteren bir çubuk yer alır. Bu trendlere tıklayınca bir sıklık şeması ortaya
çıkar ve bağlantılı terimlerden oluşan bir etiket bulutu ve belli başlı tweet'lerin bir listesiyle
birlikte, o terime yönelik ilginin nasıl yükselip söndüğünü gösterir.
TweetDeck
TweetDeck [http://tweetdeck.com/] Twitter'ın kendi arayüzüne, ekstra işlevlerden
oluşan geniş bir yelpaze ekleyen popüler bir alternatiftir. Arama ve izleme açısından
TweetDeck'in başlıca faydası her biri farklı bir filtreleme yapan çok sayıda sütuna
bölünebilmesidir. Örneğin şu kalemlere göre sütunlar oluşturabilirsiniz:
O bütün beslemeleri izleme
O en tutulan beslemeler
O belli bir arama terimi, muhtemelen bir grup adı
O belli bir hashtag
TweetDeck yalnız Twitter'dan değil, Facebook, MySpace ve Linkedln' den bilgiler veren
sütunlar da üretebilir.
SOSYAL AĞLAR, TOPLULUKLAR VE FORUMLARI ARAMAK
Bloglardan farklı olarak topluluklar, forumlar ve Facebook ile MySpace gibi sosyal
ağlarda söylenenlerin çoğu halka açık alanda yer almadığı, bunun da araştırma yapmayı
zorlaştıran, çalışmayı eksik bırakan ve etik sorunlara kapı aralayan bir duruma yol açtığıdır.
Ancak bu durum değişiyor, evriliyor. Örneğin 2009'un Aralık ayında Facebook yerleşik
ayarlarını değiştirerek daha fazla miktarda bilgiyi serbestçe ulaşılabilir hale getirdi. Aynı
şekilde Google da Twitter'la anlaştığını bildirdi. Daha önce belirtildiği gibi, MySpace ve
Twitter'ı aramak için IceRocket'in ana menüsünü kullanmak mümkündür.
MALZEME ÇIKARTMAK
Blog ve buzz veri madenciliğinin ilk adımı bilgiye ulaşmak; ikinci adımıysa bu bilgiyi
ortaya çıkartmaktır. Kimi hallerde bilgi çıkartmak, basitçe gözle arayarak veri bulmaktan ibaret
dümdüz bir süreçtir. Örneğin bir kuruluşun blogosferi, Twitter'da markanın adının ve onunla
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özdeşleşmiş bir iki terimin geçtiği yerleri arıyorsa, RSS beslemeleri seçmesi ve akregatorun
günlük olarak gözden geçirmek için manuel ayar yapması yeterli olacaktır.
Araştırmacı sadece arada sırada ve görece düz bir şekilde trend yakalamak ve
karşılaştırmalar yapmak isterse, o zaman da BlogScope ve Google Insights gibi araçlar
sayesinde aradığını elde edebilir.
Ancak araştırmacı sohbetlerin metin ya da içerik analizi veya duygu tahliliyle
komplike ve ısmarlama trend analizi yapmaya niyet ederse, o zaman verileri çekip çıkartmak
ve veritabanma koymak gerekir. Bunlar iki gruptur:
O RSS'den veritabanına prosedürü
O içerik süzgeci (tveb scraping) veritabanı prosedürü
Bu iki yaklaşımı bu bölümün iki parçasında ayrı başlıklar altında ele alacağız.
RSS BESLEMELERİNİ VERİTABANINA AKTARMAK
Bloglines ve Google Reader gibi araçlar web besleme teknolojileri yardımıyla çeşitli
kaynaklardan bilgi toplamanın harika bir yoludur. Ancak genelde akregatorlar okura
odaklanarak, ekrandaki bilgiyi ona çoklu sekme, pencere ve arama kolaylığıyla birlikte
sunar. Araştırmacının verileri adamakıllı sorgulayabilmesi için belli bir veritabanına
çevirmesi gerekir; bunu basit bir Excel tablosuyla tam gelişkin bağlantılı bir veritabanı
üreterek gerçekleştirebilir. Web besleme teknolojisi görece daha düzdür, buna karşılık RSS
besleme verilerini internet dışı veritabanlarına taşımak için bol miktarda "offthe shelf" (satışa
sunulmuş, hazır-çn) araçlar bulma olanağı yoktur. RSS beslemeleri veritabanı rotasına
taşıyan çoğu kişi bunu başarabilmek için kendi araçlarını üretmiştir.
Araştırmacınm akılda bulundurması gereken iki etmen vardir-birincisi, veri miktarı o
kadar yüksek olabilir ki, server'lara ve bant genişliğine aşırı bir yük bindirebilir. İkincisi, web
sitelerinden dış veritabanlarına RSS besleme aktarmayla ilgili telif ve koşul ve kurallar
açısmdan bazı sorunlar çıkabilir.
İçerik süzgeci (web scraping)
İçerik süzgeci, interneti kullanan kişilerin davranışlarını taklit eden bir yazılım
aracılığıyla web sitelerinden bilgi toplamayı otomatiğe bağlama işlemidir. Örneğin kullanıcı
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bir sayfada 100 sonuç gösterme seçeneği ve sonuçların hepsini başlık, metin ve bağlantı
alanlarına ayırarak bir veritabanına kopyalama komutuyla, bir arama motorunu çalıştırabilir.
İçerik süzgeçleri hayli gelişkin olabilirler. Örneğin bir içerik süzgeci her birini tek tek
seçerek ve isimler, gruplar ve arkadaşlar, profil bilgisi ve duvar yazılarını kaydederek, sosyal
ağdaki bir arkadaş topluluğunu arayacak şekilde ayarlanabilir. Unutmayın ki, içerik süzgeci
sadece kullanıcıya yetki verilen şeyleri görebilir. Sosyal ağ örneğinde tarayabileceğiniz tek
arkadaş grubu, programı çalıştıran kişinin de arkadaşı olanlardır.
"İçerik süzgeci" {web scraping) terimi duyguları gıdıklayabilecek bir terimdir. Kimileri
bunu gizliliğin ihlali olarak görebilir. Ayrıca taradığmız servisin kural ve koşullarını çiğneyen
bir uygulama olarak da değerlendirilebilir. Örneğin 2008 başında web uzmanı Robert Scoble 5
bin Facebook arkadaşının detaylarına ulaşmak ve elde ettiği bilgileri onun veritabanında
depolamak amacıyla Plaxo adlı bir içerik süzgeci uygulaması kullandığı için Facebook
hesabının kapatıldığını açıkladı. Facebook, Scoble'nin sayfaları otomatik bir uygulama
kullandığını belli eden bir hızla izlediğini tespit etmiş.
Çok sayıda servis, kural ve koşullarına aykırı olduğu gerekçesiyle içerik süzgeci
işlemini yasaklıyor. Örneğin Google'un Hizmet Koşulları sorgulama yollama ve sonuç süzme
gibi yöntemler de içinde olmak üzere, sistemlerinde her türlü otomatik uygulamayı yasaklar.
Web ve ekran süzmenin özgül anlamı, bir insanoğlu tarafından kullanmak üzere sunulan
bilgilere erişim amacıyla bir yazılım kullanılmasıdır. Web sayfaları genelde bir komut ve bilgi
formatı karması olan HTML ile düzenlenir. Süzme teknikleri HTML'yi tanır ve içerdiği bilgileri
çıkarıp aldıktan sonra ilerde işlenmek üzere bir dosyaya yığar. "Veri madenciliği" gibi daha nötr
bir uygulamaya kıyasla içerik süzgeci, bilgi sağlayıcılarmm beklediğinden daha fazla veri
çıkarma olasılığını ima eder. İnsanlar belli bir ölçüde, Facebook gibi sitelere bilgilerini
koyarken, profillerini okuma izni verdikleri "arkadaşlarının" orada bulunan her şeyi
görebileceğini bilirler. Ancak sayfadaki tüm bilgileri ortaya döküp bir veritabanına depolamak,
böylece çok sayıda yorumu karşılaştırıp analiz etme olanağı sağlamak için yazılım
kullanabilecekleri akıllarına gelmez.
Bazı insanlar, yazılarının internette çeşitli yerlere dağılmış şekilde, nispeten herkese
açık bir durumda bulunmasıyla birilerinin tüm yazılarını bir yere toplaması arasında bir fark
olduğunu düşünüyor. İçerik süzgeci işleri için piyasada kimisi parasız, kimi ticari oldukça geniş
yazılım çeşitleri mevcuttur. Burada özel olarak iki ürün üzerinde duracağız: OutWit Hub ve
Screen-Scraper. OutWit Hub parasız basit bir sistem; Screen-Scraper ise parasız versiyonunun
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yanında, iki düzeyde de premium hizmet sunuyor. Bu arada, bu sınırlı listedeki ürünleri salık
verdiğimiz sanılmasın.
OutWit Hub
Kullanımı

en

kolay

içerik

süzgeçlerinden

biri

olan

OutWit

Hub

l»ttp://www.outwit.com/] Firefox internet tarayıcısının parasız indirilebilir bir uzantısıdır.
OutWit Hub kullanıcının önüne bir sonuç sayfası, bir Twitter yorumları sayfası ya da
online tartışma sitesindeki gönderileri içeren bir sayfa getirir ve belli başlıklar altında düzenli
bir şekilde toplar. Örneğin bilgi sayfalarının sonunda gönderinin tarihi, adı ve içeriğine göre
düzenlenmiş ayrı sütunlardan oluşan bir tablo yer alır. Veriler uygun bir formata
dönüştürüldükten sonra (sözgelimi Microsoft Word ya da Excel gibi) kullanıcı metni ya klasik
yöntemlerle ya da Lexirnance gibi bir metin analiz programıyla inceleyebilir.
OutWit'te Listeie ve Tahmin Yürüt şeklinde iki otomatik sayfa analizi yöntemi vardır;
aynı zamanda kullanıcıya sayfanın HTML'sindeki ipuçları yardımıyla bir sıyırma şablonu
oluşturma olanağı sunar.
Screen-Scraper
Screen-Scraper (ekran sıyırıcı) [http://screen-scraper.com/] daha tam kapsamlı bir web
sıyırma programıdır. Screen-Scraper (yazılım olarak) piyasaya üç versiyonla çıktı: Temel,
Profesyonel ve Girişimci. Temel versiyonu parasız, diğer iki premium hizmetse paralı.
Screen-Scraper'ı kullanmak için bir miktar teknik ve programlama bilgisi gerekse de,
basit programlara göre daha kabiliyetlidir. Screen-Scraper Java ve Python gibi çok sayıda sayfa
görme ve sıyırma olanağı veren geniş bir program dili yelpazesinde çalışabiliyor.
MALZEMEYİ ANALİZ ETMEK
Analiz bulma, çıkartma ve analiz etme sürecinin üçüncü evresidir. Bulunup çıkarılan
veriler çoğunlukla metin halindedir, ancak görüntü ve video formatında da olabilir. Az miktarda
veri varken ideal olan, Bir Temele Dayanan Teori gibi bir teorik analiz zeminini esas alarak,
manuel yöntemle incelemektir.
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Veri miktarı çoğaldıkça yazılım kullanma gereği artar. İnternetin açtığı fırsat sayesinde
projeler yüz binlerce yorum ve potansiyel olarak milyonlarca tek tek sözcük içerebilir. Metin
analizi için tasarlanmış yazıhmlar genelde şu iki yaklaşımı sergilerler:
1. elle analizi daha verimli hale getiren, örneğin açık uçlu yanıtları kodlamaya göre ayarlanmış
yazılımlar kullanırlar.
2. insan müdahalesinden önce veriler üzerinde çalışarak, mevcutlar hakkında bilgi verirler
Ancak her iki seçeneği birden belli bir ölçüde sunan daha güçlü ticari yazılımlar da vardır.

Etiket Bulutu

En basit analiz yaklaşımı etiket bulutudur (etiket sürüsü diye de bilinir). Etiket
bulutunda sözcüklerin büyüklükleri incelenen metinde ne kadar sık kullanıldığını gösterir.

Web

tabanlı

(parasız)

popüler

hizmetlerden

birinin

adı

Wordle'd\r

[http://www.wordle.net/]. Wordle basit etiket bulutları çıkarırken; çeşitli düzenlemeler,
renkler ve fontlardan oluşan ilginç—fazla açıklayıcı olmasa da—mizanpajlar da
üretebiliyor.

En gelişkin etiket bulutları şu marifetlere sahiptir:
m. "o", "ve", "ama" vb gibi çok kullanılan sözcükleri dikkate almazlar
n. kökleri birleştirirler, örneğin "öğren-", "öğrenir", "öğrenme"gibi
o. listelenen sözcüklerin sayımı
p. bulut içindeki bir sözcüğü tıklayıp orijinal metindeki örnekler listesine almak
Bir etiket bulutunun (ya da liste halindeki akrabası sözcük sayımının) çok basit bir analiz
olduğunu unutmamakta yarar vardır. Daha derin inceleme gerektiren sözcükleri önümüze
getirse de, bunun gerçek anlamda bir analiz olduğu söylenemez.
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Bölüm Soruları
172

1.“İnterneti kullanan kişilerin davranışlarını taklit eden bir yazılım aracılığıyla web sitelerinden
bilgi toplamayı otomatiğe bağlama işlemi”nin adı nedir?
a. Ekran sıyırıcı
b. Etiket bulutu
c. İçerik süzgeci
d. RSS
e. Sosyal ağ

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I.
II.

Blog teriminin 1990 'lann sonunda ilk piyasaya çıkmıştır.
Çıktığı günden bu yana blog statüsünde köklü değişiklikler meydana gelmiştir.

III.

2000'lerin başında patlama yaparak oldukça geniş kabul görmüştür.

IV.

2004'te bir ara bloglar klasik medyaya neredeyse kafa tutmaya başlamıştır.
a- Yalnız I
b- Yalnız II
c- I, II, III
d- I, II, IV
e- I, II, III, IV

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I.

Blog ve buzz veri madenciliği süreci üç temel adımdan oluşur

II.

Bulmak. Web'de bir şeyler bulmak için arama motoru gibi araçlar kullanmak.

III.

Çıkarmak. Örneğin içerik süzgeci [ıweb scraping)kullanarak bulunan bilgileri gün
yüzüne çıkarmak ve erişilebilir bir biçimde depolamak.

IV.

Analiz etmek. Leximancer gibi araçlar yardımıyla bol miktarda metni gözden geçirmek,
anlamlandırmak ve içgörü üretmek.
a- Yalnız I
b- Yalnız II
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c- I, II, III
d- I, II, IV
e- I, II, III, IV
4. Malzeme bulma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I.

Blogları tarama

II.

Google arama koşullarının tahlili

III.

Twitter'ı tarama

IV.

Technorati

a-

Yalnız I

b-

Yalnız II

c-

Yalnız IV

d-

I, II, III

e-

I, III, IV

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I.
II.

Blogları tarama
Google arama koşullarının tahlili

III.

Tıvitter'ı tarama

IV.

Sosyal ağları tarama
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I, II, III
d) I, II, IV
e) I, II, III, IV

6. . Malzeme bulma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.
II.
III.

Blogları tarama
Google arama koşullarının tahlili
Twitter'ı tarama
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IV.

Technorati
a- Yalnız I
b- Yalnız II
c- Yalnız IV
d- II, III
e- I, III, IV

7. E-postalar ile ilgili ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I.

Kullanıcı arama başlattıktan sonra, arama sırasında bulunan eşleşmelerin kendisine
e-postayla iletilmesini isteyebilir.

II.

Google Search'de bu postalara "Alerts" (uyarılar) denir. Google'ın sonuç sayfasında
Uyarı iki şekilde oluşturulur: (a) sayfanın solunda Uyarılar için bir erişim
bağlantısı ve (b) sayfanın altında e-posta uyarısı oluşturmak için bir bağlantı.

III.

Kullanıcı iki bağlantıdan birini seçtiğinde karşısına istediği güncelleme sıklığını
(günde bir mi, haftada bir mi) belirtmesi talep edilen bir form gelir. Kullanıcı diğer
parametreleri de istediği gibi ayarlayabilir.

IV.

Kullanıcı yalnız bir iki aramayı kayıtlı tutarsa bir fenomeni izlemek için en elverişli
yolu seçmiş olur. Ancak bir ikinin üzerinde hizmet için e-posta gönderilmesi
istenirse ya da bir ikinin üzerinde sözcük aranırsa, kullanıcının gelen posta kutusu
aşırı yükleme sorunu yaşayabilir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I, II, III
d) I, II, IV
e) I, II, III, IV

Cevaplar:
1) C
2) E
3) E
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4) D
5) E
6) C
7) E
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal medyanın bir pazarlama alanı olarak kullanılması ve özellikleri ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sosyal medyanın tüketici davranışları üzerindeki etkisi nedir?

2.

Sosyal medya pazarlama amaçlı nasıl kullanılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım
Sosyal

Sosyal medya pazarlaması

medyayı

Kazanımın

elde

edileceği veya geliştirileceği
pazarlama Metinler

amaçlı kullanmanın kuralları konuların
öğrenilecektir.

nasıl

ve

örneklerle
daha

ile

kolay

anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
1.

Online

2.

Hiper hedefleme

3.

Sosyal filtreleme
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Giriş
Sosyal medyanın, bireylere online ortamda kendisini ifade etme ve tercihlerini ortaya koyma
fırsatı sağlaması onu farklı ve popüler kılmaktadır ve sosyal medyanın geleceğin
pazarlamasında da kilit rol oynayacağı ön görülmektedir. Sosyal medya, internet tabanlı pekçok
kanala sahiptir. Bloglar, video ve resim paylaşım siteleri, sosyal ağlar, microbloglar, wikiler,
podcastler ve e-mailing başlıca sosyal medya kanallarıdır. Bu kanallarda maliyet içermeyen
etkinliklerin yapılması, müşterilerle irtibat kurulması, onların fikir ve önerilerine kısa yoldan
ulaşılabilmesi küçük/büyük tüm işletmeler için büyük avantajlar oluşturmaktadır. Geleneksel
medya kanallarının dışında, sosyal medya kanalları pazarlama yaklaşımına yeni bir boyut
kazandırmaktadır.
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Etnografinin bazı tanımları hem nicel hem de nitel tüm piyasa araştırmasını hiç
zorlanmadan kapsayacak kadar geniştir. Ancak Caroline Hayter Whitehill şu sözleriyle belli
bir odak noktası sağhyor: "...günümüzde etnografinin değişken gözlem tipleriyle ilgili
olduğu, gerek akademisyenler gerekse araştırma uzmanları tarafından ortaklaşa
benimsenen bir görüştür" (Hayter Whitehill, 2007). Bu tanıma biraz daha netlik
kazandırmak için Hy Mariampolski'nin nitel araştırma konulu ders kitabında "etnografik
ve gözlemsel araştırma"dan söz ettiğini belirtelim (Mariampolski, 2001).
"Etnografi" teriminin potansiyel genişliğinin yanı sıra genel olarak internette, özel olarak
da sosyal medyada etnografiyi tartışmak için yaratılmış oldukça çok sayıda "etno" sözcük
bulunmaktadır. Orneğin netnografi, e-etnografi, sanal etnografi, online etnografi, dijital
etnografi ve diğerlerinden söz edildiğine tanık oluyoruz.
İnternet ve özel olarak sosyal medyayla ilişkili etnografik ve gözlemsel araştırmanın bu
yönleri için "e-etnografi" terimi kullanılıyor. Ancak kimi yazarlar farklı terimleri tercih
ediyorlar; bunlardan biri olan Robert Kozinets Netnografi: Etnografik Online Araştırma adlı
kitabında bu alana güzel bir giriş sunuyor (Kozinets, 2010).
Kitaptaki diğer bölümlerde e-etnografinin somut örneklerini göreceğiz. Sözgelimi
katılımcıların bloglar aracılığıyla yaşamlarına ilişkin bilgiler sundukları katılımcı blogları bir
e-etnografi örneğidir. Diğer bir örnek de, özellikle üyelerine yaşamları ve deneyimlerini
aktarma izni verilen online araştırma topluluklarıdır. İnsanların birbirlerine neler anlattığını
gözleyen araştırma yöntemi olması, blog ve buzz veri madenciliğini açıkça bir e-etnografi
örneği

yapar.

pazarlama
Jonathan,

Bu

tip

Stratejisi
2009

etnografik
ve

Ekiminde

araştırmalara

İçgörü

Birimi

ResearchLive'a

olan

gereksinimi,

Başkan
verdiği

Coca

Yardımcısı

röportajda

şöyle

Cola
Stan
dile

getirmişti:
"Tüketim ve alışveriş davranışlarını anlamaya aşırı odaklanma sadece gözleyerek,
dinleyerek, sentezleme ve çıkarsama yaparak öğrenebileceğimiz insanlık halini anlamak
zorundayız."
Şimdi şu başlıkları göreceğiz:
- BİZ-araştırması, araştırmacı yurttaşların yükselişi
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- Doğal topluluklar
- Sosyal grafik araştırması
BİZ-ARAŞTIRMASI,
ARAŞTIRMACI YURTTAŞLARIN YÜKSELİŞİ
Araştırmacı yurttaşlar konseptinin dayandığı fikir, katılımcıların yaşamlarını, ürün ve
hizmetleri keşfetmek için, piyasa araştırmacılarıyla elbirliği içinde çalışmak üzere işe
alınmalarıdır. Bu, BEN-araştırmasından, BİZ-araştırmasına geçişin tanımıdır (Kearon ve
Earls, 2009).
Araştırmacı yurttaş konsepti web kameraları, cep telefonları ve kişisel video cihazları gibi
kullanıcılar tarafından üretilen medya teknik ve fikirleriyle özdeştir. Araştırmacı yurttaş, halkın
katılım talebini yansıttığı gibi, bu talebi gerçekleştirilebilir kılan araçların artık geniş bir
yaygınlık kazanmış olduğu gerçeğinin kabulüdür de.
Aşağıdaki üç örnek, araştırmacı yurttaş olgusunun bir piyasa araştırmacıları yelpazesinde
nasıl kullanıldığmı gösteriyor:

UB örnek olay çalışması: Gerçek hayatlar
Bu örnek olay, kampanyalar ve yarışmalar yoluyla aralarmdaki ilişkileri daha iyi
kavramak için insanların hayatlarına sızmak amacıyla web kamerası, cep telefonu ve
uzaktan kumanda araçlarının nasıl kullanıldığını araştırıyor. Bağlam İngiltere çerez gıdalar
piyasası, araştırmayı United Biscuits firması, kendi araştırma topluluğu Snackrs ve Virtual
Surveys ajansı yardımıyla gerçekleştiriyor.
Hedef, insanların genelde kampanyalar ve yarışmalarda, özel olarak da 2009'da
düzenlenen "Bisküvi Çılgınları" kampanyasında neler hissettiğini anlamaktı. Bu,
kullanıcıların bir mikrositeye gönderdiği yorumları da içeren birleşik bir kampanyaydı.
United Biscuits kampanyanın nasıl karşılandığı, insanların yaşantısına ne kadar denk
düştüğü ve diğer kampanya ve yarışmalara kıyasla nasıl göründüğüne ilişkin içgörüler elde
etmeyi amaçlıyordu.
Topluluktan on katılımcı seçildi ve gerekli yerlerde kendilerine web kameralar
verildi. İki haftalık proje süresince ambarlarmdan günlük resimler çekmek de dahil, proje
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hakkındaki geribildirimleri kayda geçmek (alışveriş gezilerine dair raporlar da içinde
olmak üzere) ve uzaktan erişim oturumları gerçekleştirmek gibi bir dizi faaliyet yürüttüler.
Yaşadıkları deneyimleri bu oturumlarda Virtual Surveys'in araştırmacılarına kurdukları ses
bağlantısıyla anlatarak, mikrositeye uzaktan erişim sağladıklan gözlendi; bu yaklaşıma
zaman zaman Yüksek Sesle Düşünmek de deniyor.
Araştırma United Biscuits'e hem taktik hem de stratejik içgörüler kazandırdı. Kazandığı
taktik içgörüler sayesinde "Bisküvi Çılgınlan" kampanyasını ve siteyi iyileştirdi. Stratejik
araştırma ise, kampanya ya da yarışma sonrası hâlâ perakendecilerin raflarında bekleyen,
özellikle de küçük dükkânlarda satılmadan kalan ürünler gibi konuları gündeme getirdi.
Bu projenin ilginç yanlarından biri de, katılımcılardan hiçbirinin daha önce böyle bir
gerçek hayata dair araştırma deneyimi yaşamamış olmasıydı; uzaktan erişim, kişisel
günlük video çekimleri gibi şeyleri izah etmek gerekmişti; ne var ki, hepsi de görevini
başarıyla yerine getirdi ve sürece yüksek düzeyde katılım gösterdi.

BBC Dünya Haberleri: Seyahate çıkan iş insanlarının haber tüketimi
Bu örnek cep telefonunun, yoğun iş gezilerinden başını alamayan iş insanlarının geçici
gereksinimlerini araştırmayı amaçlayan bir araştırmacı yurttaş projesinde nasıl
kullanıldığını kısaca anlatıyor.
BBC Dünya Haberleri birimi iş gezisine çıkan iş insanlarmın haberleri takip etmek için
neler yaptığını anlamayı amaçlıyordu, Seyahatten dönen iş insanlarıyla görüşmenin
genelde pek tatmin edici olmayışı, araştırmacılar için (MESH Planlaması) ciddi bir sorun
oluşturuyordu.. Seyahate çıkan iş insanlarınm haber servisleriyle ilişkileri hakkındaki
anılan normal olarak başka bir ülkeye gitmiş olmak, iş toplantıları, dolaşılan yeni mekânlar
vb gibi etmenlerin gölgesinde kaybolup gidiyordu.
MESH Planlaması çerçevesinde uygulanan çözüm TROI marka adı verilen bir yöntemle,
seyahate çıkan iş insanmm cep telefonu aracılığıyla iş gezisi boyunca yaşanan kişisel anları
tespit etmekti. Araştırmanın mantığı şöyle işliyordu:
1.Şirket yakın bir tarihte iş gezisine çıkmayı planlayan iş insanlanm kaydetti (tüm araştırma
sürecine katılanlann sayısı 109'du).
2. Katılımcılar yola çıkmadan önce bir bilgi profili verecek ve ileriki bulgular için kıstas
oluşturacak bir online anket doldurdular.
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3. Görevliler yolculuk sırasında bir haber servisine rastladıkları her seferinde olaym nasıl
gerçekleştiğini, haber kanalını ve bunun verdiği duyguyu anlatan bir metin mesajı
gönderdiler.
4. Katılımcılar gün içinde yazılı mesajla ilettikleri değerlendirmeyi daha geniş bir şekilde
ifade eden bir online günlük yazmaya teşvik edildiler.
5. Yolcular

geri

döndükten

sonra

önceki

anketler,

gönderilen

mesajlar

ve

online günlüklerden ortaya çıkan konu ve soru işaretlerini açıklığa kavuşturmak üzere
yirmi ayrıntılı telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Araştırma, iş seyahatine çıkanlar için haberleri takip etmenin ne kadar önemli bir sorun
oluşturduğunu ortaya çıkardı. Yalnızca ülkelerindeki gelişmelerden haberdar olarak iş
arkadaşlarına kibarlık göstermek gibi pratik nedenlerle değil, aynı zamanda haberler insanın
yuvasıyla bağlantısını korumak gibi duygusal bir gereksinimini karşıladığı için de önemliydi.
Araştırma iş insanlan geri döndükten sonra, haberlerin geri planda kalmaya başladığını,
tercihlerin çeşitli kanallara yayıldığını ve hemen eski rutin çizgisine oturduğunu gösterdi. Ne
var ki, seyahate çıktıklarında bu rutin ortadan kalkıyor, ev ve aile bağlantısı kayboluyor ve
kontrolü başkalarına bırakıyorlar. Buna karşılık otel odasında yalnız kaldıklarında tamamen
kendilerine ait "özel bir zaman" buluyorlar. Otel odasında ve hareket halindeyken haberlere
erişebilmek için büyük ölçüde interneti ve mobil cihazları kullamyorlar.
Bu iki örnek olay, yeni teknolojiler ve yeni bir zihniyetin birleşerel-insanların yaşamlarını
izlemek ve Stan Sthanunathan'm sözünü ettiği şu "insanlık haliyle" temas edebilecek bir içgörü
kazanmak için erişilebilir fırsatlar yaratmakta olduğunu gösteriyor.
Kitle Gözlem projesi
Birçok yeni fikir gibi araştırmacı yurttaş konsepti de uzun bir geçmişe dayanıyor. En
iyi örneklerden biri 1937'den 1950'lere kadar devam eden İngiltere'deki Kitle Gözlem
projesidir (bu proje 198l'de Sussex Üniversitesi tarafmdan yeniden başlatıldı). Projeyi "bizim
antropolojimiz"i yaratmak isteyen antropolog Tom Harrisson, ozan Charles Madge ve film
yapımcısı Humphrey Jennings başlattı.
Kitle Gözlemi, 500 gönüllü gözlemciden meydana geliyordu; bunlar gördükleri ve
duydukları şeyleri ya günlüğe yazıyorlar ya da önlerine konan açık uçlu sorulara yanıt olarak
dile getiriyorlardı. Gönüllü gözlemcilerden birinin yaşamı Nella Last'ın savaş günlüklerini
dayanak alan "Ev kadını, 49" adıyla bir İngiliz televizyon filmi olarak canlandırıldı; ayrıca iki
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farklı kitap halinde yayınlandı: Nella Last'ın Savaşı: "Ev kadını, 49"un îkinci Dünya Savaşı
Günlükleri, 2006 ve Nella Last'ın Barışı: "Ev kadını, 49"un Savaş Sonrası Günlükleri, 2008.
Kitle Gözlem arşivleri ve projenin günümüzde yeniden canlanışı hakkında daha fazla bilgi
edinmek için Kitle Gözlem web sitesine girebilirsiniz. [http://www.massobs.org.uk]
EDL uygulaması - araştırmacı yurttaşlar için bir araç
Siamack Salari ile EverydayLives, 2009 Aralığında iPhone uygulamasıyla bir kişisel etnografi
başlattılar; iTunes'dan erişilebilen bu uygulamaya göre isteyen herkes ya iPhone'uyla ya da
doğrudan araştırmacı yurttaş olabiliyordu. Uygulama yurttaşlara iPhone'larıyla video çekme ve
etiketledikten sonra bir proje sponsorunun sitesine yüklerne olanağı veriyordu.
Şirket uygulamayı "etnografi araştırmacıları, ajans planlamacıları ve araştırma katılımcıları
için etnografi araştırmacıları tarafmda geliştirilmiş hassas bir araştırma araci" şeklinde tarif
ediyordu. Uygulamanın ilk kullanıcıları çoğunlukla profesyonel araştırmacı olsa da, giderek
giriş bariyerlerinin alçalacağı ve gönüllü yurttaş etnograflar seçeneğinin çoğalacağı açıktır.
DOĞAL TOPLULUKLAR
Sosyal araştırmacılar 1990'ların ortalarından beri online grupları malzeme kaynağı
olarak kullanıyor. Örneğin daha 1999'da Peter Lyman ile Nina Wakeford "dijital ve ağ
teknolojileri sosyal bilimlerin en hızlı büyüyen araştırma alanlarıdır" diyordu (Lyman ve
Wake-ford, 1999).
Doğal topluluk terimi, tartışmadan kendine yardım gruplarına, kitle oyunlarından
değerlendirmelere ve sosyal ağlara kadar insanların ortak amaçlarla bir araya geldiği bütün
online oluşumları kapsayan genel bir ifade şeklidir. Doğal topluluklar insanların katılmak için
ikna edilmek zorunda oldukları araştırma ve pazarlama topluluklarından farklı olarak, kendi
arzularıyla katıldıkları bir yerdir.
Piyasa araştırmacılan sosyal bilimcilerden yavaş hareket etmiş olsalar da, yine de doğal
toplulukların içgörü kaynağı olarak kullanılması giderek artış göstermektedir. Steve August'un
(2004) insanların dijital fotoğraf makinesi konusundaki tavırları üzerine yaptığı çalışmada bu
yaklaştırann güzel bir örneğine rastlıyoruz. August projede üç topluluğa ulaştı: Usenet grubu,
bir duyuru tahtası ve bir moderasyonlu e-posta grubu. August'un ortaya çıkardığı faydalardan
biri arşivlenen tartışmaları üç ila altı ay boyunca tartışabilmeleriydi; bu-nun, araştırma
malzemelerinin üretilmesi için üç ila altı ay boyunca beklemek zorunda kalmaktan daha hızlı
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olduğu açıktır. August'un Çahşması aynı zamanda önceden izin alınması ve üyelere
araştırmacıların sitede bulunduğunu haber veren uyarılar gönderilmesiyle de, güzel bir en iyi
uygulama örneğidir.
Bu tür araştırmalar blog ve buzz veri madenciliğinden çok farklıdır. Tezleri okuyup
tahlil eden kişileri kapsayan bu tür bir e-etnografi insan ölçeğinde yürütülür ve otomatik
tekniklerin ya yasaklandığı ya da uygun görülmediği türdeki topluluklara erişim sağlayabilir.
SOSYAL GRAFİK ARAŞTIRMASI
Brad Fitzpatrick (2007) sosyal grafiği şöyle tanımlıyor: '"Sosyal grafik' terimiyle
kastettiğim şey, küresel düzeyde herkesin ve aralarındaki ilişkilerin haritasının
çıkarılmasıdır." Sosyal grafik çalışması insanların sosyal ağlarda birbirleriyle nasıl
buluştuklarını, mesajların nasıl yayıldığının ve yeni bağlantıların nasıl kurulduğunu
incelemeyi içerir.
Guy Kawasaki'nin "altı tip Twitter" diye söz ettiği (Kawasaki, 2009) araştırmayla
Salford Üniversitesinin insanların topluluklara neden girdiğini araştıran Sanal Araştırmalar
çalışması (Ferneley ve Heinze, 2009) gibi projeler bu konu başlığı altında yer alır. Bu
projelerde amaç insanların ağlara neden katıldıklarını, bu ağlarda ne yaptıklarını ve
birbirleriyle nasıl temas kurduklarını anlamaktır.
Bir kişinin internette kaç bağlantıyı sürdürebileceği sorusu araştırmacılar ve
pazarlamacıların özel olarak ilgi alanına giren bir konudur. İnternet dışındaki dünyada insan
beyninin sosyal ilişki kurabileceğimiz kişi sayısını sınırladığını ilk söyleyen İngiliz
antropoloğun adıyla "Dunbar sayısı"na (genelde 150) atıf yapılır. Peki aynı rakam online
ilişkiler için de geçerli mi? Seth Godin bundan emin (Godin, 2009). Sosyal grafiğin önde
gelen diğer bir araştırma alanı da meme'lerin* aktarılma şekliyle düşünce, video ve
mesajların "virüs gibi yayılma" biçimidir.
ARAŞTIRMACILARIN SOSYAL MEDYADAN YARARLANMA
ŞEKİLLERİ
Sosyal medya piyasa araştırması yapmaya elverişli bir yer olduğu kadar, piyasa
araştırmacılarının aralarında ağ oluşturmak, düşüncelerini paylaşmak, iş aramak ve sadece
eğlenmek için de kullandıkları bir alan haline gelmiştir. Pazar araştırmacıları yeni dinamik
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arkadaş ve izleyici grupları oluşturarak sosyal ağları aktif bir biçimde kullanıyorlar. Piyasa
araştırmacılarının yer aldığı sosyal ağ faaliyetinin çeşitli tipleri arasmda şunları sayabiliriz:

Genel ağlar: Örneğin Facebook. Araştırmacılar bu ağlarda arkadaşlık kurarlar, araştırmayla
ilgili konularda "statü"lerini konuştururlar, "Piyasa Araştırmacıları Büyük Listesi" ve "Piyasa
Araştırmasının Devleri" gibi gruplara girerler ve uzman araştırma gruplarına ("Büyük
Konferans", "Piyasa Araştırması Uluslararası Günlüğü" gibi) üye olurlar. Ayrıca çoğu
araştırmacı Facebook hesaplarında "normal" sosyal ilişkiler geliştirirler, örneğin
kişisel dostları ve aile bireyleriyle teması sürdürürler, birbirlerine fotoğraf gönderirler ve
Farmville ve Mafya Savaşları gibi oyunlar oynarlar.
Profesyonel Ağlar: örneğin Linkedln. Linkedln bağlantı kurmak, "YeniPA"
[http://www.linkedin.com/groups?gid=2446402] ve "Next Gen Market Research"
[http://www.linkedin.com/groups?gid= 31804] gibi araştırmacı gruplarıyla iletişime geçmek
ve işle ilgili konularda yazışmak için kullanılır.
Mikroblogging: şu an için çoğu piyasa araştırmacısınm gözünde Twitter anlamındadır.
Araştırmacılar Twitter'ı belirli arkadaşlarını ve kanaat liderlerini izlemek için kullanmakla
birlikte (konferanslar gibi) etkinliklere ilgi çekmek için hashtag'lar ve Twitter'da
Tweetup'\ar (TwtVite gibi hizmetler sayesinde Tvvitter'da duyuru-lan ve düzenlenen olaylar
[http:// twtvite.com/]) oluştururlar.
Özgün topluluklar: belli bir konferans etrafında oluşan (örneğin 2009 ESOMAR Kongresi
öncesinde CrowdVine platformunu kullanan bir topluluk organize edildi) ya da araştırmacılar
için kurulan (http://www.research-voice.com/ gibi) topluluklar vardır, ancak son zamanlarda
bunların yukarıda geçen Facebook, Linkedln ve Twitter karşısında gerilemekte olduğu
sanılmaktadır.
Sosyal ağların piyasa araştırmacıları tarafmdan aralarında ağ oluşturmak amacıyla
kullanımı dinamik bir seyir izler. Çeşitli tipteki platformları aynı şekilde kullanan iki
araştırmacı bulmak olanaksız gibidir.
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Sosyal ağlarda aktif araştırmacılar ile aktif olmayanları karşılaş-tıran bir çalışma yapmak
ilginç sonuçlar verebilir. Ağ oluşturanlarla oluşturmayanlar arasında nasıl bir fark söz konusu
olabilir?
Sosyal ağların tipik kullanım şekilleri
Araştırmacılar arası ağ oluşumu

Facebook

Linkedln

Twitter

Eski arkadaşlarla buluşmak

VVV

VV V

V

Düşünce ve faaliyetlerinize

VVV

VV

VVV

yandaş bulmak
Tartışma grupları örgütlemek

V

VVV

V

Bir araştırma etkinliği düzenlemek

VV

VV

VV

Yeni bağlantılar peşine düşmek

V

VV

İş ya da eleman aramak

V

VV

Danışmanhk, seyahat, sigorta gibi hizmetler aramak
ARAŞTIRMA BLOGLARI
Birçok araştırmacı ve araştırma şirketinin bir blogu vardır. Bu bloglar araştırmacılarm
sosyal ağlardan yararlanmalarını tamamlayıcı bir işleve sahiptir. Bloglar yazarın görüşlerini
vurgulamak, yeni bağlantılar çıkarmak ve tartışma açmak için kullanılır.
Bloglar özünde kendi sosyal ağlarını geliştirebilirler. Bloglardan hoşlanan kişiler
onları RSS beslemeleri ve benzerleri aracılığıyla izler ve konu başlıklarına yorum eklerler.
Yazarlar sık sık Tvvitter, Facebook ve Linkedln'deki yeni statülerini ve adreslerini açıklarlar.
Araştırma bloglarının sosyal yanı sosyal medyadaki yakınlaşmaya ışık tutmaktadır.
KALİTE SORUNLARI
Sosyal medya araştırması çok yeni olduğundan kalite konularıyla ilgili yol gösterici
kurallar oldukça sınırlı; ancak temel esaslara baktığımızda başlıca noktaların şunlar olduğunu
görüyoruz:
O güvenilirlik
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O geçerlilik
O yeni tekniklere ilişkin bir kuram veya kanıt olmayışı
Online araştırma toplulukları ve topluluk özellikli paneller, piyasa araştırmasının
eskiden beri kullandığı rasgele olasılıklı örneklem yönteminden hayli farklıdır. Topluluk ve
panellerdeki insanlar toplumun geneline denk düşmezse, alınan sonuçlar geçerli olabilir mi?
Bir online topluluktaki kişiler markaya, marka yandaşlığına daha çok ilgi duyarlarsa, sözgelimi
başlı başına 12 ay süren bir test bile aynı sonuçları verebilir mi?
Ne var ki, sosyal medyanın çoğu unsuru açısmdan asıl meydan okuma, blog ve buzz
veri madenciliği, online araştırma toplulukları ve katılımcı blogları gibi teknikleri destekleyen
bir kuram ve kanıt kümesi oluşturmaktır. Bu yeni bilgi yumağmm birikme sürecinde, niyasa
araştırmacılarmın, bulgu ve kuramların daha henüz doğuş halinde olduğunu göz önüne alarak
bu yeni tekniklerden bekledikleri konusunda dikkatli davranması gerekir.

PİYASA ARAŞTIRMASI VE SOSYAL MEDYA ÖZETİ
Aslında "özet" ve "sosyal medya" terimleri kolay kolay bir araya gelemeyecek iki zıt
anlamlı sözcüktür. Sosyal medyanın kullanımı tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor, daha çok
sayıda insan internete giriyor, sosyal ağlara katılıyor, oraya buraya yorum yazıyor, resim ve
video paylaşımı yapıyor ve tweet'liyor. Görünen o ki, bu değişim temposu ve yeni sosyal
medya özelliklerinin gelişmesi yakın bir gelecekte de sürecek, ancak sırada hangi büyük
fikirlerin bulunduğunu tahmin etmek zor.
Bu bağlamda piyasa araştırmasında sosyal medya kullanımı da hızla genişliyor. Bu
gelişmeyi yönlendiren iki etmen var:
1. İnsanlarla temas kurmak ve yaşamlarını daha yakından tanımak için pek çok yeni yolun
varlığı.
2. Geleneksel piyasa araştırmasınm iş dünyasının hızlı ve dayanak yapılabilecek içgörüler
üretme gereksinimine yetişemediğinin giderek daha çok fark edilmesi.
Sosyal medya üzerinden yürütülen araştırmalar iki geniş kategoriye ayrılabilir:
1- Nitel araştırma cephaneliğini genişleten teknikler.
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2. Nitel ve nicel araştırmayı birbirinin karşısma koyan, hatta yerlerini değiştirebilecek
teknikler.
Online forum ve topluluklarını, araştırmacı yurttaşlar ve katılımcı blogların etnografik
sorgulanması gibi teknikler nitel araştırmanın bünyesindeki araç zenginliğini çoğaltan
unsurlardır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal ağların bireylerin günlük yaşantılarında etkili olabilecek bir pazarlama aracı olduğunu
görüyoruz. Pazarlamacıların sosyal ağlarda yaptıkları çalışmalarda hedef tüketici kitlesinin
sosyal ağlarda kendilerini nasıl konumlandırdığı ve nasıl davrandığını incelemeleri
gerekmektedir. Sosyal ağlarda, tüketicinin satın alma davranışları üzerindeki arkadaş etkisinin
incelendiği bir çalışmada tüketiciler üç grup altında incelenmiştir: Birinci grup; arkadaşlarının
satın alma kararlarından hiçbir şekilde etkilenmeyen, ikinci grup; arkadaşlarının satın aldıkları
ürün ve satın alma kararlarından güçlü bir şekilde etkilenen, üçüncü grup; insanlar üzerinde
etkili olan fakat diğer kullanıcıların satın alma kararlarından olumsuz yönde etkilenen
tüketicilerdir. Geleneksel tüketici davranışları üzerinde etkili olan sosyo-kültürel vb. faktörlerin
sosyal ağlarda da etkili olduğunu ve sosyal ağların tüketici davranışları üzerindeki etkisinin bu
faktörlere bağlı olarak şekillendiğini ortaya koymuştur. İnternet teknolojilerinin yaygınlaşması
ve kullanımının artması, çevrimiçi tüketicilerin internet bilgi ve tecrübelerini de arttırmıştır.
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Bölüm Soruları

1. Hangisi internetten bilgi toparlamak için kullanılan araç ve hizmetlerden değildir?
a- Blogları tarama
b- Google arama koşullarının tahlili
c- Twitter'ı tarama
d- Sosyal ağları tarama
e- Sosyal ağlarda oturum açma

2.Hangisi parasız blog arama araçlarından değildir?
a- Google'ın Blog Arama uygulaması
b- Tekno art
c- Blog Pulse
d- Blog Scope
e- Ice Rocket

3. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Twitter’da arama yapmak için kullanılır?
I.

Search.Tıvitter

II.

TtvitScoop

III.

TıveetDeck

a- Yalnız I
b- Yalnız II
c- Yalnız III
d- I, III
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e- I, II, III
4. Hangisi Search.Twitter’in belli başlı parametrelerinden değildir?
a- Tweet'lerde geçen Sözcükler tam söz dizileri, hariç bırakılacak sözcükler ve
alternatif sözcükler gibi sıradan seçeneklerle birlikte saptanabilir.
b- Hashtag tweet'leri belli bir konu başlığı altında gruplandırmak üzere kullanılır.
c- Aramalarınız için tarih aralıkları verilebilir.
d- Emojileye göre arama yapmak işlevsel değildir.
e- Yer, Twitter’da hiçbir işlevi olmayan bir özelliktir.

5. Hangisi Tweet Deck’in belli başlı parametrelerinden değildir?
a- bütün beslemeleri izleme
b- en tutulan beslemeler
c- belli bir arama terimi, muhtemelen bir grup adt
d- belli bir hashtag
e- gizli takipçileri bulma
6.Hangisi piyasa araştırmacılarının yer aldığı sosyal ağ faaliyetinin çeşitli tipleri arasında
sayılmaz?
a- Genel ağlar
b- Profesyonel Ağlar
c- Mikroblogging
d- Kapalı gruplar
e- Ozgün topluluklar

7. Hangisi sosyal medyanın belli başlı kalite sorunlarından değildir?
a- güvenilirlik
b- geçerlilik
c- ücretsiz oluşu
d- yeni tekniklere ilişkin bir kuram olmayışı
e- yeni tekniklere ilişkin bir kanıt olmayışı
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8. Hangisi uluslararası piyasa araştırmalarında online ve sosyal medya araştırma aracını
kullanmanın getirileri ile problemlerinden değildir?
a- Online uluslararası nicel araştırmalar
b- Online uluslararası nitel araştırmalar
c- Sosyal medya ve uluslararası araştırma
d- Yöresel manzara
e- Online ve uluslararası araştırma özeti

Cevaplar:
1) E
2) B
3) E
4) E
5) E
6) D
7) C
8) D
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10. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE YENİ YÖNELİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde araştırmada yeni yönelimler ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yeni medyanın özellikleri araştırmayı nasıl etkilemektedir?

2.

Yeni medyada ölçme süreci hangi adımlardan oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın

Kazanım

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği

İşletmelerin belirledikleri amaç
ve hedefler çerçevesinde ortaya
koydukları
Sosyal medya ölçümü

sosyal

medya Metinler

uygulamalarının takip edilmesi konuların
ve

bu

ve

örnekler
daha

ile
kolay

uygulamaların anlaşılması sağlanacaktır.

performanslarının ölçülmesini
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar
1.

Sosyal medyada ölçme

2.

Sosyal Medya Ölçüm Araçları

3.

Veri Toplama Platformları
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Giriş
Sosyal medya ölçümü, işletmelerin belirledikleri amaç ve hedefler çerçevesinde ortaya
koydukları

sosyal

medya

uygulamalarının

takip

edilmesi

ve

bu

uygulamaların

performanslarının ölçülmesi süreci olarak tanımlanabilecektir. Ölçüm, bir süreç içinde
gerçekleşmektedir ve bu süreçte işletmeler birbirini izleyen birtakım faaliyetleri yerine
getirmektedirler. Sosyal medya ölçümü tek bir platforma ya da kampanyaya odaklı değil,
işletmenin tüm sosyal medya uygulamalarını kapsayacak genişlikte bir süreçtir. Ayrıca hem
çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamlarda ölçüm yapmayı gerektirir.
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10. Araştırma Yöntemlerinde Yeni Yönelimler: Sosyal Medyada Ölçme ve Analiz
İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ortaya çıkardığı internet, sosyal bir olgu haline
gelerek iletişim araştırmacılarının dikkatini çekti. İnternetin hayatımıza girmesi ve zaman
içerisinde yeni bir kitle iletişim mecrası olması, kullanıcılarının giderek artması araştırmacıların
bu "kitle" iletişim ortamına eğilmesine neden oldu. Bu yeni “kitle” iletişim ortamı birçok
yönden önceki “kitle” iletişim ortamlarından farklıdır. Bu yüzden bu yeni ortam üzerinde
çalışacak olan araştırmacıların kavramları yeniden düşünme ve tanımlama ihtiyacı doğmuştur.
Ortaya çıkan yeni medyanın kendinden önceki medya türlerinden aldığı biçimleri bir süre
kullanması kaçınılmazdır, ancak ortaya çıkan yeni özellikler farklı kullanım deneyimlerini,
farklı içerik özelliklerini ve buna bağlı olarak farklı analiz biçimlerini gerektirmektedir. Sosyal
medya gün geçtikçe yaygınlaşan ve ortaya çıkan yeni uygulamalarla popülerleşen bir mecradır.
Önceleri sadece iletişim kurup sosyalleşen kullanıcıların yanında, sosyal medyanın tanınırlık
ve pazarlama alanında ki avantajlarını fark ederek bu yeni mecrada yer alan kurumlar
faaliyetlerinin getirisini ölçmek istemişlerdir. Aynı zamanda akademik alanda yapılan
çalışmalarda yeni medyanın etkinliğini ölçmek üzere araştırmalara başlamıştır.
Sosyal medyada izleme oranını geleneksel medyada olduğu gibi ölçmek yeterli
olmayacaktır. Eski medya türlerinde izleyicinin nicel ölçümü için "erişim" yeterliyken, bir web
sayfasına erişmiş olmak o sayfadaki tüm multimedya içeriklerini izlemiş olmak anlamına
gelmeyecektir. Yeni medyanın sahip olduğu özellikler önceki medya araçları için kullanılan
ölçüm yöntemlerinden farklı yöntemlere ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Diğer yandan
internet teknolojilerinin sunduğu bazı kolaylıklar araştırmacıların metodolojik birtakım
sorunları aşmalarında ya da bu sorunların çözümlerinin kolaylaştırılmasında yardımcı olmuştur
(Atabek, 2015).
Sosyal medyanın her geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılması bu ortamların
önemine dikkat çekerek kurumlar ya da kişiler tarafından profesyonel amaçlarla
kullanılmalarını sağlamıştır. Bununla beraber bu ortamlar yeni iş fırsatlarının doğmasına neden
olurken, kullanıcı sayılarında ki artış yeni iş tanımları, farklı uzmanlık alanları ve iş dünyasında
yeni sektörler doğurmuştur. Gün geçtikçe artan kullanıcı beraberinde katlanarak artan veriyi de
getirmiştir. Sosyal medya kullanıcılarının bu ortamda dile getirdikleri bütün görüşler kurumlar
ya da profesyonel anlamda bu ortamı kullanan kişiler için değerli birer veridir, kullanıcılar bu
ortamda ürün ve hizmetlerle ilgili görüşlerini memnuniyet ve şikâyet gibi kategorilerde
aktarabilmektedirler, dolayısıyla paha biçilmez değerde olan bu verilerin analiz edilmesiyle,
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kurumlar sosyal medyada ki güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmiş olacaklardır. Bu gerekliliklerin
ışığında bu çalışmada sosyal medyada ölçüm süreci, sosyal medyada ölçüm yapmak için veri
toplama alanları, sosyal medyada ölçüm araçları üzerinde durulacaktır.
Sosyal Medyada Ölçüm Süreci
Sosyal medyanın üzerine yapılan ilk çalışmalar, halkla ilişkiler ve reklam ajansları
tarafından sosyal ağlarda yapılan olumsuz yorumların tespit edilmesi üzerineydi. İlk zamanlar
sosyal medyanın takibi tamamen elle(manuel) ve ciddi ölçümleme tekniklerinden uzak bir
şekilde yapılıyordu. Çok zaman harcanarak ve yüksek harcamayla yapılan bir ölçüm olmasına
rağmen getirileri nedeniyle tercih ediliyordu. Bununla birlikte bilimsel bir ölçümleme olmadığı
için geçerlilik ve güvenilirlik sorunu da bulunuyordu (Barker ve diğerleri, 2013: 280-281).
Sosyal medyada ölçüm süreci bir kurumun bütün sosyal medya uygulamalarını içine
alacak bir süreçtir. Çevrimiçi olduğu kadar çevrimdışı ortamlarda da ölçüm yapmayı gerektiren
bir süreçtir. Çevrimdışı süreçleri incelemenin gerekliliği kurumun çevrimiçi ortamlarda
yürüttüğü etkinliklerin izleyici tarafından çevrimdışı ortamlarda da yaptıkları yorum ve
eleştirilerin devam etmesindendir. Bunun dışında sosyal medyada ki yer almanın ve tanıtımların
kurumun fiziki ortamlarda yürüttüğü etkinliklerle desteklenmesindendir. Örneğin; sosyal
medya hesabı olan bir yazarın kitaplarının kitapçılarda satılması gibi. Bu nedenle ölçüm
sürecinin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamlarda gerçekleşen sonuçları birlikte ele almayı
gerektirir. Yazılım geliştiriciler bu yönde ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek, sosyal medya
takip araçları ve ölçümleme standartları geliştirmişlerdir. Böylece sosyal medyayı profesyonel
amaçlarla kullanan kurumlar tüketiciler tarafından nasıl algılandıkları ve sektörün sosyal ağ
kullanıcıları tarafından nasıl görüldüğü hakkında veriye sahip olabileceklerinin farkına
varmışlardır. Bu bağlamda sosyal medyanın takip süreci izleme, ölçümleme ve analizdeğerlendirme adı altında üç kademede incelenebilir (Tuncer ve diğer., 2013:140, Barker ve
diğerleri, 2013: 281).
İzleme(Dinleme): Sosyal medya dilinde “izleme” ya da genellikle “dinleme” olarak
ifade edilen bu aşamada kurumun amacı bir şeyleri ölçmek ya da sayısallaştırmak değildir. Bu
aşamada, daha sonra yapılacak ölçümlerde kullanılacak verinin belirlenmesi, toplanması ve
düzenlenmesi işlemleri yerine getirilir. Amaca göre dinleme alanları oluşturur ve bunlardan
gelen verileri toplar.
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Ölçüm: İzleme aşamasında elde edilen verinin kurumun amaçlarıyla bağlantılı olup
olmadığı saptanır. Bundan sonra izleme ile elde edilen verilere sayısal bir büyüklük verilerek
sayısallaştırılırlar. Bu şekilde ölçüm yapılmış olur. Örneğin, bir web sitesini tıklayanların sayısı
gibi.
Analiz-değerlendirme: Ölçüm aşamasında elde edilen ve sayısal değerler alan verilerin
diğer araştırma yöntemlerinde olduğu gibi analiz edilmesi ve bu aşamada verilere bir anlam
verilmesi gerekir. Analiz aşaması, elde edilen sayısal verilerin kurumun alacağı kararlarda
kullanabilmesi için anlamlı bir hale getirilmesi sürecidir. Bu aşamada veriler değerlendirilir,
yorumlanır. Yapılan bu ölçüm ve analizler raporlanarak kullanıma hazır hale gelir. Analiz
vasıtasıyla kurumlar yaptıkları uygulamaların başarılı-başarısız ya da pozitif-negatif yönlerini
anlayabilirler. İletişim stratejilerine yön verebilirler. Analiz süreci dinamik bir süreçtir
dolayısıyla analiz araçları ve yöntemleri de sürekli bir değişim içindedir.
Veri Toplama Alanları
Sosyal medya analizlerinde, kullanıcılara ait veriler bloglar (Blogger, LiveJournal),
mikrobloglar (Twitter, Wetpaint), sosyal ağlar (Facebook, LinkedIn), wiki uygulamaları
(Wikipedia, Wetpaint), sosyal imleme (Delicious, CiteULike), sosyal haberler (Digg, Mixx),
görüş/fikir siteleri (ePinions, Yelp) ve çoklu ortam paylaşımı (Flickr, Youtube) gibi çok çeşitli
yollarla sağlanır. Sosyal medya analizleri daha sonra bu tür verilerin analizi ve işlenebilir
analizler oluşturmak için kullanılmaktadır. Sosyal medyada ölçüm yapmak üzere üç farklı
alandan veri toplanabilir. Bunlar (Evans, 2008; Evans ve McKee, 2010’den akt. Tuncer ve
diğer. 2013;142);
İçeriğin kendisine yönelik ölçümler: En zengin veri alanı, sosyal medyanın içeriğinin
kendisidir. Kurumlar, kendileri hakkında yapılan yorumları sosyal medya içinde oluşan içerik
sayesinde öğrenebilir ve takip edebilirler. Bu veriler kurumlara tüketicilerin kendileri hakkında
ne düşündüğünü öğrenmenin yanı sıra tüketicilerin kendi aralarında kurum-sektör hakkında
neler konuştuklarını takip etme fırsatı verir. Sosyal medya ölçümlemesi sosyal ağdaki bir konu
ya da markaya yönelik fikirleri ve bu içeriğin hacmini belirlemektir. İçeriğin hacmini nicel
ölçümlemeyle bulurken, duyguların ifadesi nitel ölçümlerle ortaya çıkarılabilir. Yapılan
gönderi, yorum, tweet, retweet, beğeni ve takipçi sayıları nicel ölçümler iken; bir kurum
hakkında yapılan yorumlar, değerlendirmeler ve geri beslemeler nitel ölçümlere örnek olabilir
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(Barker ve diğerleri, 2013: 283). Marka hakkındaki blog yazıları, öneri ve yorumlar, Tweetler
vb. içeriğe ilişkin ölçümlerin yapılabileceği bir alandır. Kurumlar içerikle ilgili yorumların
olumluluk-olumsuzluk durumunu anlamaya, içeriği oluşturan kaynağa ve içeriğin hacmine
yönelik analizler gerçekleştirebilirler. İçeriğin duygusal yönü (konuşmaların olumlu-olumsuz
olması) sayesinde kurum tüketicilerin markaya/ürüne/işletmeye bakış açısını öğrenebilir ve bu
hislerinin ne denli güçlü olduğunu görebilirler.
Kaynağa yönelik analizler iki açıdan değerlendirilebilir; ilki kurum kendi alanında daha
fazla etkileyici güce sahip yazarları ya da tüketicileri belirleyebilir, ikincisi konuşmaların
gerçekleştiği sosyal medya platformlarını (Facebook, Twitter, websayfaları, bloglar vs.) analiz
ederek, hangi platformların kendisi için daha önemli olduğunu ve yer alması gereken
platformları belirleyebilir. İçeriğin hacmine yönelik olan nicel analizler ise marka/ürün/işletme
ile ilgili konuşma hacmini ortaya koyar. Belirli bir konu başlığı üzerine kaç kişi konuşuyor, kaç
kişi o konuyu beğeniyor ya da yeniden yayınlıyor/başkalarıyla paylaşıyor gibi sorular
cevaplanır (Tuncer ve diğer. 2013;142).
Sosyal medya faaliyetlerinin dikkate alınmasına yönelik ölçümler: Bu alandaki
ölçümler, tüketici ilgileri ile kurumun sosyal medya faaliyetleri arasındaki kesişim noktasına
odaklanmaktadır. Kurumun sosyal medyadaki faaliyetleri ile ilgili alanlarda ölçüm yapılır.
Sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin tüketici karar süreci içinde dikkate
alınıp alınmadığı anlamak için yapılacak ölçümlerdir. Bir başka deyişle, tüketicinin kurumun
sosyal medyadaki etkinliğini ne derece dikkate aldığı ile ilgili ölçümlerin yer aldığı bir alandır.
Sosyal medya faaliyetlerinin etkilerine yönelik ölçümler: Kurumlar sosyal medya
aracılığıyla düzenli şekilde ileti gönderirler. Bu yaratılan ve iletilen mesajların istenilen
sonuçları doğurup doğurmadığı, bir başka deyişle kurumun faaliyetleri ve yarattığı içeriğin
etkisine yönelik ölçümlerin yapıldığı alandır. Kurumlar sosyal medya kampanyaları ile belirli
amaçlara ulaşmayı hedeflerler ve gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonuçlarını ölçerler. Elde
edilen sonuçlar ile amaçların ne derece örtüştüğü, hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı analiz edilir.
Sosyal Medyada Ölçme Araçları ve Veri Toplama

206

Sosyal medyada yapılacak ölçümler için kullanılabilecek araç ve platformlar dört başlık
altında incelenebilir (Tuncer ve diğer. 2013;147);
Dinleme Platformları: Sosyal medyada herkese açık olan içeriğin toplanması,
raporlanması ve sentezi işlemlerinin yerine getirildiği platformlardır. Facebook, MySpace,
Twitter gibi platformlarda toplanan veriler, kurumların erişim kapsamlarını ve sosyal medyada
gerçekleşen sohbetlerin içyüzünü açığa çıkmasını sağlar. Örneğin; Twitter’da Hashtag
tweetleri belli bir konu başlığı altında gruplandırmak için kullanılır. Böylece belli konulardaki
içeriğin toplanması kolaylaşır (Poynter, 2012;300).
Metin ya da Veri Madenciliği: Bir kurumun sosyal medyada yeralan bütün yorumları
tarayabilmesi mümkün değildir. Metin ya da veri madenciliği sosyal medyadaki verilerin
içinden aranılan konuyla ilgili yorumları toplayıp, belli kurallara göre analiz etmektir. Veri
madenciliği üç temel adımdan oluşmaktadır. 1. Bulmak; Web’de bir şeyler bulmak için arama
motoru gibi araçlar kullanmak, 2. Çıkarmak;bilgileri ortaya çıkarıp depolamak, bunun için
içerik süzgeci(web scraping) kullanılabilir. 3. Analiz etmek;bir çok metni inceleyip,
anlamlandırmak ve içgörü üretmek (Poynter, 2012;292).
Platform Araçları (Platformlara ait Uygulama Programı Ara Yüzleri): Bu araçlar belirli
platformlarda (örneğin Facebook gibi) herkese açık olmayan bazı veri ve analizleri
kapsamaktadır. Bunlar belirli sosyal medya faaliyetlerine yönelik (örneğin bir kampanya gibi)
ve duruma özgü kullanılan araçlardır.
Site Analiz Çözümleri: Bir kurumun web sitesine gelen ziyaretçilerin davranışlarını
izlemeye yaramakla birlikte, yapılan sosyal medya faaliyetlerinin web sitesindeki hareketlere
yansımasını izlemek amacıyla da kullanılmaktadır. Web sitesinde profil çıkarma çalışması, web
sitesini ziyaret edenlerin kim olduğu, orada ne aradıkları, web sitesini nasıl buldukları gibi
sorular ve memnuniyet derecesini ölçen sorularla oluşturulabilir.

Bununla birlikte web

sitelerinin semiyotik analizi de yapılabilir, ilk olarak web sitesini kullanıcılarının zihninde
uyandıracağı mesajlar açısından değerlendirmek için, ikinci olarak web sitesini kuran kurumun
neler düşündüğünü anlamak, web sitesinin verdiği açık ve örtülü mesajları açığa çıkarmak için
kullanılır (Poynter, 2012;370,418).
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Temelde bu başlıklar altında toplasa da çok sayıda veri toplama aracı ve platformu
bulunmakta ve gün geçtikçe ihtiyaçlara, yeni yönelimlere ve teknolojik gelişmelerle şekillenen
medyaya göre farklı araç ve platformlar ortaya çıkmaya devam etmektedir. Bunların bir kısmı
gerçekleştirdikleri analizler açısından birbiriyle çakışabilmektedir.
Araştırmacıların geliştirdiği pek çok ölçümleme yöntemi bulunmaktadır, üretimin
ölçülmesi (üretilen halkla ilişkiler yöntemlerinin sayısı), mesaj etkisi (istenilen mesajın hedef
kitlenin ne kadarına ulaştığı), farkındalığın ölçülmesi (hedef kitlenin verilen mesajın gerçekten
farkında olup olmadığı), hedef kitle davranışının ölçülmesi (hedef kitlenin algı ve
davranışlarında değişiklik olup olmadığı) ve hedef kitlenin hareket tarzının ölçülmesi (hedef
kitlenin bir düşünceyi benimseme, oy verme, bir ürünü satın alma ya da bir hizmeti kullanma
konusunda motive olup olmadığı) bu yöntemlerdendir (Luo ve Jiang’den Akt. Aytekin ve
Değerli, 2014).
Sosyal Medya Etkinliğini Ölçme Kriterleri
Sosyal medyada ölçüm sürecinde kullanılacak çok sayıda ölçü bulunmaktadır. Ölçüm
sürecinde kurumların kendilerini değerlendirmek için kullanacakları kriterleri ifade etmektedir.
Sosyal medya faaliyetlerini ölçen birçok ölçü olmasına rağmen hangi ölçünün nerede
kullanılacağı önemli bir sorundur. Kurumların Facebook ya da benzeri sosyal ağlarda
gerçekleştirdikleri faaliyetlerin başarısını ölçmek için çok farklı ölçülerden yararlanabilirler.
Ölçümleri belirlerken kurumların yaptığı hatalar kurumları yanlış ölçüm süreçlerine
yönlendirebilir. Örnek vermek gerekirse; sadece Facebook sayfasını beğenen ama başka
kurumla ilgili hiçbir etkinlik göstermeyen izleyicinin kurum için bir değeri yoktur(Tuncer ve
diğer., 2013;143).
Sosyal medya ortamında kurumlar marka bilinirliği, marka bağlılığı yaratma ve ağızdan
ağıza iletişim amaçlarıyla uğraşacak sosyal medya programları geliştirme imkanlarına sahiptir.
Hawks (2011) kurumların sosyal medya etkinliğini ölçmeleri için yedi yol önermiştir.
Bunlardan ilki, marka bilinirliğinin ölçülmesidir. Kurumlar takipçi sayısı, aranma sayısı,
linklerden websitelerine yönlenen ziyaretçi sayısı, markayla ilgili aranan anahtar kelime sayısı
gibi kriterlerle bunu ölçebilir. İkincisi, tartışmaların takip edilmesidir. Çevrimiçi tartışmalar
tüketiciler arasında geçen dürüst, sansürsüz tartışmalardır. Bu tartışmalardan kurumlar
haklarında olumlu, nötr veya olumsuz düşünceleri öğrenebilirler. Üçüncüsü, etki alanının
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ölçülmesidir. İşletmeler websitelerine bağlanan linklerin sayılarıyla bunu ölçebilirler. Kurumun
Facebook, Twitter gibi sosyal medya alanlarında tweetler ve beğeniler incelendiğinde
izleyicinin neden beğendiği veya beğenmediği analiz edilebilir. Dördüncü etkinlik ölçme yolu,
etkileşim göstergesidir. Kurumun web sitesi ve markası arasındaki etkileşim, takipçilerin ya da
izleyicilerin söylediklerine veya tekliflerine nasıl yanıt verdiklerini görmeleri açısından
önemlidir. Yapılan iyi ve kötü yorumların sayısı, retweetler, fotoğraf ve videoların
görüntülenme sayıları ve Facebook beğenilerinin sayısıyla etkileşim göstergesi belirlenebilir.
Beşinci ölçüm, işletmenin popülerliğidir. İşletmenin e-postasına kaç kişinin üye olduğu, Twitter
sayfasının takipçisi sayısı veya diğer sosyal medya sayfalarını beğenenlerin sayısı, kurumun
sosyal medyada ne derece popüler olduğunun bir göstergesidir. Altıncı ölçüm yolu, izleme
araçlarının kullanılmasıdır. Kurumlar sosyal ağlardaki bilgileri izlemiyor, ölçmüyor ve takip
etmiyorsa, tek başına Facebook beğenilerinin sayısı veya tweet sayısı anlam teşkil etmez.
Yedinci yol, kurumlar sosyal medya sitelerinden olumlu veya olumsuz yorumlardan kullanıcı
ya da izleyicilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını öğrenerek buna göre strateji değişikliğine
gidebilirler.
Sonuç
Yeni teknolojilerin şekillendirdiği yeni araştırma yöntemleri buraya kadar bahsettiğimiz
veri toplama, ölçü, ölçüm alanları, araçların ne olduğuyla sınırlı değildir. Bu yeni ortamdaki
iletişim geleneksel medyadan farklı özelliklere sahip bir iletişim vaad ettiği için araştırmacıları
kavramları yeniden tanımlamaya zorlamıştır. İnternet ve ağ tabanlı iletişimi diğer iletişim
ortamlarından farklı kılan özellikler söz konusudur. Bu farklılıkları giderebilmek ve araştırma
geçerlilik ve güvenilirliğini sağlamak araca uygun ölçme yöntemlerini gündeme getirmektedir.
Bu özelliklerden bir tanesi multimedya özelliğidir; bilgisayar ortamlı iletişimin olanaklı hale
getirdiği multimedya, metin, ses, resim, animasyon, video, sanal gerçeklik gibi bir çok farklı
anlatı türünü bir arada bulundurabilen ve sunan yeni bir anlatıdır. Birden çok anlatı türünün
yeraldığı bu yapı için yeni yöntemlere yönelmek gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, içerik
çözümlemesinde temel analiz nesnesi belirgin olan içeriktir. Birden çok içeriğin aynı anda
bulunduğu multimedyada bu içeriğin ne olduğu saptamak, geleneksel medya araçlarında ki gibi
net değildir. Bu içerik metin, ona eşlik eden ses, bunların yanı sıra sunulan hareketli ya da
durağan görüntüdeki içerik olabilir ve bunların sınıflandırılmasının nasıl yapılacağı gibi birçok
nokta yeni metodolojiyi gerektirmektedir (Atabek, 2015).
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Sosyal medyaya yönelik araştırma yöntemlerine genel olarak baktığımızda, iletişim
araştırmalarında kullanılan nitel ve nicel araştırma geleneklerinin devam ettiğini görüyoruz.
Nitel ve nicel yöntemlerin farklı soruların cevabını vermeleri, farklı verilere ulaştırmaları
nedeniyle bunun aksini görmek çok mümkün değildir. Araştırmacılar, sayma sürecini nicel,
buna karşılık okuma, yorumlama, gözlem yapma sürecini nitel olarak değerlendirmektedirler.
Nicel yöntemler araştırma sonuçlarının genelleme yapılmasına olanak tanıması nedeniyle nitel
yöntemlerden ayrılmaktadır. İnternet ortamlarında hipertext özellik bilgisayar ortamlı iletişimin
devamıdır. Hipertext yani bilgisayar texti analiz edilmek için nitel yöntemlere de ihtiyaç
duyacaktır, ancak alımlama araştırmaları farklı okumaları ortaya çıkarmayı hedefleyen ve bunu
araştıran bir teknik olarak, text olmaktan uzaklaşan hipertextin farklı okunabilirliğini okurdan
yola çıkarak saptayabilmek için yeni yöntemlere ihtiyaç duyacaktır. İnternetin interaktiflik
özelliği de farklı araştırma yöntemlerini gerekli kılacaktır. Farklı ortamlarda çalışıp ortak bir
yaratımda bulunmak gazete hazırlamak gibi bu özelliğe örnektir.

Bunların her biri bu

özelliklere uygun ancak nitel ve nicel yöntemlere ihtiyaç duyacaktır (Atabek, 2015).
İnternetin senkron ve asenkron iletişim sağlaması bir başka özelliğidir. İnternet iki kişi
arasında asenkron iletişime (e-mail), çok kişi arasında asenkron iletişime (usenet, bbs), iki kişi
arasında, tek kişi ile çok kişi arasında ya da çok kişi arasında senkron iletişime (İnternet Relay
Chat, chat rooms) ve tek kişiden çok kişiye asenkron enformasyon erişimine (web, ftp) olanak
tanır (Morris ve Ogan’dan Akt. Atabek, 2015). İletişimin zamansal boyutunda sağladığı
esneklik, bir ortam olarak internetin senkronite esnekliği, kullanıcı alışkanlıklarından içerik
sağlayıcısı ve alıcısı arasındaki zamana ilişkin gerilimlere kadar bir çok değişik ögeye yönelik
yeni metodolojik konumları gerektirecektir (Atabek, 2015).
Sonuç itibariyle; sosyal medyada ölçüm yapabilmek mümkün olmakla birlikte, önceki kitle
iletişim araçlarından farklı özellikleri nedeniyle yeni yöntemlerin yeni özellikleri açığa
çıkaracak şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. Sosyal medya ölçümü, belirlenen amaçlar
doğrultusunda sosyal medyada gerçekleştirilen etkinliklerin takip edilmesi ve etkinlik ya da
faaliyetlerin ölçülmesi süreci olarak tanımlandığına göre bu süreci en iyi şekilde ölçecek
yöntemlerin kullanılması, aynı zamanda hızla ilerleyen teknolojinin farklı özelliklerini de göz
önünde bulundurarak mümkün olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmelerin aynı zamanda, elde ettikleri sonuçları rakiplerin sonuçları ile de karşılaştırma
imkanları
bulunmaktadır. Sosyal medyada ölçüm yapmanın en güzel yanlarından birisi de rakiplerin
faaliyetlerini de ölçme şansının olmasıdır. Böylelikle işletmeler kendi faaliyetlerinden
kaynaklanan ölçüm sonuçları ile rakiplerin sonuçlarını karşılaştırarak çabalarının etkinliğini
değerlendirebilecektir.
İşletme ölçüm yapmaya başladığı ilk andan itibaren elde ettiği ölçüm sonuçlarını bir veri
tabanında
saklamalıdır. Elde edilen bu sonuçlar belirli bir süre sonra işletmelerin yeni faaliyetlerini
değerlendirmek için kullanabilecekleri temel bir veri tabanını oluşturacaktır. İşletme başarısına
dair değerlendirmeler yaparken geçmişteki bu verileri bir referans olarak kullanabilecektir.
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Bölüm Soruları

1.Hangisi osyal medyada yapılacak ölçümler için kullanılabilecek araç ve platformlardan biri
değildir?
a.Veri Madenciliği
b. Site Analiz Çözümleri
c. Ölçüm Araçları
d. Platform Araçları
e. Dinleme Platformları

2. Bir kurumun sosyal medyada yeralan bütün yorumları tarayabilmesi mümkün değildir.
Sosyal medyadaki verilerin içinden aranılan konuyla ilgili yorumları toplayıp, belli kurallara
göre analiz etmek için hangisi kullanılır?
a. Dinleme Platformaları
b. Metin ya da veri madenciliği
c. Platform Araçları
d. Analiz Araçları
e. Hepsi
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3.Araştırmacıların geliştirdiği pek çok ölçümleme yöntemi bulunmaktadır, hangisi bunlardan
biri değildir?
a. Üretimin ölçülmesi,
b. Mesaj etkisi,
c. Üreticinin davranışının ölçülmesi,
d. Hedef kitle davranışının ölçülmesi,
e. Hedef kitlenin hareket tarzının ölçülmesi

Cevaplar:
1) E
2) D
3) B
4) A
5) B
6) A
7) B
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11. KAMU SEKTÖRÜ VE ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal medyanın uygulama alanlarından halkla ilişkilerde sosyal medyanın
kullanımı konusu ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Halkla ilişkiler alanında sosyal medyanın kullanımı iş etkinliğini nasıl

etkilemektedir?
2.

Online PR kavramı neyi ifade eder?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sosyal medyada halkla ilişkiler
uygulamaları

Kazanımın

Kazanım
Sosyal

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
medyanın

halkla Metinler

ilişkiler alanında kullanılması konuların
ve online PR öğrenilecektir.

ve

örnekler
daha

ile
kolay

anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
1.

Online PR

2.

Paylaşılan İçerik Sahipliği

3.

Weblog
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Giriş
Sosyal medya, bilginin, farklı bakışların/düşüncelerin ve deneyimlerin kamu oluşumlu web
sitelerince paylaşımına olanak sağlayan ve internet dünyasını hızla hayatımıza yerleştiren bir
uygulama alanıdır. Sosyal medya uygulamaları ile karşılıklı ilgilerin parçalarına dair insanlar
arasında doğal ve gerçek diyalog ortamları oluşmaktadır. Düşünceleri daha etkili hale getirmek
için farklı içeriklerin karşılıklı paylaşılabilmesine olanak tanır. Sosyal medya anlayışı özellikle
web 2.0 temel kavramının oluşturulması ile gelişim göstermiştir. Bu özelliği itibari ile sosyal
medyanın bileşenleri arasında “halk, kitle veya toplum” ile birlikte “iş birliği” kavramları
gelmektedir.
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11. KAMU SEKTÖRÜ ARAŞTIRMALARI ve ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR
Kamu sektörü (yerel, ulusal, federal ve ülkeler üstü) devlet yönetimlerinin sunduğu
hizmetlere verilen genel bir addır. "Kamu sektörü" sözü geniş bir organizasyon yelpazesini
kapsar, haliyle burada araştırma gereksinimi de oldukça geniş çaphdır. Şöyle ki:
O bir hizmetten yararlananların, örneğin kamu parklarını kullananların memnuniyet
düzeyini saptamak,
O bir hizmete para ödeyenlerin, örneğin vergi mükelleflerinin güvenlikle ilgili memnuniyet
düzeyini saptamak,
O belli bir grubun gereksinim ve önceliklerini, örneğin kırsal kesimin seyahat önceliklerini
belirlemek,
O bir sosyal olguyu tanımak ya da nedenlerini bulmaya çalışmak, örneğin çocuk yaşta
hamilelik oranının yüksek olmasının nedenlerini araştırmak,
O önerilen eylemlerin etkinlik derecesini sorgulamak, örneğin alkolsüz araç kullanma
kampanyalarının etkinliğini test etmek,
O ne istediklerini öğrenmek amacıyla, örneğin yaşlılara yönelik programlarda yapılacak
değişikliklerle ilgili olarak bir topluluğa danışmak,
O bizzat kullanacak gençlerle birlikte yeni bir paten alanı tasarlamak gibi ortaklaşa işler
yapmak,
O sözgelimi kamu taşıtlarının temizliği ve dakikliği konusunda nesnel ve öznel performans
verileri toplamak,
O

bir örgütün, örneğin konseyin çalışmalarını başka örgütlerin performanslarıyla
karşılaştırmak.

Kamu sektörünün ek gereksinimlerinin bulunduğu ya da normal gereksinimlerinin daha sıkı
bir şekilde karşılanması gerektiği birkaç alan vardır. Burada bu farklı noktalar üzerinde
duracağız. Konu başlıklarımız şöyle:
O Kamuoyunun gözü önünde
O Temsiliyet
221

O Coğrafi sınırlamalar
O Sosyal medya ve kamu sektörü
O Etik
O Kamu sektörü araştırmalarının geleceği
KAMUOYUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE
Ticari sektöre kıyasla, kamu sektörü çok daha fazla incelenir, denetlenir, hakkında
raporlar düzenlenir ya da üzerine yorumlar yapılır. Birçok ülkede talep halinde insanlara bilgi
verilmesini şart koşan bilgi edinme özgürlüğüne dair yasalar vardır.
Kamu sektörüyle uğraşırken, araştırma konusu olan hizmetin ya çok fazla ya da çok az
harcama yaptığını veya ya çok yetersiz ya da aşırı ölçüde sağlandığını düşünen birilerinin
mutlaka var olduğu, akılda bulundurulması gereken bir etmendir. Yapılan araştırma kusurlu
bulunursa bu zaafından ötürü saldırıya uğrayacağı ve eğer çalışmanın ödeneği vergi
mükelleflerinin cebinden çıkmışsa, halkın parasını çarçur ettiler diye eleştirileceği açıktır.
Araştırma iyi uygulanmışsa saldırıya uğraması üzücüdür, ama gerçekten sorunluysa bu
daha da utanç vericidir.

TEMSİLİYET
Temsiliyet konusu bu kitapta özellikle nicel örneklemler bağlamında defalarca işlendi
ancak burada kamu sektörü bağlammda özel olarak ele almakta yarar var.
Birçok kamu hizmeti özellikle ekstra zorluklar, daha çok da çok sayıda zorluk içindeki
kişi ve gruplara yöneliktir. Örneğin bir araştır-ma programında sevgiden yoksun gençler,
bağışlarla yaşayan yaşlılar ya da öğrenme güçlüğü çeken yetişkinler gibi toplulukların deneyim
ve gereksinimleri inceleniyordu. Bu gruplardan bazılarına internet-ten ulaşmak çok zordur.
Bazen zor ulaşılabilen bir grup internette yakalanabilse dahi, bu ender rastlanan bir durumdur.
Örneğin evden çıkamayan kişiler üzerine yapılan bir online anket araştırması çoğu eve bağımlı
kişinin market alışverişini internetten yaptığı sonucuna varabilir, ama böylelikle internete
giremeyen çok sayıda eve bağımlı hastanın yaşadığı problemleri göz ardı etmiş olur.
Kamu sektörü üzerine araştırmalarda diğer bir sıradışı etmen de, birçok ülkedeki pek çok
örnekte ticari araştırmalarda elde edilen ya-nıt oranmdan çok daha yüksek oranda yanıt
almabilmesidir.
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Online araştırma örneğin bazı genel reklam çeşitlerini test etmek için kabul edilebilir
bulunacağı, bazen de en iyi yöntem olarak kabul göreceği (örneğin öğrencilerle yapılan
çalışmalarda) durumlarla kar-şılaşacaktır. Ancak araştırmacı, gerektiğinde kullanılan yöntemi
ka-muoyunun ya da politikacıların önünde savunabilmek için özellikle dikkatli davranmak
zorundadır.
COĞRAFİ SINIRLAMALAR
Kamu sektörü çoğunlukla son derece belirgin coğrafi sınırları bulunan alanlar içinde
hareket eder. Örneğin bölgeler, yerel yönetim alanları, nehir havzası yönetim çevresi, iktisadi
kalkınma kuşağı, metropoller, merkezi iş sahaları ve sağlık kurumları yetki alanlan gibi. Bu net
coğrafi sınırlar kimi online araştırma yaklaşımları için sorun yaratabilir.
Nicel araştırmalarda yüz yüze ya da telefonla görüşürken sınırlı bir coğrafi alanda
çalışmanın araştırmanın yürütülebilirliği açısından fazla bir etkisi yoktur, hatta bunun
karmaşıklığı azalttığı bile söylenebilir. Ancak bir online erişim panelinde sınırlı bir
coğrafyadan, sözgelimi 1000 kişiden oluşan bir örneklem kitlesi çıkarılması ciddi bir sorun
olabilir. Büyük bir ulusal panel bile sınırları sımsıkı izilmiş bir coğrafi bölgeden ancak birkaç
üye barındırabilir.
SOSYAL MEDYA VE KAMU SEKTÖRÜ
Sosyal medya, piyasa araştırmasımn diğer kesimlerinde olduğu gibi, kamu sektörünün
önüne de bir dizi yeni seçenek açıyor. Gerçekten de sosyal medyanın hem yeni, hem de gençlik
ve demokratikleşmeyle bu kadar özdeşleşmiş olması pek çok kamu kuruluşunu onu denemeye
itmiştir.
Buna karşılık sosyal medya kamu sektörüne, diğer araştırma kullanıcılarından daha
kuvvetli hissedilen endişeler de getiriyor. Kamu sektörü genelde bütün ilgili taraflara adil
gözükme, belirlenmiş standartlara uyan teknikler kullanma ve iktidarından feragat etme
bakımından dikkatli davranma anlamında diğer sektörlerden daha yüksek standartları gözetir.
Burada incelenecek özel olarak kamu sektörüyle ilgili alanlar şunlardır:
O Danışma, sorumluluk ve araştırma
O Katılım ve temsiliyet
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O Sosyal medya ve kamu sektörü için başlıca dayanaklar
O Ulaşılan ve gözden kaçırılan belli başlı gruplar
O Riskleri değerlendirmek ve yönetmek
Danışma, sorumluluk ve araştırma
Belli bir projenin danışma, sorumluluk ve araştırma odaklı olup olmadığını netliğe
kavuşturmak kamu sektörü araştırmacısının başlıca görevlerinden biridir. Bu görev her zaman
ilk bakışta göründüğü kadar kolay değildir, çünkü bu üç sözcüğün tamamen farklı şekillerde
kullanılması mümkündür.
Örneğin danışma şu üç farkı uygulamak için kullanılabilir:
(a) Bir uçtan bakıldığmda, bir kamu kurumunun danışması, hizmet verdiği kitleye yapmayı
planladığı şeyleri açıklamayı ve onlardan gelen soruları yanıtlamayı ifade edebilir.
(b) Başka bir düzeyde alındığmda, danışma, organizasyonun gelşimini tasarlayabilmesi için
hizmetten yararlananların önceliklerini öğrenmesi anlamına gelebilir.
(c) Üçüncü bir kademedeyse, danışma, toplumun önüne somut seçenekler koyarak ne
istediğine karar verme olanağı tanımak, yan' kararı etkin bir şekilde kamuoyuna veya
hizmeti kullananlara bırakmak anlamına gelebilir.
Bir kamu kurumunun insanların sorumluluğunu üstlenme gayreti, daha fazla kişiyi sunduğu
hizmetten haberdar etmeye çahşması anlamına gelebilir. Aynı zamanda bu hizmetten
yararlananlarm sayısını arttırma isteğini de, hizmete katkı yapanlarm sayısını çoğaltma çabasını
da ifade edebilir.
"Araştırma" terimi "danışma" ve "sorumluluk" sözcüklerine oranla daha az muğlaktır; kamu
kurumunun araştırdığı kişilerden bir şeyler öğrenmek niyetinde olduğunu anlatır.
Katılım ve temsiliyet
Bir çalışma insanlarda katılım duygusunu ne kadar yükseltirse, temsiliyet düzeyi o
ölçüde azalır. Katılımı artırmayı amaçlayan projelerin yapısı ilgi duyan ve katkı vermek isteyen
herkese açıktır. Ancak bu açıklık çoğunlukla bazı grupların diğerlerine oranla daha fazla temsil
edilmesini getirir. Eğer bir çalışma kimi kesimleri diğerlerinden daha çok temsil ederse, o
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zaman teorik olarak temsil niteliği verilen oranh bir şekilde güçlendirilebilir, ama bu kez de
sözlerine diğerlerinden daha az değer verilen kişiler gücenebilir.
Bir kamu kuruluşu halkın görüşlerini mümkün olduğunca titiz bir biçimde öğrenmek
isterse, özenle seçilmiş bir örneklem grubuyla kapalı bir çalışma yürütmeli ve süreci veri
toplama aşamasınm bitiminden sonra açıklamalıdır. Eğer katılımı en yüksek düzeye çıkarma
isterse, bu unsurlarm üçünü de tersine çevirmelidir; yani katılaca kişiler konusunda en az
sınırlamayla, açık bir çalışma yürütmelı araştırmaya başlamadan önce herkese ilan etmelidir.
Bu bölümde kamu sektöründeki araştırmalarda kullanılan belli başlı sosyal medya araçları ve
kullanılma şekilleri ele alınıyor:
Kamu sektörü için başlıca sosyal medya araçları

O Online topluluklar
O Online araştırma toplulukları
O Twitter
O Sosyal ağlar
O Bloglar ve açık tartışmalar
O Sanal dünyalar
Online topluluklar
Online topluluklar gittikçe artan ölçülerde, bilinen bir topluluk içinde bilgi paylaşımı,
araştırma, grup oluşturma, kendi kendine yardım ve ilgi çekme gibi bir dizi amaca yönelik
olarak kullanılıyor. Bunların arasında bir organizasyonun sunduğu hizmeti iyileştirmeye
çalışan genel amaçlı topluluklar olduğu gibi, kendi kendine yardım amaçlı özgül topluluklar
da yer alıyor.
Online araştırma toplulukları
Bir online araştırma topluluğu genel online topluluktan çok daha odaklı çalışır. Araştırma
topluluğundan esas yararlanacak olan kamu kurumudur. Oysa diğer genel amaçlı online
topluluklar esas olarak üyelerine hizmet eder. Online araştırma topluluklarının kamu
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kurumlarınca kullanılması bu toplulukların ticari kuruluşlar tarafından kullanılmasıyla
benzeşir. Tipik bir online araştırma topluluğu kapalı olur ve ayrı bir ajans tarafından işletilir.
Tabii bunun istisnaları da yok değildir. Örneğin 2008 sonlarmda İngiltere Kimlik ve Pasaport
Dairesi bir açık online araştırma topluluğunu danışma aracı olarak kullandı (siteye kayıt olan
ve koşul ve kurallarma uymayı vaat eden 16-24 yaş arası tüm vatandaşlara açıktı). Topluluğun
kuruluş amacı İngiltere Hükümetine önerilen kimlik kartı planının nasıl uygulanabileceği
konusunda gençlerin görüşlerini iletmekti araştırma yararlı bilgiler kazandırdıysa da, plana
karşı çıkanı çok sayıda olumsuz yorumuna da muhatap oldu.
Twitter
Kamu organlan Twitter'ı iki türlü kullanırlar; ilgi çekmek için ya da araştırma aracı olarak. İlgi
çekmek için kurumun bir birimi ya da görevlisi tweet yapar. Belli bir izleyici kitlesi
oluşturulduktan sonra, Tvvitter üzerinden bu kişilerle diyalog kurulur. ABD Florida Boca
Raton

Polis

Teşkilatı'nm

[http://twitter.com/BocaPolice]

bölgesiyle

temas

kurmak,

çalışmalarını anlatmak ve insanlardan akıl almak amacıyla Twitter'dan yararlanmasıyla
özellikle 2009 yılındaki sel felaketi sırasında meydana gelen trafik sorunlarma yardımcı olmak
amacıyla bilgi vermek için Tvvitter'i kullanan İngiltere'deki Cumbria Kasabası Konseyi
[http://twitter.com/cumbriacc] iki güzel örnektir.
Kamu kuruluşlarının Twitter'ı araştırma amaçlı kullanmaları özel sektörün kullanma
biçiminden pek farklı değildir: İlk önce örgütle ilgili özel referanslar, ikinci olarak sorumlu
olduğu alanla ilgili referanslar, üçüncü olarak da sosyal iletişim eğilimleri izlenerek kuruma
içgörü kazandırmak amaçlanır.
Twitter bir kamu kurumu için görece düşük riskli faaliyet olarak kabul edilir. Önemli olan,
bazı insanların "Büyük Birader" tarafından takip edilmekten rahatsız olacağmı düşünerek,
insanları izleyip izlememeye karar vermektir. Kamu kurumları vatandaşları izlerse, "izlenmek
istemeyenlerin" taleplerine kesinlikle çok titiz yaklaşmaları gerekir. Neyin tweet edileceği ve
kimlere tweet etme izni verileceğı konularmda net politikalar bulunması da zorunludur.
2009 sonunda neredeyse bir milyon izleyiciye ulaşan Avusturya Başbakanı Kevin Rudd'un
yaklaşımı, Tvvitter'ın ilginç kullanım örneklerinden biriydi. Rudd kişisel tweet'leriyle tanıtım
ekibini tweet'lerini birleştirmenin ilginç bir yolunu bulmuştu. Kişisel bir twet yazdığı zaman
sonunda KRudd imzası yer alıyor, ekibi onun adi bir tweet yazdığında ise sayfanın sonunda
#KevinPM çıkıyordu.
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Referanslar, üçüncü olarak da sosyal iletişim eğilimleri izlenerek kuruma içgörü
kazandırmak amaçlanır.
Twitter bir kamu kurumu için görece düşük riskli faaliyet olarak kabul edilir. Önemli olan,
bazı insanların "Büyük Birader" tarafından takip edilmekten rahatsız olacağını düşünerek,
insanları izleyip izlememeye karar vermektir. Kamu kurumları vatandaşları izlerse, "izlenmek
istemeyenlerin" taleplerine kesinlikle çok titiz yaklaşmaları gerekir. Neyin tweet edileceği ve
kimlere tweet etme izni verileceğı konularmda net politikalar bulunması da zorunludur.
2009 sonunda neredeyse bir milyon izleyiciye ulaşan Avusturya Başbakanı Kevin Rudd'un
yaklaşımı, Tvvitter'ın ilginç kullanım örneklerinden biriydi. Rudd kişisel tweet'leriyle tanıtım
ekibini tweet'lerini birleştirmenin ilginç bir yolunu bulmuştu. Kişisel bir tw et yazdığı zaman
sonunda KRudd imzası yer ahyor, ekibi onun adi bir tweet yazdığında ise sayfanm sonunda
#KevinPM çıkıyordu.
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Sosyal ağlar
Çok sayıda kamu kurumu sosyal ağlarda yer almıştır, örneğin çoğunun facebook'ta bir
"sayfası" vardır. Ancak insanların yazabileceği yükleyebileceği içerikten duyulan endişe
nedeniyle (ayrıca bu gibi citeleri izlemenin yüksek maliyeti yüzünden) pek çok kurum
oldukça geniş bir koruma altına alınmıştır. Örneğin kamu kurumları tarafından yönetilen
sitelere kimse resim, görüntü veya yorum gönderemez.
Kanada Kamu Sağlığı Dairesi [http://www.facebook.com/pages/Public-Health-Agency-ofCanada/10 8 60597051]
İngiliz Merton Konseyi [http://www.facebook.com/pages/MordenUnited-Kingdom/Merton-Council/25892221847]
Bu kitap yazılmaya başladığı sırada sosyal ağlarda araştırma yapma yöntemleri görece
azdı. Bu yüzden bir konuyu aramak için sosyal ağları kullanan kişilerin çoğu daha çok
manuel, etnografik çalışmalara yöneliyordu. Ancak 2009 sonlarmda Facebook gibi bir dizi
sosyal ağ, daha geniş arama seçeneklerine ulaşabilmek amacıyla güvenlik politikalarını
değiştirmeye başladı.
Bloglar ve açık tartışmalar
Bloglar zengin bilgi kaynaklarıdır; bloglarda ve açık tartışmalarda (III. Kısımda görmüştük)
bilgi araştırmak ve madencilik yapmak için geniş bir araçlar yelpazesi vardır. Bloglar birçok
organizasyon tara-hndan kendi faaliyetleri hakkmda içgörü edinmek için de kullanıhr.
Orneğin İngiltere Peak District Ulusal Park İdaresi Baş Sorumlusu Jım Dixon'un konumunu,
yetki

alanını ve sorumlu olduğu

harikulade bölgeyi

anlattığı

bir blogu var

[http://jimdixon.wordpress.com/].
Kamu kurumları için gazete, televizyon kanalları ve haber portalının web sitelerinde çıkan
haber öyküleriyle ilgili yorumları izlemek önem taşıyor. Ancak vatandaşlardan gelen haber
öyküleriyle ilgili yorumların bu sitelere sık sık yazan çok az sayıda kişiye ait olduğunu
unutmarnak gerekir. Ama tabii bu onları önemsememeyi gerektirmez, sadece Ştt rniktarda
temsil vasfı taşıdığı düşünülmemelidir.

Sanal dünyalar
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Bundan birkaç yıl önce Second Life internette zirveye ulaşrmş ve bir sürü kuruluş sanal
müşterilerini karşLİamak için kendini sanal mağa-zalar açma yarışına kaptırmıştı. Ardmdan
Second Life çöktü, onun yerine sanal âlemin liderliğini eline geçiren World of Warcraft ise
kamu sektörü araştırmaları için hiç de uygun bir araç değildir. Yine de sanal âlem hâlâ birtakım
ilginç fLrsatlar sunuyor.
Danışma ve ilgi çekme amacıyla kullanılan sanal dünyalardan biri de (eskiden Habbo Hotel
diye bilinen) Habbo'dur [http://www. habbo.com/]. Habbo dünya çapında 100 milyonu aşkm
üyesiyle yeni yetme gençleri hedef alryor. İngiltere'de Çocuklara Eziyeti Önleme Ulusal
Derneği ve Talk to Frank (Frank'le Konuş) adh bir uyuşturucu danLşma merkezi Habbo
aracLİığryla gençlere ulaşarak ilgi alanlarLnL öğrenmeye ve onları sohbete çekmeye
çalışıyor.
Şu anda çoğu örgütün gözünde sanal âlem yararh olmaya yatkm görülse de, henüz buna
tam anlamLyla hazır olmayan bir teknik ni-teliğindedir.
Ulaşılan ve gözden kaçırılan belli başlı gruplar
Kamu sektöründeki kuruluşlarLn sosyal medyadan yararlanma ne-denlerinin başmda, başka
türlü ulaşmalarLna imkân bulunmayan gruplara, örneğin gençlere ve yoğun çahşan kişilere
erişme amacı geliyor. Ancak diğer taraftan baktığLmLzda, sosyal medyanm düşük gelirli ya
da toplumdan önemli ölçüde dışlanmLŞ kişiler başta olmak üzere, pek çok insanı da gözden
kaçLrdığînı görüyoruz.
Kamu kurumları sosyal medyayı geniş ölçüde kullandığında, yeni izleyiciler bulmak yerine
aym kişilere, örneğin Facebook, YouTube ve Twitter'dan defalarca ulaşma riski söz
konusudur. Ek medya kanalla-rı kullanmanın zaman ve para maliyeti önemsiz boyutlardaysa,
aynı kesimlere tekrar tekrar erişim sağlamak o kadar büyük bir sorun oluşturmayabilir, ama
plan yaparken ve bulguları analiz ederken bu tekrarları dikkate almak koşuluyla.
Riskleri değerlendirmek ve yönetmek
Kamu sektörü araştırmacısı bir sosyal medya projesi tasarlarken katılımcı, müşteri ve araştırma
ekibi açısından riskleri değerlendirmek zorundadır. Kamu organlan bağlamında sosyal medya
kullanırken ' bu risk değerlendirmesinin önemi daha da artar. Dikkat edilecek belli başlı
noktalar şunlardır;
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Bir çıkar ya da lobi grubunun projeyi çalma riski
Yorum yazmaya izin verilmesi halinde, yazılanlar önce mi yoksa sonra mı
moderasyondan geçecek?
Gelen yanıtların az olması örgüt açısından ne anlam ifade eder?
Gelen yanıtların çok fazla olması örgüt açısından ne anlam ifade eder?
Projenin kapsamını sınırlı tutmak ve işlevini katılımcılara net bir şekilde göstermek risk
kontrolü sağlamanîn güvenilir yöntemlerinden biridir. Örneğin İngiliz Hükümetinin kimlik
danışma topluluğu üç ay devam etti. Bütün üyeler daha başmdan projenin belli bir süreyi
kapsayacağını biliyordu. Aynı şekilde katılımcılara katkılarının, pek çok farklı kanaldan gelen
bilgilerle birlikte karar alma sürecini etkileyeceğini—bunun bir referandum değil danîşma
faaliyeti olduğunu vurgulayarak—anlatmak için özel bir gayret gösterildi.
ETİK
Kamu sektörü araştırmasînın sonuçları kamuya açık bir forumda, örneğin basında ya da
bir karar alma organînda kullanılacaksa, o zaman araştırmanın güvenilir olması beklentisi
oluşur. Tarihsel olarak bunun anlamı araştırmanın nitel değil daha çok nicel olmasını
gerektirmiştir ve nicel araştırmalar geleneksel olarak rasgele olasılıklı örneklem ve
öngörebilirlik gibi tutucu varsayımlara dayalı olrnuştur. Online araştîrma çoğu durumda
rasgele olasılıklı örnekleme dayandığı iddiasında bulunamaz, bir yöntem seçerken bunu
mutlaka dikkate almak gerekir.
Kamu sektörü çalışmalarında başlıca endişe noktalarından biri de araştırmacının
algılanan ve fiili bağımsızlığını koruma konusudur. Danışmalı ve müzakereli bir araştırma
yürütürken bunun çok zor bir süreç olacağı açıktır. Yeni bir meşrubat reklamı üzerinde çalışan
bir araştırma fazla kaygıya yol açmadan bilgi aktarmak ve bağlılık yaratmak için çeşitli yollar
bulabilir. Ama aynı yöntemleri iklim değişikliği konusuna uyguladığmızda, katılımcıyı
"yönlendirme" ya da gerçekleri "çarpıtma" suçlaması karşmıza dikiliverir.
KAMU SEKTÖRÜ ARAŞTIRMALARININ GELECEĞİ
Son birkaç yıldır kamu sektörü araştırmalarının üzerinde geliştiği üç ana çizgi seçiliyor ve üçü
de yakın ve orta vadede daha da gelişecek gibi görünüyor.
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1. Örgütlerin gelişme derecesini hedeflerle ve diğer örgütlerle karşılaştırarak ve performans
verilerine bakarak ölçmek. Bu alan ağırlıklı olarak niceldir ve online araştırma yönündeki
eğiiimin giderek güçleneceği anlaşılmaktadır.
2. Ticari sektörden, özellikle pazarlama, reklamcılık ve konsept geliştirme gibi alanlarda kimi
uygulamalar almak. Bu örgütün kendi tüketimi içindir. O zaman daha geniş çaplı teknikler
ve yaklaşımlar denemek için koşullar elverişlidir.
3. Daha
Web

ve

danışmalı
2.0

ve

sosyal

işbirlikçi
medya

bir
ile

yaklaşım

bağlantılıdır

benimsemek.
ve

görünüşe

Bu

çizgi

göre

ilerde

de devam edecektir.
ONLINE ULUSLARARASI NİCEL ARAŞTIRMALAR
Uluslararası online nicel araştırma yapmak, genellikle nitel ya da sosyal medya projeleri
organize etmekten daha kolaydır. Eğer doğru tasarlanır ve tercüme edilirse kapalı sorular diğer
nitel ya da sosyal medya projelerinden daha belirgin sonuçlar verir. Ortaya çıkabilecek başlıca
sorunlar marka ve ürün listelerindeki eksik kalemler ile geçersiz maddelerin dahil edilmesidir.
Araştırma sürecinde panel şirketi çoğunlukla yararlı bir ortak işlevi görebilir;
araştırmacının anketi başarıyla ulaştırmak için panel şirketinin neler yapabileceğini anlamaya
çalışması akıllıca olur.

ONLINE ULUSLARARASI NİTEL ARAŞTIRMALAR
Online odak grupları uluslararası çalışma alanmda, hem moderatörün katılımcılardan
farklı bir ülkede bulunduğu, hem de katılımcıların farklı farklı ülkelerde bulunduğu
araştırmalan yürütürken, büyük bir maliyet ve hız avantajı kazandırabilirler.
Duyuru tahtası grupları da uluslararası çalışmalarda çok güçlü bir seçenek olabilir. Ne
var ki moderatörler tercüme işini kendileri halledemezlerse, tercüme gerektiği anda maliyetler
hızla artabilir. Burada kilit sorun proje süresince günde birkaç kez tercüme yapma gereğinin
doğmasıdır. Üyeler duyuru tahtasına ileti gönderdikçe moderatörün söylenenleri anlaması ve
gerekli yanıtları vermesi gerekir.
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SOSYAL MEDYA VE ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR
Sosyal medya tekniklerinin kullanılması görece yeni bir gelişme olmakla birlikte,
uluslararası araştırma alanmdaki değerini çoktan kanıtlamıştır.
Piyasa araştırmasının güncel eğilimlerinden biri, örneğin blog ve buzz veri
madenciliğinde olduğu gibi, soru sormayı bırakıp dinlemeye ağırlık vermektir. Blog ve buzz
veri madenciliğinin geçerli modu uluslararasıdır, arama yapılan dilleri ve kullanılan yerleri
smırlayıcı adımlara gerek vardır. Trend araçları aynı oluşumların başka ülkelerde de meydana
gelip gelmediğini hemen gösterir.
Bloggerlık ve e-etnografi yaklaşımları ister aynı ülkede, ister başka başka ülkelerde
olsun, farklı koşullardaki insanlar hakkında içgörü edinmenin etkili araçlarıdır.
Online araştırma toplulukları uluslararası araştırmada etkili bir araç olabilir, ama burada
da birden çok dil kullanılmasından kaynaklanan sorunlar çıkabilir. Bir topluluğun birden çok
dilde çalışamayacağı genel kabul gören bir yaklaşımdır. Bundan ötürü ülkeler ya (a) topluluğu
tek bir dilde (genelde İngilizce) çahştırırlar ya da (b) farklı dillerde ayrı topluluklar oluştururlar.
Toplulukları bir dilde çalıştırmak
Kimi durumlarda ortada tek bir gerçek ortak dil vardır—örneğin İngilizce, Fransızca ya da
İspanyolca gibi aynı dili paylaşan birden çok ülke söz konusudur. Bu gruplarda ufak tefek
karışıklık ve komiklikler çıksa da (örneğin Amerikahlar "pants" sözcüğünü iç çamaşırlarının
üzerine giydikleri pantolon anlammda kullanırken, İngilizler bunu pantolonun altına giydikleri
"içlik" olarak anlarlar) gayet iyi işlerler.
Bununla birlikte şirketlerin, uluslararası toplulukları farklı dil grupları arasında tek bir dilde
(çoğunlukla İngilizce) düzenlediklerı örnekler pek çoktur. Bu hiç yoktan iyi olsa da, ana
dilini kullanma-yan katıhmcıların görüş açılarının eksik kalmasını ve tartışmalara
katılmamaları riskini göze almak anlamına gelir. İngilizce kullanıl jtıasını teşvik eden unsur,
bunun her zaman arzu edilir olmasa da, genellikle mümkün olmasıdır.
Farkı dillerde paralel topluluklar çalıştırmak
Farklı dillerde paralel topluluklar çalıştırmak çok yararlı sonuçlar verebilir ancak büyük
miktarda kaynak seferber etmeyi gerektirir. Paralel topluluklar çalıştırmanın genelde iki yolu
vardır:
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1. Araştırmaya ait tüm yorumların önce hedef dillere çevrildiği, ardından alınan yanıtların
tamamının kaynak dile çevrildiği bir işleyişte, toplulukları tek bir mekândan idare etmek.
Bu yöntem pahalıya mal olabileceği gibi, eğer çevirmenler hedef ülkeden uzun süre uzak
kalmışlarsa kullandıkları online dilin eskimiş olması mümkündür.
2. Topluluklarm yönetimini yerel ajans ya da araştırmacılara bırakıp, merkezde hazırlanan
tartışma kılavuzunu onlara vermek ve yerel araştırmacılarm kılavuzu ve analizi ülke
koşullarma uyarlaması.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal medya yukarıda bahsedilen kullanım alanları ve iletişim kanallarıyla iletişimi
yeniden üretme yapısına sahiptir. İletişimin yeniden üretilebilme yapısının anında
gerçekleşmesi ise şüphesiz ki son derece önemlidir. Daha ilk yıllarından itibaren gazetelerin 15.
yüzyıldan itibaren belirli konular hakkında bilgi vermesi ve bu bilgilere ilk sahip olanların
toplum içinde birçok konuda ayrıcalıklı durumda olması bilinen bir gerçektir. Tarihte haftalarla
ve aylarla ifade edilen bilginin tazeliği internet ile anındalığa kadar indirgenmiş bulunmaktadır.
Hem üreticileri hem de kullanıcıları için sanal bir ortamın gerçeğe dönüştürülme süreci ilgi
çekicidir. Halkla ilişkiler için ise bu durum birey/kamuları birbirine yaklaştırmada
kullanılmaktadır. Bunun yanında şüphesiz ki liberal piyasa şartlarına göre dizayn edilmiş
pazarlamacı halkla ilişkileri için de muhakkak sosyal medya olanakları tüketicilerin satın alma
taleplerini kontrol etmek ve yeniden yönlendirmek için kullanılmaktadır.

İnternet uluslararası araştırma yürütmek için geniş şekilde, yeni ve güçlü seçenekler
yelpazesi açtı. Bunu olanakh kılan en önemli etmen, önde gelen web anket sistemlerinde
Çince ve Japonca gibi ASCII dışı karakter kümeleri gerektiren diller de dahil olmak üzere,
çok dilli ve Çok ülkeli araştırmalar yapmayı kolaylaştıran iyileştirmelerin yanı sıra, pek çok
pazarda online erişim panelleri oluşturulmasıydı.
İnternet kullanımının olumlu yanları şunlardır:
q. maliyetin azalması ve sonuç alma süresinin kısalması
r. soru formlarının daha karşılaştırılabilir niteliğe kavuşması (nicel)
s. daha fazla yere ulaşma (nitel)
t. uluslararasına açılma ya da tüm pazara odaklanan B2B pazar araştırmaları belli bir oran
da var olmaya devam edecektir.
Ancak kesin konuşmak için henüz erken olmakla birlikte, B2R araştırmalarının büyükçe
kısmınm piyasa dışı araştırma rotasını izleyeceği anlaşılıyor. Bu piyasa dışı araştırma rotasında
klasik B2B araştırmalarındaki "gizli kapaklı" yaklaşımm yerini açık işbirliği alacaktır. Bu
senaryoya göre, pek çok pazar araştırması aracı önemini koruyacak ama çahşmanın odağı
araştırma müşterisiyle onun müşterileri arasmda daha iyi ürünler yaratmaya yönelik işbirliği
olacaktır.
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Bölüm Soruları
1.Hangisi kamu sektörü araştırmalarının gerekliliğinden değildir?
a- bir hizmetten yararlananların, örneğin kamu parklarını kullananların memnuniyet
düzeyini saptamak
b- bir hizmete para ödeyenlerin, örneğin vergi mükelleflerinin güvenlikle ilgili
memnuniyet düzeyini saptamak
c- belli bir grubun gereksinim ve önceliklerini, örneğin kırsal kesimin seyahat
önceliklerini belirlemek
d- bir sosyal olguyu tanımak ya da nedenlerini bulmaya çaltşmak, örneğin çocuk yaşta
hamilelik orantntn yüksek olmasının nedenlerini araştırmak
e- Sözgelimi kamu taşıtlarının temizliği ve dakikliği konusunda öznel performans
verileri toplamak

2.Hangisi kamu sektörü araştırmalarının gerekliliğinden değildir?
a- Önerilen eylemlerin etkinlik derecesini sorgulamak, örneğin alkolsüz araç kullanma
kampanyalarının etkinliğini test etmek
b- Ne istediklerini öğrenmek amacıyla, örneğin yaşıtlara yönelik programlarda
yapılacak değişikliklerle ilgili olarak bir topluluğa danışmak
c- Bizzat kullanacak gençlerle birlikte yeni bir paten alanı tasarlamak gibi ortaklaşa
işler yapmak
d- Sözgelimi kamu taşıtlarının temizliği ve dakikliği konusunda sadece nesnel verileri
toplamak
e- Bir örgütün, örneğin konseyin çalışmalarını başka örgütlerin performanslarıyla
karşıtlaştırmak.

3. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kamu sektörünün ek gereksinimlerinin bulunduğu ya da
normal gereksinimlerinin daha sıkı bir şekilde karşılanması gerektiği birkaç alandan biridir?
I. Kamuoyunun gözü önünde
II. Temsiliyet
III. Coğrafi sınırlamalar
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IV.

Sosyal medya

a- Yalnız I
b- Yalnız II
c- Yalnız III
d- I, III, IV
e- I, II, III, IV

4. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kamu sektörünün ek gereksinimlerinin bulunduğu ya da
normal gereksinimlerinin daha sıkı bir şekilde karşılanması gerektiği birkaç alandadandır?
I. Sosyal medya
II. Kamu sektörü
III. Etik
IV. Kamu sektörü araştırmalarının geleceği
a- Yalnız I
b- Yalnız II
c- Yalnız III
d- I, III, IV
e- I, II, III, IV

5. Hangisi uluslararası piyasa araştırmalarında online ve sosyal medya araştırma aracını
kullanmanın getirileri ile problemlerinden değildir?

a.Uluslararası manzara
b.İnternetin vaat ettikleri
c.Uluslararası online araştırmanın tuzakları
d.Online uluslararası nicel araştırmalar
e.İnternet bağlantı problemleri
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6. Hangisi uluslararası piyasa araştırmalarında online ve sosyal medya araştırma aracını
kullanmanın getirileri ile problemlerinden değildir?

a.Online uluslararası nicel araştırmalar
b.Online uluslararası nitel araştırmalar
c.Sosyal medya ve uluslararası araştırma
d.Yöresel manzara
e.Online ve uluslararası araştırma özeti

7. Uluslar arası online çalışmalarda hangisi sorun olmaz?
a.Yerel ortağın kaybı
b.Mevsim farklılıkları
b.İnternetin farklı yaygınlık derecesi
d.Farklı nüfus özellikleri
e. Bağlam ve kültür farklılıkları
8. Hangisi internet kullanımının olumlu yanlarından değildir?
a.maliyetin artması
b.soru formlarının daha karşılaştırılabilir niteliğe kavuşması (nicel)
c.daha fazla yere ulaşma (nitel)
d.sonuç alma süresinin kısalması
e.uluslararasına açılma

9. Hangisinin uluslararası online projelerde yerel ortağın olmasıyla ilgisi yoktur?
a. Yerel ortaklar genelde tercüme işlerini halleder,
b. Yerel ortak maddi sorunları çözer,
b. Yerel koşullarda geçerli olan ve olmayan yaklaşımlarla ilgili tavsiyelerde bulunur,
c.Yaygın hatalar ve ülkeye özgü oluşumlar konusunda uyarılar yaparlar,
d.Online projelerde bu ülkelerde araştırmayı günceller.
10. Hangisi paralel topluluklar çalıştırmanın yollarından biridir?
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a.Araştırmaya ait tüm yorumların önce hedef dillere çevrildiği, ardından alınan yanıtların
tamamının kaynak dile çevrildiği bir işleyişte, toplulukları tek bir mekândan idare etmek.
b.Toplulukların yönetimini ana merkezden idare etmek.
c. Ana merkez ve yerel araştırmacıların birlikte araştırma yapması.
d. Yerel topluluklardan gelen sonuçları temel almak.
e. Ana merkezden çıkan sonuçların temel alınarak bir sonuç çıkarmak.
11.Araştırmanın uluslar arası boyutta olması hangisi için gereklidir?
a.Kültürel konuların ele alındığı araştırmalarda,
b. Küresel firmaların araştırmalarında,
c.Küçük firmaların yaptığı araştırmalarda,
d. Müşterisi çok olan firmalar için yapılan araştırmalarda,
e. Yeni kurulan firmalar için yapılan araştırmalarda.

Cevaplar:
1) E
2) D
3) E
4) E
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12. WEB SİTESİ ARAŞTIRMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal ağlar ve özellikleri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı avantajlar nelerdir?

2.

Sosyal bir ağa katıldığınızda neler dikkat etmelisiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sosyal Ağlar

Kazanım

Sosyal ağlar ve özellikleri
öğrenilir.

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Metinler
konuların

ve

örnekler
daha

ile
kolay

anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
1.

Sosyal ağ

2.

Viral

3.

Online sanal topluluklar
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Giriş
Çeşitli amaçlarla kurulan sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı çeşitli
avantajlar ve dezavantajlar gözlemlenmektedir. Sosyal ağlar kişilerin sosyal hayatının iyi
gitmesi için önemli bir anahtardır. Kişinin kendisiyle, sosyal ve iş çevresiyle, akrabaları ve
arkadaşlarıyla, müşterileriyle kaliteli ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır. Sosyal ağlarda
kontrol kişinin elindedir. Sosyal ağlar sadece kişiler için değil, kurumlar için de önemli bir
anahtardır. Sosyal ağlar işletmelere, hedef kitleleriyle temas kurmalarını ve doğru hedeflere
ulaşmalarını sağlamaktadır.
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12. Web Sitesi Araştırmaları
Web siteleri araştırması web sitelerinin tasarımı ve uygulamasına odaklı bir piyasa
araştırması dah olup; kullanılabilirlik testleri, ziyaretçi profili çıkarma, müşteri memnuniyeti,
konsept geliştirme ve ötesi gibi unsurları içerir. Hem nicel hem de nitel teknikler kullanır, ayrıca
otomatik ölçümleme, uzman görüşü ve semiyotik gibi daha az geleneksel tekniklerden de
yararlanır.
Web sitelerini şu iki ana kategoride toplamak mümkündür: Herkese açık web siteleri ile giriş
yapabilmek için üye olmak gereken sadece kayıtlı üyelere açık olan web siteleri. Ayrıca bazı
bölümleri herkese açık, bazılarına ise sadece "kayıtlı" kullanıcıların girebildiği melez siteler de
vardır. Araştırmacı gözüyle bütün kullanıcıların üye olmak zorunda tutulduğu bir site daha zor
ulaşılır bir mekândır ve daha fazla seçenek içerir; bunu aşağıda göreceğiz.
Web site araştırması bölümü genel olarak kullanılan çeşitli web site araştırma tiplerinin
gözden geçirilmesiyle başlıyor, ardından web sitesi araştırmasına özgü çeşitli yöntemlerin
sorgulanmasıyla devam ediyor. Bölümün kurgusu şöyledir:
O Web sitesi araştırma projelerinin tipleri
O Popup anketler
O Web sitesi ölçümleri ve analizler
O Web sitelerinin gözden geçirilmesi
O Sörfe eşlik etmek ve gözlem araştırması
O Diğer ıveb site araştırma yaklaşımları
O Web site araştırma özeti
WEB SİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİN TİPLERİ
Burada web sitesi araştırma projelerinin en yaygın tipleri ve müşterilerle araştırmacılar
yönünden uygulamşları üzerinde duracağız:
O Web sitesi ziyaretçilerinin profilini çıkarmak ve memnuniyet derecelerini saptamak
O Kullanılabilirlik testleri
O Web sitesi tasarımı ve tveb sitesi konsept testi
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O Teknik performans ve YGD
O Arama motoru optimizasyonu (SEO)
O Online reklam testi
WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN PROFİLİNİ ÇIKARMAK VE MEMNUNİYET
DERECELERİNİ SAPTAMAK
Web sitesini ziyaret edenlerin profilini çıkarma ve memnuniyet derecesini saptama
çalışmalarının çoğu normalde nicel anketlerle, tipik olarak popup anketlerle gerçekleştirilir.
Normalde ziyaretçi anketleri web sitesinin sahibi ve işleticisi olan organizasyon tarafından ya
da onun adma yürütülür.
Web sitesinde profil çıkarma çalışması web sitesini ziyaret edenlerin kim olduğu, orada
ne aradıkları, web sitesini nasıl buldukları, bu web sitesini daha önce ziyaret edip etmedikleri
gibi sorularm yanıtlarını öğrenmek amacıyla yapılır. Basit bir profil belirleme araştırmasında
bile siteyi bir daha ziyaret etmek ister misiniz, başkalarına tavsiye eder mi-siniz, aradığımzı
bulabildiniz mi ve genelde memnun oldunuz mu gibi memnuniyet derecesini az da olsa ölçen
sorular mutlaka yer alır.
Web sitesi memnuniyet düzeyini ölçen anketler ziyaretçinin sunulan bir dizi hizmeti ve
bir dizi ölçütü kapsayan bir memnuniyet anlayışı üzerinde yoğunlaşır; örneğin kullanım
kolaylığı, güvenilirlik, güncellik vb. Memnuniyet derecesini ölçme çahşması çoğunlukla
memnuniyete neden olan etmenler ve web sitesini iyileştirecek öncelikler gibi işe yarar bilgiler
toplamayı da amaçlar. Tipik bir web sitesı memnuniyet anketi profil belirlemeye yarayacak
bilgiler de içerir.
Web sitesi profil çıkarma çalışmasıyla web sitesi memnuniyet araştırması arasındaki
fark, özünde bir derece meselesinden ibarettır. Profil çıkarma anketleri genelde daha kısa olur
(3-6 dakika kadar) ve verileri olduğu gibi, yani fazlaca tahlilden geçirmeden aktarır. wet>
sitesi memnuniyet anketleri ise çoğunlukla daha uzundur (8 Ua l^ ^akika arası) ve üzerinde
daha fazla işlem yapılır, örneğin ziyaretçi grupları ile memnuniyet etmenlerini incelemek için
analiz uygulanır. Bununla birlikte, anketlerin farklı uzunluklarda türleri vardır.
Avrupa'nın önde gelen bir web sitesi anketleri tedarikçisi profil çalışmaları için 2 ila 4
dakikalık, web sitesi memnuniyet anketleri içinse 4 ila 7 dakikalık ürünler tasarlıyor.
Geçici çalışmalar, süreli izleme çalışmaları
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Web sitesi profil çıkarma ve memnuniyet anketleri ya başlı başına geçici bir çalışma ya
da devamlı bir izleme projesinin parçası olarak yürütülebilir. Süreli izleme projeleri devamlı
ya da belli aralıklarla veri toplama şeklinde uygulanabilir. Birçok araştırma konusu gibi web
siteleri de çoğunlukla mevsimsel etmenlere bağımlıdır, dolayısıyla izleme çalışmaları ya tüm
yıl boyunca sürdürülmek ya da her yılın aynı dönemlerinde tekrarlânmak zorundadır.
Web sitesi kıstas alma çalışması
Web sitesi profil çıkarma ve memnuniyet çalışmaları normalde web sitesinin sahibi ya da
işleten şirket tarafından veya onun adına yürütülür. Ancak kıstas alma çalışmaları bu bakımdan
bir istisna oluşturur. Web sitesi kıstas alma çalışmasıyla ilgili en yaygın iki yaklaşım vardır.
Birincisi aynı anketi kullanmayı ve çoğunlukla toplu halde tutulan sonuçları paylaşmayı kabul
eden sitelerden oluşan bir birlik kurmaktır. İkincisiyse, bir grup örneklem kayıt etmek (örneğin
bir online erişim panelinden) ve onlara (belli bir listeye göre) en son ziyaret ettikleri web
sitelerini sorarak birer birer puanlamaktır.
Alternatif örneklem yöntemleri
Çoğu web sitesi profil çıkarma ve memnuniyet çalışmasında Popup'lardan (ya da ona denk
gelen üste bindirmeli şeritler [overlays] îye ara sayfalar [interstitials] gibi araçlar) yararlanılsa
da, arada bir kullanılan alternatifler de vardır.
Web sitesi davetiyesi: Bir web sitesinde anket davetiyesi verilebilir. Ancak normalde bu
şekilde çok düşük bir yanıt oranı elde edilir (popup'a oranla düşük) ve yalnızca katılımcıların
tercihine bağımlı olmak gibi bir kusuru vardır. Web sitesi kullanıcılarına yoru göndermek ya da
basit bir ankete katılmak üzere davetiye yollamak geribildirim almak açısından yararlı bir
yöntem olmakla birlikte, piyasa araştırmasının güvenilir ya da temsil vasfı yüksek
yöntemlerinden değildir.
Web sitesindeki banner'lar: Eğer web sitesinde reklam yayınlanıyorsa, o zaman profil belirleme
ya da memnuniyet ölçme anketinin davetiyesi bir banner (ya da başka) reklamıyla
sunulabilir Banner'ların getireceği yanıt oranları da genelde çok düşüktür ve fazla güven
telkin etmez.
Kayıtlı kullanıcılara e-posta göndermek: Bir web sitesinin kullanıcıları eğer kayıtlılarsa, o
zaman onlara bir e-posta göndererek bir ankete katılmaya davet etmek (alınmış olan izinlere
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bakarak) mümkün olabilir. Bunun belli kullanıcı gruplarını hedef almak ve muhtemelen biraz
daha uzun (sözgelimi 15 dakikalık) bir anket önermek gibi avantajlan vardır, fakat yanıt
verenlerin belleklerinin, siteyi gezdikleri sırada ankete katılan kişilerin ki kadar keskin
olmayacağı açıktır.
KULLANILABİLİRLİK TESTİ
Kullanılabilirlik testi, bir web sitesinin kullanıcılar açısından ne kadar elverişli olduğunu ve
hem onların hem de web sitesi sahibinin istediği işlevleri ölçmeye odaklıdır. Kullanılabilirlik
testi aynı zamanda bir web sitesinin yasalara, düzenlemelere, kural ve ilkelere ne kadar uygun
olduğunu, örneğin özel zorluk ve gereksinimleri bulunan kişilerin erişimine uygun olup
olmadığını değerlendirmeyi de içerebilir. Kullanılabilirlik testi piyasa araştırması ile HCI
(insan-bilgisayar arayüzü) ve kullanılabilirlik uzmanlarının ortak alanıdır. Çok disiplinli
oyuncuların geniş çerçevesi nedeniyle web sitelerinin kullanılabilirliği hakkmda zengin bir
bilgi birikimi mevcut bulunmakla birlikte, bunun büyük kısmı normal pazar araştırmasının
sınırları dışmdadır. Web sitesi tasarımı alanındaki (kullanıcıların gereksinimleri açısından) en
önemli düşünce önderlerinden biri pek çok çahşmasını web sitesinden bulabileceğiniz Jakob
Nielsen'dir. Çalışmalarının çoğuna internet adresinden ulaşabilirsiniz [http://www.useit.com].
Kullanılabilirlik araştırmasmı planlarken bu bilgi son derece yararlıdır.
Kullanılabilirlik testi iki geniş kategoriye ayrılabilir. Birincisi; kullanılabilirlik, siteyi
ziyaretçiler için mümkün olduğunca etkin ve elverişli kılma yönüyle tanımlanabilir.
İkincisindeyse, erişilebilirlik bakımından tarif edilebilir. Erişilebilirlik genel olarak birtakım
özel engelleri bulunan bir kullanıcının (sözgelimi görsel engelli ya da elleri olmayan biri)
siteye ne kadar kolay ulaşabildiğini anlatan bir terimdir, ama daha özgül ifadesiyle, W3CWAI
[http://www.w3.org/ yjAV) standartlarına uygunluk anlamına gelir. Bir kullanılabilirlik
projesinde bu iki tanımdan, yani uygunluk ile erişilebilirlik yönünden hangisinin söz konusu
olduğuna açıklık getirmek şarttır.
• Kullanılabilirlik testi nicel ve nitel pek çok teknikten yararlamr:
O sörf yapanlara eşlik ettnek
O göz takibi
O kullanılabilirlik laboratuvarı
O uzman değerlendirmesi

'
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O kullanıcı anketleri
O otomatik test
WEB SİTESİ TASARIMI VE WEB SİTESİ KONSEPT TESTİ
Web sitesi tasarımı ve konsept testi yeni sitelerin gelişimi, sitelerdeki değişiklikler ve
bir site için yeni özellikler geliştirme gibi konularla ilgilenen web sitesi araştîrmalarıdır.
Tasarım ve konsept testi araştırmasında; online ve internet dışı nitel araştırma, nicel araştırma,
web sitesi analizi ve gözle takip gibi çok sayıda pazar araştırması tekniği kullanılır.
İnternet son derece hızla gelişen bir araç olduğundan, gözden geçirme-tasarımuygulama-tekrar gözden geçirme döngüsü bırçok ürün ve hizmete göre daha kısa ve agresiftir.
Bu döngünün içerdiği tipik unsurlar şunlardır:

1. Mevcut siteyi irdelemek
2. Kullanıcı/ziyaretçilerin ne aradığını ve ne istediğini sorgulamak
3. Yeni malzemeler geliştirip test etmek
4. Revizyonlar uygulayıp test etmek
Süreç 4. aşamaya geldiğinde, tekrar 1. aşamaya dönüp baştan almak gerekir. Eğer ortada bir
web sitesi yoksa, yani yeni kurulacaksa o zaman işe 2. aşamadan başlanır.
1. Aşama: Mevcut siteyi irdelemek
Bir siteyi incelemek için, piyasa araştırmacılarının incelemeleri beklenen bütün diğer
fenomenlerden daha fazla yol olsa gerekir. Bir web sitesini irdelemenin yolları şöyle
özetlenebilir:
O Ziyaretçi profili çıkartna ve memnuniyet ölçümü (bir önceki başlıkta görmüştük)
u. Sörfe eşlik etmek, web sitesinde sörf yapanları izlemek
v. Profesyonel gözden geçirme, bir ıveb sitesini belirlenmiş kriterlere göre değerlendirme
w. Web sitesi analizi, ölçümleme ve işlem verisi; yani insanların bir sitede neler
yaptıklarına dair bilgi toplama
x. Semiyotik, yani web sitesinin dili ve kullandığı simgelerden şirket ve kurucuları
hakkında çıkan ipuçları
y. Gözle takip, ekranın bangi kısımlarına bakılıp, hangilerine bakılmadtğını incelemek
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z. Bloglar, duyuru tahtaları ve online araştırma toplulukları yardımıyla kullanıcıları belli
bir süre izleyerek, web sitesinin yaşantılarına ne kadar denk düştüğünü anlamak
aa. Web sitesinin insanlara ne kadar uygun olduğunu saptamak amacıyla derinlikli
görüşmeler (internette ya da dışşında) düzenlemek
bb. İnsanların web sitesi hakkında (profili yeterince yüksekse)birbirlerine neler anlattığım
görmek için blog ve buzz veri madenciliğine başvurmak
Bu yaklaşımlar bölümün ileriki kısımlarında ele alınıyor. Web sitesini irdelemekteki
amaç işe yarayan ve yaramayan noktaları ve ziyaretçilerin siteyi kullanma biçimini
saptamak, web sitesinin kullanıcı ve ziyaretçilere verdiği mesajt yakalamak ve belli
kriterler ışığında etkinlik düzeyini ölçmektir.
2. Aşama: Kullanıcı/ziyaretçilerin ne aradığını ve istediğini
sorgulamak
Müşterinin kurulu bir web sitesi varsa, o zaman başlangıç noktamız 1. aşama yani var
olan

siteyi

irdelemek

olacaktır.

Çoğunlukla

kullanıcı/ziyaretçinin

istek

ve

gereksinimlerini anlamak için araştırmacının incelemekte olduğu web sitesinden daha
geniş bir bakışla yaklaşması, örneğin kullanıcı/ziyaretçinin siteyi nasıl kullanacağım ve
diğer sitelerle arasında nasıl bağlantı kuracağım da araştırma gereği doğar.
1. aşamada belirtilenlere ek olarak şunlar da kullanılabilecek tekniklerdir:
O gerek görevleri gerekse tartışmaları taramak için odak grupları (internette ya da
dışında)
O insanların görev ve enformasyonu nasıl gruplandırdığını inceleyen enformasyon
mimarisi araştırması
O özellikle bölümlendirme ve birleşik analiz gibi pazarlama bilimi teknikleri kullanarak nicel
araştırma
3. Aşama: Yeni malzemeler geliştirip test etmek Yeni, değişik bir web sitesi geliştirmek için
1. ve 2. aşamalarda belir-tilen araştırma teknikleri, özellikle nitel, işbirliği yaklaşımları
kullanılabilir. "Geliştirme" ve "test etme" evresine ek olarak; kullanıla-bilirlik testi,
profesyonel gözden geçirme ve nicel alternatif testi gibi yöntemler de devreye sokulabilir.
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Telkafes {ıvireframe), web sitesi geliştirme çalışmalarında kullanılan popüler araçlardandır.
Telkafes her parçanın (navigatör gibi) nereye g[_ receğini gösteren ve farklı içeriğin tasarım ve
test sürecinin parçası olarak görünmesine imkân tanıyan yeni bir web sitesi şablonudur.
Yeni tasarımların ziyaretçilerin gözüne takılıp takılmayacağım anlamak için gözle takip
uygulanabilir.
4. Aşama: Revizyonlar uygulayıp test etmek
Yeni bir web sitesi açıldığında ya da var olan bir siteye birtakım değişiklikler
uygulandığında popup anketler aracılığıyla nicel bir test yapılarak, kullanıcıların deneyimleri
değerlendirilir.
Birçok piyasa araştırmacısı web sitesi testi sırasmda bir değişikliğin hemen ardından
alınan memnuniyet puanlarının değişiklik öncesine göre düştüğünü bildirmiştir. Bunun, her
değişikliğin, sitenin yeni özelliklerini öğrenmek zorunda kaldıkları için, düzenli ziyaretçiler
üzerinde kısa süreli olumsuz bir etki bırakmasından kaynaklandığı ileri sürülüyor. Aynı şey bir
iki hafta içinde düzeltilen birtakım kusurlara sahip yeni bir web sitesi için de geçerlidir.
Yeni bir tasarıma ilişkin asıl test değişiklikten birkaç hafta sonra alınan görüşlerle, trafik
yoğunluğu, sitede kalma süresi ve işlem sayısı gibi değerlerin ölçülmesiyle gerçekleştirilir.
Web sitesi tasarım araştırma yöntemleri özeti
Web sitesi gözden geçirme-tasarım-uygulama—yeniden gözden ge-çirme döngüsünün farklı
evrelerinde geniş bir teknikler yelpazesi kullanılabilir. Aşağıdaki tablo bu sürecin dört
aşamasını ve en yaygın biçimde kullanılan pazar araştırması tekniklerini gösteriyor.
TEKNİK PERFORMANS VE YGD (YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ)
Bir web sitesi, ziyaretçilerini giriş yapanlarm sayısı, uğradıkları say-fa adedi ve
kaldıkları süre gibi çeşitli değerlerle ölçümleme fırsat-ları sunar. Web siteleri indirme hızı,
farkh internet tarayıcılarında görünme şekli ile kopuk bağlantı ve JavaScript hatası kusurları
gibi teknik yönleriyle de ölçülür. Eğer bir web sitesi işlem yapılan bir site ise (örneğin bir eticaret sitesiyse) gelir akışı, bırakılan alışveriş sepetı sayısı ve reklamlara giden para tutarı ile
arama motoru bağlantıları ve sonuçtaki satış miktarı gibi bilgiler de bulunur.
Bu tür araştırma normalde web sitesi analiz ve ölçümleme teknikleriyle ve de
çoğunlukla web tasarım şirketleri ile arama motoru uzmanları tarafmdan gerçekleştirilir. Bazı
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araştırma ajansları bu hizmetleri verir; ama bunlar piyasa araştırmacılarmm çoğunda, bu teknik
ölçümlerle daha geleneksel pazar araştırması çıktılarını bağ-daştırma ihtiyacma yol açar.
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ARAMA MOTORU OPTİMİZASYONU (SEO)
Web sitelerinin önemli bir ziyaretçi kaynağı da, arama motorlarıdır, yani Google ve Bing gibi
arama motorlarma bir sözcük yazarak web sıtesine yönlendirilen internet kullanıcılarıdır. Web
sitesi, arama mo-torundan gelen trafik akışını çoğaltmak için sonuçlarm ilk sayfasma
girebilmelidir.
Bir web sitesini ideal verime ulaştırmak için, bulunma ve ulaşıl-ma olasTİığını mümkün
olan en yüksek düzeye çıkarmak şarttır. Bu bilgi alanTna SEO (arama motoru optimizasyonu)
denir. Kendilerine özgü bir literatürleri ve konferanslarTyla çok sayıda SEO uzmanı bulunmaktadTr. SEO damşmanİTğT yapan az sayıda pazar araştırması ajansı varsa da, SEO ile
piyasa araştırmacTİarTnın teması daha çok toptan optimizasyon ve sitenin güçlendirilmesi için
birlikte çalışma biçiminde somutlanır.
SEO'ya eşlik eden bir alan da SEM'dir (arama motoru pazarlama-ST). SEO bir web sitesini,
arama motorunun para ödenmeyen, yani doğal sonuçlarTnın olabildiğince olumlu çıkmasını
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sağlayacak şekil-de optimize etme işlemidir. Bunun tersine SEM paralı, yani sponsorlu
bağlantılardan optimum sonuçlar elde etme işlemidir.
ONLINE REKLAM TESTİ
Online reklamları, örneğin banner'larT test etmek genel reklam testleri sektörünün
uzmanlaşmTş bir kTsmıdır. Bu teknikleri şöyle sıralayabiliriz:
O nitelik testi: genelde yüz yüze (online seçenekler saklı kal-mak koşuluyla) ve diğer
reklamların testinde kullantlan yaklaşımlar da dahil
O gözle takip: insanlar reklamı görüyorlar mı, gözleri rekla-mın üzerinde bir süre kalıyor
mu?
O web ölçümleme, tıklama oranları ve varsa, sonuç alma (ör-neğin hangi uygulamalar en
yüksek eylem düzeyi, yani sa-ttş getirdi) oranlart gibi değerleri izlemek
O gönderi öncesi ve kontrol/test nicel testi, genelde reklanti görenlerle görmeyenleri
karşılaşttran popup anketler
Online reklamlar genelde (doğrudan posta gibi doğrudan pazarla-ma teknikleriyle eş düzeyde)
reklamcıhğın en kolay ölçülebilir biçım1 olarak tarif edilir, çünkü reklamcT belli bir reklam
uygulamasının ge-tirdiği tıklama ve satış sayısmT hesaplayabilir. Ancak bu algı, mark inşasının
yapabileceği etkiyi ya da alma/kullanma yönündeki nrye artırıcı katkıyı göz ardı edebilir.
Araştırmacılar reklamlarm mark yaratma üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini de dikkate
almak zorundadır. Ayrıca bazı araştırmalar bir şey satm almadan önce o siteye ortalama beş
kez giriş yapıldığını gösteriyor. Dolayısıyla o kul-lanıcıyı siteye ilk getiren reklamı, satm alma
işlemiyle bağlantılandırmak hayli zor oluyor.
POPUP ANKETLER
Popup anketler olası bir katıhmcı sayfayı ziyaret ettiği ya da bir işlem başlattığı zaman açılan
özel bir web sayfası ya da sayfalar topluluğuna eşlik eden anketlerdir. Tipik örneği, katıhmcınm
ziyaret ettiği sayfanm üzerinde yeni bir pencerede açılmasıdır. Katıhmcılara popup anket gibi
görünen anketlerin çoğunun aslında teknik açıdan üste bindirme (bindirmeli şerit) olduğunu
belirtelim. Ancak sisteme özgü teknik bir konu olan bu nokta, araştırmacıyı gerçek popup
anketlerde de, bindirmeli şe-ritlerde de aynı olan işin özünden uzaklaştırmamahdır.
Popup anket kullanan bir araştırmacının önündeki başhca sorun-lar şunlardır:
253

O Katılımcı çekmek: Anketin tasartmt ziyaretçilerin ilgisini çekebilmeli ve onları katılımcı
yapmayı başarmalıdır. Katılımcı çekme süreci davetiye tasartmt ile teşvik kullanma
konularını da kapsar.
O Anket tasarımı: Anket tasarımı araşttrmanın hedeflerini, küçülen ekran boyutunu ve
ankete başlayan katıltmcıntn sonuna kadar götürme olastltğtnt yükseltme ihtiyactnı
dik-kate almaltdır.
O Analiz: Araşttrmact klasik analizin yant sıra, görünmeyen işlemi* ve tveb ölçümlemeye
başvurup başvurmamayı da dü-şünmelidir.
O Popup anketlerin lojistiği: Popup anketleri kullanan araş-ttrma tveb sitesi
ziyaretçilerinin lojistiği şunlardan oluşur: Hangi ziyaretçiler davet edilecek, anket bizmete
girdikten sonra sitede ne kadar süre kaldılar, ekran kime açılacak ve teknoloji sorunları.
O Etik ve kalite sorunları: Genel araştırma ilkelerine ek ola-rak, popup anketlerle özel
olarak ilişkili bir dizi konu bu-lunmaktadır.
KATILIMCI ÇEKMEK
Katılımcı çekme eylemi, araştırmamn temsil vasfını yükseltmek için ola-bildiğince yüksek bir
yanıt oranına ulaşma sürecidir. Katılımcı çekmenin başlıca öğesi davetiyeler ve teşvik
kullanılıp kullanılmayacağıdır.
Anket davetiyesi
Anket davetiyesine iki genel yaklaşım vardır, ilki basit bir anket çağrısı içeren küçük bir popup
kutusu koymaktır.
Şekil 15.1'de altı çizili üç kalem de birer köprüdür. Mahremiyet sözcüğü katılımcı adayını
araştırmayla ilgili tüm ayrıntıların açıklandığı bir sayfaya bağlar. "Hayır, teşekkürler" köprüsü
popup'ı kapatır. "Evet, yardım etmekten mutluluk duyarım" bağlantısı ise katılımcıyı anketin
birinci sayfasına götürür.
İkinci yaklaşım, Şekil 15.2'deki gibi sayfanın üst kısmını anket tanıtımı/davetiyesi şeklinde
düzenleyerek, anketin birinci sayfasmı ziyaretçiye göstermektir.
Şekil 15.2'de anketin ilk sorusuyla davetiyenin ilk sayfada nasıl birleş-tirilebileceğini
gösteren bir örnek yer ahyor. Katılımcıya ankete başlama ya da reddetme tercihleri sunuluyor.
Popup anketlerde ilk soru genelde yaşla ilgilidir, bundan amaçlanan çocukların girmesini
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önlemektir. Şekil 15.2'deki örnekte 16 yaş altındaki çocuklara giriş izni yoktur. Giriş izni
yaşının ülkeden ülkeye farkhhk gösterebileceğini, ayrıca ürün kategorisi ve araştırma konusuna
göre de değişebileceğini dikkate alın.
Kısa davetiye genelde daha az rahatsız edicidir, ama kazandırdığı yanıt oranı son derece
düşüktür. Şekil 15.2'deki gibi anket giriş sayfası yaklaşımındaysa daha yüksek bir yanıt oranına
ulaşıhyor, dolayısıyla anketin temsil niteliği daha yüksek oluyor.
Actne Şirketi
Lütfen web sitemizi geliştirmemize yardımcı olun. Bir iki dakikanızı aytrtp kısa bir online anketi
doldurun.
Anket en fazla 4 ila 6 dakikanızt alacaktır. Mahremiyetinize saygı göstereceğimiz gibi bütün
bilgileriniz gizli kalacaktır.
Teşekkür ederiz.
Evet. yardtm etmekten mutluluk duyarım I Hayır. tesekkürler

Acme Şirketi
Lütfen

web

sitemizi geliştirmemize yardımcı olun. Bir iki dakikanızı ayırıp kısa bir

online anketi doldurun.
Kaç yaşındasınız?
Lütfen size uyan kategoriyi seçin. O 16 yaş altı O 16-29arası O 30-49
arası O 50-69 arası O 70 ve üzeri

Anketle ilgili notları
• Anket en fazla 4 ila 6 dakikanızı alacaktır.
• Anketi doldurmak istemezseniz, pencereyi kapatmanız ya da buraya ttklamantz yeterlidtr.
• Mahremiyetinize saygı göstereceğiz ve bilgilerinizi saklı tutacağız, gizlilik politikamız
hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
• Bu araştırma Ope Full Research Ajansı tarafından ger-çekleştirilmektedir. Daha fazla bilgi
255

almak ya da bizimle temas kurmak için burava tıklayın.
Ba aşarılı davetlerin bazı ortak temel kuralları vardır:
1. Aynı renkleri, logoları ve yazı fontlarını kullanarak davetiyenin web sitesine ait olduğu
izlenimini verin. İnsanlar anketin, kullanıa olarak kendilerine daha iyi bir hizmet sunmak
amacıyla web sitesi tarafmdan yapıldığını anlarlarsa, katıhnaya daha istekli davranırlar.
2. Katıhmcı adaylarına anketi doldurmanın ne kadar süreceğini açıkça bildirin.
3. Davetiyeyi kısa tutun—ne kadar uzun yazarsanız, o kadar az okunur.
4. Unutmayın ki bunlar ya sizin ya da müşterinizin müşterileridir. Amacınız onlardan yardım
talep etmektir, onları gücendirmek ya da küs-türmek istemezsiniz.
Teşvikler
Teşvikler yanıtlama oranlarını yükseltebilir. Ancak teşvik kullan-manın, normalde siteye bir
kere bile uğramayan kişileri dahi ankete katılmaya özendirdiği yönünde hatırı sayılır kanıtlar
mevcuttur; yani bu kişiler siteye salt teşvik yüzünden ankete katılmak için girerler.
Eğer site internet kullanıcıları geneline açıksa, teşvik vermemek daha doğru olur. Bununla
birlikte eğer web sitesini sadece kayıtlı üyeler kullanabiliyorsa, teşvik vermek araştırmacı
açısından daha güvenli ve uygun görünebilir.
Farklı ülkelerde teşviklerle ilgili değişik kural ve yasalar bulundu-ğunu belirtmekte yarar
vardır. Özellikle lotaryalar ve ödül çekilişlerı her yerde yasal kabul edilmediği gibi, kimi
yerlerde de yasal sayılsa bile belli düzenlemelere tabidir.
ANKET TASARIMI
Anket tasarımı araştırmanın hedeflerini, ekran boyutunun küçül-mesi (popup anketler
normalde sayfanın tümünü kaplayamaz) giD1 kısıthhkları ve ankete başlayan katılımcılarm
sonuna kadar götürme olasılığını yükseltmeyi dikkate almak durumundadır. Tasarım site jjjn
ve ziyaretçilerinin doğasını hesaba katmahdır. Örneğin müzik tutkunları yeni bir hizmet için
ziyarete gelen kişilere göre daha farklı tarzdaki bir ankete katılmayı tercih edebilirler, buna
karşıhk örneğin işlem yapmak için bir banka sitesine girenler bir turizm danışma site-sinin
ziyaretçilerinden daha temkinli davranabilirler.
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Popup anket tasarımı konuları
Popup anket tasarlayan bir araştırmacı önce anket tasarımıyla ilgili genel konuları, özel olarak
da online anket tasarımıyla ilgili meselele-ri bilmek zorundadır. Genel tasarım konuları 3.
Bölümde ele alınmış-tı. Ancak popup anket tasarımma ilişkin bazı ek sorunlar vardır.
Uyarı
Akılda bulundurmak gereken en önemli konu popup anketin, isteme-den araya girmesidir.
Ziyaretçiler çoğunlukla siteye belli bir amaçla, örneğin şarkı dinlemek, yeni bir ürünün
kullanım talimatmı oku-mak, hizmetlere bakmak ya da bir ürün satın almak için girmişlerdir.
Anket site ziyaretçisiyle tamamlamak istediği işinin arasma girmiştir, dolayısıyla çekici,
etkileyici ve kısa olmahdır.
Anketin uzunluğu
Çeşitli öğütlerde bulunmak mümkünse de, bir popup anketi doldur-mak beş dakikayı
geçmemeli ve kesinlikle on dakikadan uzun sürme-melidir. Anket süresinin en önemli yanı,
katılımcmın gözüne sürenin mümkün olduğunca kısa görünmesidir.
Pencere boyutu
Bir popup anket tipik olarak ziyaretçinin ekran boyutundan daha küçük bir pencereye göre
tasarlanır. Popup'm ardmda asıl pencereyi görmek katılımcıya anket hakkmda güven verir ve
kontrolün ken-disinde olduğu duygusunu kazandırır. Araştırmacılar popup anketi ekran
boyutunun yüzde 60 ila 80'i kadar düşünürler, ama bu ziya-retçilerin ekranına göre değişir.
En güzel kural, kullanıcılarm yüzde 20'sinin daha küçük bir ekram olduğu, yüzde 80'inin ise
daha büyüfc bir ekram olduğu varsayımından hareketle, anketi yüzde 20'lik pu anlar
üzerinden tasarlamaktır.
Web sitesi sunucu verileri test edildiğinde ziyaretçilerin PC'lerinin ekran boyutlarını verir.
Örneğin 2009 Kasımmda Future Place blo-gunun [http://thefutureplace.typepad.com]
ziyaretçilerinden topla-nan veriler yüzde 20'sinde en az 1200 piksel genişliğe ve en az 960
piksel yüksekliğe sahip bir ekran bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.
Scroll bar (Kaydtrma çubuğu)
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Katılımcılarm anket sayfasınm tamamım görmesi için kaydırma çubuklanmn, özellikle yatay
kaydırma çubuğunun, hele anketin ilk sayfasında kullanılmaması gerektiği konusunda genel
bir görüş bir-liği hâkimdir. Popup anket daha küçük bir pencerede açılacağından sorular,
teşvikler ve talimatlar için daha kısıtlı bir alan kalacaktır. Buradan, soruların sayfaya
düzgünce oturmasına özel bir dikkat ver-mek gerektiği sonucu çıkar.
Yanıt vermeye zorlama
Popup anketlerde yanıt vermeye zorlama, yani anketin katılımcı ge-çerli bir yanıt verene
kadar devam etmemesi özelliğini kullanıp kul-lanmama konusunda farklı görüşler mevcuttur.
Kullanılmasını sa-vunanlar verilerin analizini esas alırlar. Özellikle gelişkin teknikler
kullanılırsa eksik veriler analizi zorlaştırabilir.
Karşı görüş ise popup anketin katılımcıdan işbirliği talep etmesı üzerinde duruyor. Eğer
katıİımcı belli bir soruyu yanıtlamak istemez-se, onu zorlamamız doğru olur mu? Belli bir
soruyu yanıtlamaktansa anketi bırakmayı tercih etmesi durumunda, bizim onlardan alabileceğimiz verileri almak isteyeceğimiz açıktır. Ayrıca araştırmacıların geçerli araştırma
ilkelerini akılda bulundurmalannda yarar vardır. Örneğin ESOMAR'm İnternette Pazar ve
Kamuoyu Araştırmaları Yürütme ilkeleri şöyle der: "Bunun da ötesinde, gereken yerlerde,
katılımcılara belli sorulart yanıtlamama (ama görüşmeye devant etme) olanağı tanıyan
uygun teknik önlemler uygulanmalıdır .-■ Araştırmacmın katılımcıları yanıt vermeye
zorlamamayı tercih ettiğı jyj-umlarda bile, yine de örneğin davetiyenin çocuklara da gitmiş
olffia olasılığı karşısında, yaş sorusu gibi zorunlu tutulacak bazı so-rular olacaktır.
İlerleme göstergeleri
İlerleme göstergelerinin verileri ve yamtlama oranlannı iyileştirip iyi-leştirmediği konusu
üzerinde ciddi bir tartışma vardır. Buna karşm, katılımcıların anketin ne kadarım
doldurdukları ve geride ne kadar kaldığını öğrenme istekleri hakkmda pek bir anlaşmazlık
söz konu-su değildir, ESOMAR'm İnternette Pazar ve Kamuoyu Araştırmaları Yürütme
ilkeleri der ki: "Katılımcıların ankette ne kadar yol aldıkla-rını görmelerini sağlayacak bir
tür ölçüm cihazı kullanılması tavsiye editir."
Yanıt oranlarını en yüksek düzeye çıkarmak
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Yanıtlama oranları şu etmenlere bağlıdır:
(a) İlişki:

Ziyaretçi

ile

web

sitesi

arasmdaki

ilişki

ne

kadar

iyi

(eğer

bir

site ziyaretçiler arasında çok tutuluyorsa, yanıt oranı yüksek çıkar)
(b) Davetiye:

Davet

sürecinin

etki

gücü

t (c) Uzunluk: Anketin süresi
(d) İlginçlik: Anketin ne kadar ilginç ya da sıkıcı olduğu Web sitesi araştırma alanmda iyi
bir üne sahip İngiliz pazar araştırmacılarmdan Virtual Surveys 2008-2009 döneminde tipik
yanıt oranlarmın yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseldiğini belirtiyor. Daha düşük bir yanıt
oranıyla çalışıyorsanız bunun nedenlerini araştırmanız yerinde olacaktır.
Konu popup anketler olunca, yanıt oranı sözüyle ne kastedildiğini açıklığa kavuşturmakta
yarar vardır. En iyi yol, ankete kaç kişinin başlayıp kaç kişinin bitirdiğini hem mutlak
rakamlarla hem de an-kete davet edilenlerin oranıyla belirtmektir. Anketi tamamlayanlarm
oranını ankete başlayanların yüzdesiyle ifade etmek de yine yararlı olacaktır.
Tablo 15.2'de 10 bin popup'ın devreye girdiği hayali bir anket ör-neği yer alıyor.
Tabloda anketi doldurmaya 2 bin katılımcının başladığı ve bu rakamm davet edilenlerin
yüzde 20'si olduğu belirtiliyor. Bu 2 bin kişiden anketi tamamlayanların sayısı 1000 kişidir; bu
da tamamla-ma oranının yüzde 50 olduğunu, davetiye gönderenler arasmda ise oranın yüzde
10'da kaldığını ortaya koyuyor.
Yukarıda sıralanan dört etmenin (ilişki, davet, uzunluk ve ilginç-lik) dışında, araştırmacının
insanların siteyi sevmeleri için yapabi-leceği pek az şey bulunduğundan, durumu olduğu gibi
kabul etmek gerekir. Davetin ve anketin tasarımınm siteye ait olduğunu açıkça gösterecek
şekilde markanm izlerini taşıyarak ve araştırmanın nede-ninin ziyaretçi/kullanıcılara sunulan
hizmeti iyileştirmek olduğunu açıklayarak, sitenin iyi niyetini güçlü bir şekilde yansıtmayı
başara-bilmelidir.
Tablo 15.2

Davetiyeler
Başlayanlar

_

10000
2000
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Başlayanlarm davet

% 20

edilenlere oranı (yüzde)
Tamamlayanlar

1000

Yanıtlama oranı yüzde

%10

(tamamlayanların davet edilenlere oranı)
Tamamlama oranı yüzde

%50

(tamamlayanlann başlayanlara oranı

Tasarım bölümünde belirtildiği gibi anketin ilk sayfasım davetiye ola-rak kullanmak çoğu
durumda yanıt oranını yükseltir. Bu etkinin boyut-larını hafife almamak gerekir; Runham
(1999) BBC web sitesinde bır anketin yanıtlanma oranını yüzde 80 olarak açıklamıştı. Bunun
nedenı online araştırmanın 1999 tarihinde henüz yeni olmasma, ara sayfa yaklaşımınm
kullanılmasına (ilerde ayrmtıh olarak ele alacağız) ve BBC ve ziyaretçileri arasındaki güçlü
olumlu ilişkilere bağlanmıştı.

Anketler kısaldıkça (doldurmak için gereken fiili süre ile algılanan süre bakımmdan)
yanıtlama oranı da, tamamlama oranı da yükse-Hyor. İdeal anketin uzunluğu en fazla beş
dakikadır, araştırmalar makul üst sınırın on dakika olduğunu gösteriyor. Ancak on dakikayı
geçtikten sonra davet edilenler arasından ankete başlayanların çok az kısmı sonunu
getirebilecektir. Bazı araştırmacılar anketi kısalt-mak için soruları iki forma ayırma taktiği
uygulamışlardır. Bu du-rumda örneklem ihtiyacı artar, ama anketler çok daha kabul edilir bir
niteliğe kavuşur.
Erişim paneli üyeleri tarafından doldurulan anketlere kıyasla po-pup anketlerin yarıda
bırakılma riski daha yüksektir, çünkü normal teşvik uygulamasının dışmdadır ve panel üyeleri
bir yere kadar zayıf tasarımlara ahşkındır. Bu, popup anketlerin mümkün olduğunca il-ginç
olması, örneğin grid (ızgara), açılır kutu, vb gibi sevilmeyen an-ket özelliklerinden kaçınması
ya da bunları en aza indirmesi gerektiği anlamına gelir. Web sitesi anketleri tasarımıyla ilgili
daha fazla bilgi almak isterseniz, önceki sayfalarda yer alan anket tasarım bölümüne bakabilir
veya Designing Effective Web Surveys (Couper, 2008) adlı ders kitabını okuyabilirsiniz.
İşlem yapılan siteler
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İnsanlarm ödemeler ya da bankacıhk işlemleri için kullandığı türden iş-lem yapılan sitelerde
araştırma yaparken özel bir dikkat gerekir. İnternet kullanıcıları sürekli olarak güvenlik
ihlalleri, e-posta yoluyla dolandırıl-ma ve kimlik hırsızlığı gibi tehlikelerden sakınma
konusunda uyarıhr. Bu yüzden insanlar bir ödeme ya da para havalesi yaparken bir popup
anketi devreye sokmaya kalkmak pek akıllıca olmaz. Bu gibi durumlarda en tipik araştırma
yaklaşımı, katıhmcıya ankete katılmasını ziyaretin işlem kısmına geçmeden önce teklif
etmektir; anketi ya işlemini bitirdikten sonra ya da onu bir kenara bırakarak dolduracaktır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal ağ sitelerinden elde edilen müşteri bilgileri ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında
son derece yararlı olacaktır ancak bu bilgilerin ilgisiz kişilerle paylaşılması müşterilerin
mahremiyet haklarına tecavüzle eşdeğerdir. İletişim ve etik kurallar benimsendiğinde ve
uygulandığında sosyal ağ sitelerinin dezavantajları da bertaraf edilmiş olacaktır. Özetle gerçek
yaşamdaki sosyal ağımızda bulunan kişilerle iletişim kurarken kullanılan kurallar ve etik
değerler sanal ortamda daha fazla önemsenmelidir. Kurumsal iletişim planları içine medya
planlama yaparken Web 2.0 ortamlarını da dikkate almak gerekmektedir. Öncelikle web 2.0
ortamlarının etkinliği hem kurumsal itibar hem de halkla ilişkiler ve reklam ortamları olarak
değerlendirilmelidir. Web 2.0 ortamlarında iletişim kurmak amacıyla artık kuruluşların belirli
politikalar belirleyip Hedef kitlenin bir arada bulunduğu ve hedef kitleyle ilgili birçok verinin
sayısal olarak alınabildiği sosyal ağ sitelerinde halkla ilişkiler ve reklamla ilgili birçok
uygulamayı da gerçekleştirmek mümkündür.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi/hangileri web sitesi araştırmasına özgü çeşitli yöntemlerdendir?
I. Web sitesi araştırma projelerinin tipleri
II. Popup anketler
III. Web sitesi ölçümleri ve analizler
IV. Web sitelerinin gözden geçirilmesi

a- I, II, III, IV
b- Yalnız I
c- Yalnız II
d- Yalnız III
e- I, III, IV

2.Aşağıdakilerden hangisi/hangileri web sitesi araştırmasına özgü çeşitli yöntemlerdendir?
I. Web sitelerinin gözden geçirilmesi
II. Sörfe eşlik etmek ve gözlem araştırması
III. Diğer web site araştırma yaklaşımları
IV. Web site araştırma özeti

a- Yalnız I
b- Yalnız II
c- Yalnız III
d- I, III, IV
e- I, II, III, IV

3.Aşağıdakilerden hangisi/hangileri web sitesi araştırma projelerinin en yaygın tipleri ve
müşterilerle araştırmacılar yönünden uygulamalarındandır?
I.

Web sitesi ziyaretçilerinin profilini çıkarmak ve memnuniyet derecelerini saptamak
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II. Kullanılabilirlik testleri
III. Web sitesi tasarımı
IV. web sitesi konsept testi
a- Yalnız I
b- Yalnız II
c- Yalnız III
d- I, III, IV
e- I, II, III, IV

4.Aşağıdakilerden hangisi/hangileri web sitesi araştırma projelerinin en yaygın tipleri ve
müşterilerle araştırmacılar yönünden uygulamalarındandır?
I.
II.

Teknik performans
YGD

III.

Arama motoru optimizasyonu (SEO)

IV.

Online reklam testi

a- Yalnız I
b- Yalnız II
c- Yalnız III
d- I, III, IV
e- I, II, III, IV
Cevaplar:
1) A
2) E
3) E
4) E
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13. WEB SİTESİ ÖLÇÜMLERİ VE ANALİZLERİ

264

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal ağlar ve özellikleri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı avantajlar
nelerdir?

2.

Sosyal bir ağa katıldığınızda neler dikkat etmelisiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sosyal Ağlar

Kazanım

Sosyal ağlar ve özellikleri
öğrenilir.

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Metinler
konuların

ve

örnekler
daha

ile
kolay

anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
1.

Sosyal ağ

2.

Viral

3.

Online sanal topluluklar
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Giriş
Çeşitli amaçlarla kurulan sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı çeşitli
avantajlar ve dezavantajlar gözlemlenmektedir. Sosyal ağlar kişilerin sosyal hayatının iyi
gitmesi için önemli bir anahtardır. Kişinin kendisiyle, sosyal ve iş çevresiyle, akrabaları ve
arkadaşlarıyla, müşterileriyle kaliteli ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır. Sosyal ağlarda
kontrol kişinin elindedir. Sosyal ağlar sadece kişiler için değil, kurumlar için de önemli bir
anahtardır. Sosyal ağlar işletmelere, hedef kitleleriyle temas kurmalarını ve doğru hedeflere
ulaşmalarını sağlamaktadır.
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13. Web Sitesi Ölçümleri ve Analizleri
ANALİZ
Piyasa araştırmacısı klasik analizin yanı sıra, tamamlanmış ya da kısmen doldurulmuş
anketleri kullanmayı veya görünmeyen işlem-erle web ölçümlerini de hesaba katmak
zorundadır.



Gizlilik politikasını açıklayan bir bağlantıyı mutlaka koyun.



Anketin web sitesinin tarzı ve görüntüsüyle uyum içinde görün-mesini sağlaym;
anketin web sitesi adma yapıldığına dair kuşkuya yer bırakmaym.



Yanıt oranını ve anketten memnuniyet düzeyini en yüksek noktaya çıkarmak için
anketi mümkün olduğunca ilginç hale getirmeye çalışın.

En iyi web sitesi anket uygulamalarına ilişkin daha ayrıntılı tav-siyeleri Pete Comley'in "İşe
Yarayan, İşe Yaramayan ve Gelecekte İşe Yarayacak Olan Yaklaşımlar" (Comley, 2000)
başlıklı metninde bulabilirsiniz.
WEB SİTESİ ÖLÇÜMLERİ VE ANALİZLER
Web sitesi araştırmalarının ileri düzeydeki faaliyetleri ve harcamalan web sitesi ölçüm ve
analizleri üzerinedir ve piyasa araştırma alanmın dışmda kalır. Toplu olarak alındığında bunlar
web sitesini kimlerin ziyaret ettiği ve orada yaptıkları şeyler hakkında bilgi toplamaya ya-rayan
pasif gözlem teknikleridir.
Burada üç konuyu ele alacağız:
O Web analizi
O Davrantşa göre hedefleme
O Ziyaretçi trafiğini ölçme
WEB ANALİZİ
Web sitesi sahipleri ziyaretçi trafiğini ölçmek ve davranışlarmı değer-lendirmek amacıyla web
analizine başvururlar. Parasız hizmetlerden (örneğin Google Analiz gibi) bir dizi ticari pakete
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kadar geniş bir web analiz sistemi mevcuttur. Web sitesi analizleri web sitesinin gerı-sinde
durur ve web sitesi ziyaretçilerine çoğunlukla görünmezler.
Aynca sunucunun kendisi de, genelde sistem günlüğü denen ol-dukça geniş kapsamh veriler
üretir. Bu bilgilendirmeler üçüncü kışi" lerin analizlerinden ayrı ya da onlarla birleştirerek
kullanılabilir.
Web analizleriyle derlenebilecek bilgi türleri şöyle özetlenebilir:
Ziyaret kalıpları. Normalde katılımcı bazmda tek tek toplanan bir bilgidir. Bu tipik olarak,
katıhmcımn önce hangi sayfaya uğradığı, buraya nereden geldiği, ne kadar kaldığı, hangi
bağlantıları tıkla-dığı ve sonra nereye gittiği gibi bilgi öğelerinden oluşur.
Ziyaretçi bilgileri. Her ziyaretçi hakkmda toplanabilecek bilgiler. Örneğin; ekran boyutları,
işletim sistemi, kullanılan dil, bulun-duğu yer (ülke ve bir noktaya kadar da ülke içindeki
yerleri), kul-landıkları tarayıcı ve aktifleştirilmiş özellikler (örneğin JavaScript ve Flash
gibi).
Etkileşim bilgisi. Kullamcıların web sitesine, sözgelimi arama alan-larına ve formlara girdiği
bilgiler.
Devamlılık bilgisi. Kullanıcının ilk girişi mi yoksa daha önce girmiş mi, girmişse kaç kez?
Bilgi toplama
Web analizi belli bir ziyaretle ilgili bilgileri toplar, fakat daha önceki ziyaret bilgileriyle de
(bazı sınırlamalarla) karşılaştırarak tüm ziya-ret kayıtlarından oluşan koca bir veritabanı
yaratır. Her web analiz paketinin özel izleme şekilleri olabilir, ama hepsi de şu özellikleri
mutlaka içerir:
O Oturum çerezleri. Bir oturum çerezi, ziyaretçi ıveb sitesi-ne girdiğinde sitenin onun
tarayıcısına gönderdiği, salt o ziyaretle ilgili bir metin dosyasıdır. Oturum çerezi
birden çok amaca bizmet edebilir, bunlardan biri ziyaretçiye sitenin başka bölümlerine
her geçişinde üyelik bilgilerini tekrar tekrar sormaya gerek bırakmamasıdır. Oturum
çe-rezleri tveb analizine, ziyaretçinin web sitesi çevresindeki gezintisini izlemek için
ihtiyaç duyduğu mekanizmayı sağ-lar. Oturum çerezi, oturumun sonunda işlevini
yitirir.
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İnatçı çerezler. Oturum çerezlerine benzerler, fakat ziyaret-çinin bilgisayarında çok daha
uzun süre, sözgelimi aylarca hatta yıllarca kalabilirler (bunlara takipçi çerezler de
de~ nir). Inatçı çerezleri kullamm amaçlarından biri reklamla-rı kontrol etmektir.
Çerezler reklamctlara ziyaretçinin belli bir reklamı görüp görmediğini ve görmüşse
kaç kez görmüş olabileceğini söyler. Web analizi inatçı çerezleri ziyaretçi-leri tveb
sitesine her girişlerinde, belli bir süre izlemek üze-re kullanır. Çerezlerin sadece metin
halinde depolandığmı ve sınırlı bir kalıcılık süreleri bulunduğunu da belirtmekte yarar
vardır.
O IP adresleri. Bir IP adresi internete bağlı bir cibazın bilgi gbnderme ve alma olanağı
sağlayan biricik referanstdır. Web analizi diğer izleme yazıhmları ziyaretçinin IP
adre-sini kaydedebilir. Ancak birçok kullanıcının özel IP adresi internet bağlantısı
kurduklarında dinamik şekilde tahsis edilir, bu özellik insanları izlemek için IP adresi
yöntemi-nin etkinliğini zaytflatır.
O Dijital parmak izi. "Dijital parmak izi" terimi bir ziyaretçi-nin kişisel bügisayarına ait
birgrup özelliği ifade eder. Or-neğin ekran boyutu, işletim sistemi, indirilmiş
yazıhtnlar vb. Dijital parmak izi bir siteyi bir ya da birçok kez ziyaret eden kişileri
teşhis ve takip etmenin başka bir yoludur.
Bütün bu veri toplama ve izleme sistemleri, bir kişinin sadece bir bilgisayar (ya da internete
girilebilen aygıt) kullandığî ve her bilgi-sayarın da yalnız bir kişi tarafından kullanıldığı
şeklinde ortak bir varsayîma dayanır. Eğer bir bilgisayarı evdeki tüm aile bireyleri kullanıyorsa, web analizi o aileyi bir kişi olarak görebilir. Aynı şekilde bir kişi işte ve evde iki
ayrı bilgisayar kullanıyorsa, web izleme siste-minde iki ayrı kişi olarak görünebilir.
Gizli mi?
Genelde insanlar web analiz paketleriyle toplanan verilerin gizli kal-dığmı düşünür, ama durum
tam böyle olmadığı gibi, daha agresif düzenleyiciler de aynı görüşte değildir. Alman hükümeti
gibi pek çok veri koruma uzmanı bir IP adresini kişisel kimlik tanımlayıcısı sınıfı-na sokar
(oysa bazen bir IP adresini birden çok kullanıcı paylaşırken, bazılarınm tek bir IP adresi vardır).
Web analizi genelde her bir ziyaretçi profiline benzersiz, ancak gizliliği görünüşte kalan bir
kimlik kodu verir. Bu gizli kimlik kodla-rınm kişilerin kimliklerini açığa vuran verilere nasıl
dönüşebileceğini AOL'un başına gelen bir veri saygmhğı felaketi ortaya çıkardı. AOL 2006
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yılında üç aylık bir döneme yayılan bir araştırma çahşmasınm 650 bin gizli profile ait kayıtlarmı
kazara yaymladı. 9 Ağustos 2006 tarihinde Neıv York Times'da bu araştırmanm içeriğini alıp
çarça-buk izlenen bir profil (4417749) üzerinden gerçek bir kişiye (Georgia Lilburn'dan
Thelma Arnold'a) ulaşıldığmı bildiren bir haber yayım-landı. Arnold'un aramalarımn
Lilburn'daki bazı hizmetleri, soyadı Arnold olan kişileri ve bazı diğer bilgileri içerdiği açıkça
görüldü. [http://www.nytimes.com/2006/08/09/technology/09aol.html]
Gizli profiller içeren veritabanları bulunduran ticari şirketlerle dü-zenleyiciler arasındaki
tartışma "aktif olarak teşhis edilen" ile "teş-his edilme potansiyeli taşıyan" arasmdaki farklıhk
üzerinedir. Piyasa araştırmacılarmm akılda bulundurmaları gereken nokta, bu alanm giderek
daha çok sorgulama, düzenleme ve ilkelere bağlanma yolun-da ilerlediğidir.
Web analizi ile anket verileri arasmda bağlantı kurma
Web analiz verileri ile anket verilerini birleştirip, her iki yaklaşımm güçlü yanlarını kullanarak
daha zengin bir görünüm elde etmek yö-nünde giderek güçlenen bir eğilim gözleniyor. Bu
sürecin belli başlı adımları şöyledir:
1.

anketi doldurmayı kabul ederse, o kullanıcmın web analiz profili için bir kimlik
temin edin.*

2.

Web anketleri tamamlandıktan sonra kayıtların gizliliğini garanti ederek (yani
araştırma ajansı, analizci ve son müşteri için gizli) bunları izleme bilgileriyle
birleştirin.

3.

Anket verileri ile izleme verilerini analiz ederek, örneğin daha faz-la sayfayı
ziyaret edenlerin memnuniyet düzeyinin daha mı yük-sek yoksa daha mı düşük
olduğunu öğrenin.

4.

Birleşik analiz verilerini daha geniş kapsamlı olan analiz verita-banına yaymak
ve farklı ziyaretçi kategorilerinin göreceli ziyaret sıklıklarını değerlendirmek
muhtemelen süreci daha da genişlete-cektir.

DAVRANIŞA GÖRE HEDEFLEME
Davranışa göre hedefleme (ya da çoğunlukla kullanıldığı şekliyle DH) web sitesi
ziyaretçilerinin deneyimlerini belli bir şablona sokma işlemi, aynı zamanda kişiselleştirme adı
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da verilen bir süreçtir. DH bir web sitesini ziyaretçilerin en çok ilgilendiği özellikleri
sunabilecek şekilde düzenleyebilir; ayrıca en etkili olacağı sonucuna varılan rek-lamların
seçiminde de işe yarar.
DH web sitesi ziyaretçileri bağlammda kullamlmakla birlikte, kullanıcı hakkında daha
zengin bir resim elde etmek için sayısız ara-ma içeriğine bakılan arama motorlarıyla daha
yakmdan bağlantıh-dır. Örneğin biri kiralık araba, düğün çiçeği, otel ve kiralık damatlık
arıyorsa, bir düğün hazırlığı içinde olduğu apaçık ortadadır. Bu du-rumda düğün malzemeleri
satan reklamcı ve servisler reklamlarını bu kişilerin adreslerine yönlendirmekte tereddüt
etmeyeceklerdir.
DH'nin ne kadar ileri gidebileceğine dair bir örnek olarak, Google'm CEO'su Eric Schmidt'le
2007 yılında yapılan bir mülakatı anımsatabiliriz. Schmidt Google'un elinde tuttuğu kişilerle
ilgili verıleri ve algoritmaların kalitesini "Yarın ne yapacağım?" ve "Hangi işi seçseml" gibi soruları
yanıtlayabilecek derecede çoğaltmayı düşün-düğünü söyledi. Schmidt'in bu sözlerinden kısa
bir süre sonra Avrupa Parlamentosu'nun Google gibi şirketlerin faaliyetlerini kontrol etmek
ve sınırlamakla yeniden ilgilendiği duyuldu.
Derin paket incelemesi
DH alanmdaki son gelişmelerden biri de, derin paket incelemesi de-nen bir yaklaşıma dayalı
iş modelini geliştirme yönündeki çabalar-dır. Bir kullanıcı web sitesini ziyaret eder ya da bir
arama motorunu çalıştırırken, doğrudan web sitesinin sağlayıcısıyla temas kurduğu
duygusunu taşır. Oysa çoğunlukla yaptığı şey kendi bilgisayanndan kendi ÎSS'lerine (internet
servis sağlayıcısı) bir mesaj (tıklama, arama komutu, vb) göndermektir, bu mesaj oradan web
sitesine yönlendirilir (fortuard edilir). Aynı şekilde kullanıcımn ekramna gelen görün-tü de,
web sitesinden İSS'ye gönderildikten sonra onun kullanıcıya ilettiği görüntüdür. Bütün bu
mesajlar İSS üzerinden veri paketleri halinde yollamr.
Derin paket incelemesi İSS'nin tüm mesajların bir kopyasını, paketi açan ve kullanıcı
bilgilerini kaydederek belli bir süre sonunda profilini çıkaran üçüncü bir kişiye verdiği bir
sistemdir. Bu yaklaşım-dan yararlanma yolları arayan şirketlerden çoğu verilerin gizliliğini
güvence altına aldıklarmı ve genelde sağlık ve cinsel yönelim gibi daha hassas bilgileri
toplamadıklarını iddia ediyorlar.
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İngiltere'de Phorm ve ABD'de NebuAd derin paket incelemesi yön-temiyle denenen iki
yüksek profil yaratma girişimiydi (NebuAd'm web anket sistemleri şirketi Nebu'yla herhangi
bir bağlantısmın bu-lunmadığmı belirtelim). Bu iki gayret de geniş çaplı protestolarla karşılaştı ve 2009 Aralığına gelindiğinde ikisi de fazla yol alamamıştı.
ZİYARETÇİ TRAFİĞİNİ ÖLÇMEK
"Ziyaretçi trafiği" terimi insanların bir web sitesine ya da sitenin bir sayfasına giriş hacmini
anlatır. Web sitesi sahipleri web sistem günlüğüne (sunucudan ve yazılımdan gelen sistem
verileri) ve varsa diğer site ölçümlemelerine bakarak sitelerini ziyaret eden kişi sayısı nı
ögrenirler. Ancak insanlar ya kendi web sitelerinin performansırn ölçmek ya da reklam alıp
almamaya karar verebilmek için de diğer kurumların siteleri hakkında bilgiye gerek duyabilirler.
Basitçe web sitesi sahiplerinden denetimden geçmiş web sistem günlüğü verilerini rica
etmenin dışmda (sitenin reklamcısı olmaya aday firmalar yapabilirler bunu), hacimleri göreceli
olarak karşılaş-tırmak için başka yollar da vardır:
O Aleni paneller. Nielsen ve comScore gibi şirketler, tarama ve benzer faaliyetlerde
bulunan panel üyeleri hakkında şirket sunucusuna geri bilgi gönderen PC izleme
yazıhmı indir-miş kişilerden oluşan paneller kurmuşlardır. Panel üyele-rine ayrıca
ham verileri zenginleştirmek üzere anketler de yollanabilir.
O Örtülü paneller. Bu modelde izleme yazılımı başka bir faa-liyetin yan ürünü olarak
indirilir. Örneğin Alexa.com ken-di toolbar'ını indirenlere bu yöntemi uygular.
O İSS'nin aracılığı. İSS aracılık modelinde trafik şirketi (ör-neğin Hittvise) ziyaretçi trafiği
hakkındaki tahminlerini İSS'den gelen verilere dayandırır.
Bu kadar çok sistem bulunmasınm nedeni, hiçbirinin kusursuz olmayışı ve farklı
yaklaşımların farkh site türleri ve farkh pazarlar açısmdan farkh üstünlükler taşımasıdır. Aleni
paneller en zengin bil-gileri temin etseler de, panelin boyutlarına bağımh durumdadırlar, ancak
bu özellik onları trafiği daha yoğun siteler için elverişli kılar. Örtülü paneller ise genelde daha
büyük boyutlu panellerdir ve daha çok sayıda ülkeye yayılmışlardır, ancak kendi yazıhmlarmı
indirmış olan kişilerin temsil vasfına ne ölçüde sahip olduğu kuşkuludur (ve izleme
yazıhmlarını indirenlerin onamınm ne kadar bilgilendirerek alındığı da kuşkuludur). İSS
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modeli sürecin içerdiği İSS'lerin çoğuna ve çoğu düzenli olarak bir İSS kullanan ziyaretçilere
dayamr.
SİTELERİN İNCELENMESİ VE PROFESYONEL İNCELEME
Web siteleri teknik hatalar, teknik gereklilikler, karmaşıkhk, erişi-lebilirlik, e-perakendecilik,
arama motoru optimizasyonu ve kulla-nılabilirlik gibi pek çok kritere göre incelenebilir. Bu
incelemeler ya otomatik süreçler kullamlarak ya da manuel yapılabileceği gibi, ikisi bir arada
kullanılarak da yapılabilir.
TEKNİK KONULARI TEST ETMEK
Bir web sitesini teknik öğeleri bakımmdan test ederken kontrolden geçirilecek noktalar
şunlardır:
O Web sitesi ileri gelen bütün tarayıcılarla çalışıyor mu?
O Web sitesini kullanırken, herhangi bir bölümü çöküyor mu?
O Web sitesinin verdiği bağlantılar arasında kopuk olanlar var mı (yani sizi bağlayacağını
söylediği siteye bağlamayı başaramıyor mu)?
O Ziyaretçinin gerek duyduğu bilgisayar ve tarayıcı konfi-gürasyonu nasıl? Örneğin,
genişbant mı, Java destekli mi, yoksa büyük ekran mı?
O Site iPhone gibi bir mobil cihazla nasıl çalışıyor?
O Görebildiğiniz kadarıyla, ıveb sitesinin bakımı ve güncel-lenmesi ne durumda?
KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ
Kullanılabilirlik değerlendirmesi genelde önemli olduğu belirlenen bir dizi etmenin gözden
geçirildiği bir kontrol listesi yaklaşımının uygulan-ıtıasıdır. Örneğin sitede içinizden geldiği
gibi gezinebiliyor musunuz?
Bilinen iyi uygulamalara uyması koşuluyla klasik tasarımları ter-cih etme eğilimi taşımaları,
profesyonel kullanılabilirlik değerlen-dirmelerinin dikkate ahnması gereken bir özelliğidir.
Profesyonel ncelemeler yepyeni yaklaşımlar ve yeni metaforlarla, ciddi anlamda yenilikçi
sitelerle didişirler.
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SÖRFE EŞLİK ETMEK VE GÖZLEM ARAŞTIRMASI
Web sitesi değerlendirmelerinin en etkili yollarından biri de insanlan site içinde faaliyet
halindeyken izlemektir. Bu tür bir gözlemsel araş-tırma çoğunlukla katıhmcılara örneğin bir
sipariş verme, bir kaynak araması yapma ya da bir oyun oynama gibi belli görevler vererek
gerçekleştirilir. Sörfe eşlik etmek bireysel derinlikli görüşme ile an-tropolojik gözlemin
bileşimidir.
Bu gözleme dayah araştırma çeşitli dozlarda uygulanabilir. Bir uçta araştırmacı deneğin
yanma oturarak basitçe görevleri yerine ge-tirmesini izler, bu arada sorunlan iyice anlamak
için onunla sürekli olarak konuşur. Çoğu örnekte katılımcmın bilgisayarı uzman yazıh-ma
ayarlanarak mouse hareketleri ve tıklamalar kaydedilir. Aynı za-manda bu süre içinde deneği
kaydeden bir video kamera kullamlması da yaygm görülen bir yaklaşımdır. Bu tür bir testin
raporlaması, ek-ranın köşesinde deneğin göründüğü küçük bir video kutusu yer alır-ken,
sayfanın geri kalanında deneğin gördüğü ekranın yansıtıldığı "pencere içinde pencere" açma
yöntemiyle yapılır.
Daha gelişkin araştırma seçenekleri arasmda, ekran ile deneğin başka bir odadan (ya da
başka bir mekânda internetten) izlendiği web testi laboratuvarlarını sayabiliriz. Bu
laboratuvarlardan bazıları birden çok kişiye bir web sitesini aynı anda test etme olanağı verir.
Bir diğer yaklaşım da deneklerin kendi bilgisayarlarmı kullandığı ve bir yazıhm (ya da
telefonla) test süresince bir ses bağlantısı kuruldu-ğu uzaktan oturum uygulamasıdır.
Sörfe eşlik etmek kullanıcılarm bir web sitesiyle nasıl ilişki kurdu-ğuna ve onu nasıl
kullandığına vakıf olmanın çok etkili bir yoludur. Sörfe eşlik etmek aynı zamanda deneğin
sitede reklamı yapılan mar-kalar ve sitenin sahibiyle ilişkisini de pazar araştırmacısmm
gözünün önüne serer. Normalde insanlarm internette sörf yapması yalnız ba-şına yaşanan bir
deneyimdir, dolayısıyla birisinin eşliğinde sörf yap-mak bir grup etkinliğinden çok daha
doğaldır.
Sörfe eşlik etme uygulaması melez bir yöntem yaratmak amacıy-la, bir odak grubuyla
birleştirilebilir. Örneğin odak grubu için 6-8 katıhmcı bir araya getirilir. Topluluk üyeleri bir
süre kendi terminal-lerinde yalnız başma çalışıp sörf yaparken izlenirler. Sonra bir araya
toplanıp deneyim ve gözlemlerini tartışırlar.
DİĞER WEB SİTESİ ARAŞTIRMA YAKLAŞIMLARI
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Burada pazar araştırmacılarının web sitelerini araştırırken yararlı buldukları bazı ek teknikler
ele ahnıyor.
O Gözle takip
O Web sitelerinin semiyotik analizi
O Enformasyon mimarisi
O Sosyal medya araştırması ve web siteleri
GÖZLE TAKİP
Gözle takipte, insanların web sitesinin hangi bölümlerini izledikle-rini saptamak için ileri
teknoloji olanakları kullanıhr. İlk başlarda gözle takip cihazları hayli kullamşsız olsalar da (özel
kontakt lensler ya da insanın tüm kafasım kaplayan kulakhklar gibi) modern gözle izleme
teknikleri böyle değildir; şimdi daha çok temassız yöntemler kullanılmaktadır.
Web sitesinin ısı haritası-insanlarm gözlerinin en uzun süre vakit geçirdiği yerler
(çoğunlukla ekranm sol üst köşesi)-ile izlenen yollar (göz izi de denir)-sayfayı takip ederken
gözlerinin izlediği rotayı gös-terir. Bu bir gözle takip projesinin iki en tipik ürünüdür.
web sayfa tasarımlarını düzenli biçimde değerlendirmeden geçirnrek için fazla pahah kalsa da,
yararh genelleştirilmiş bulgular üretme becerileri malumdur. Örneğin çoğu araştırma
ziyaretçilerin ekranın sol üst köşesindeki üçgen bir bölgeye kilitlendiklerini, ekranın altı-na çok
seyrek indiklerini gösteriyor. Buradan, web sitesi tasarımınm belli başlı öğelerini düzenli
arahklarla değerlendirmeye tabi tutarken gözle izleme yöntemine başvurulabileceği sonucu
çıkar.
Gözle takip, web sitesi testinin yanı sıra televizyon şovları ile vi-deo oyunlarında ürün
tanıtım testi için de kullanılır.
WEB SİTELERİNİN SEMİYOTİK ANALİZİ
Semiyotik, simge ve işaret bilimidir. Piyasa araştırmacıları semiyotiği web sitesi
incelemelerinde esas olarak iki şekilde kullanırlar. Birinci-si, web sitesini, onu kullanan
insanlarm zihninde uyandıracağı me-sajları değerlendirmek amacıyla incelemek için. İkincisi,
web sitesini kuran kurumun kafasından neler geçtiğini anlamak için, örneğin ra-kiplerin web
sitelerini incelemenin bir yöntemi olarak.
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Semiyotik, bir web sitesi oluşturmak ya da bir siteyi açık ve örtülü mesajlarmın tam site
sahibinin isteği doğrultusunda somutlanmasmı sağlayacak şekilde değiştirmek amacıyla da
kullanılabilir.
ENFORMASYON MİMARİSİ
Enformasyon mimarisi web sitesinin düzenlenme biçimiyle ilgilidir— örneğin, bir araya
getirilen maddeler, bir yapımn üzerine konacak maddeler ile en altta yer alacak olanlardır.
Enformasyon mimarisi araştırması web sitesini ziyaret edenlerin aradıklarına kolayca ulaşabilmek için bulmayı bekledikleri ipuçlarmı gün yüzüne çıkarır.
Enformasyon Mimarisi Enstitüsü "Biz enformasyon mimarisini ıveb sitelerini, iç ağları,
online topluluklan ve kullanılabilirliği destekleyen yazıhmları organize etme ve etiketleme
sanat

ve

bilimi

olarak

tanım-lıyoruz"

diyor

[http://iainstitute.org/documents/learn/What_is_IA.pdf] (21 Arahk 2009).
Her web sitesi sorgulaması belli bir düzeyde bir web sitesi enfor-masyon mimarisi
ahştırmasıdır. Ancak enformasyon mimarisinde uzmanlaşmış araştırmacılar ve alanla özel
olarak ilişkili yâklaşımlar da vardır. Bu uzmanhk teknikleri şöyle sıralanabilir:
O Özellik tarama
O Odak grupları
O Sörfe eşlik etmek
O Web analizi
Bu dört teknik aşağıda ayrmtılandınhyor.
Özellik tarama
Özellik taramada katıhmcılara bir web sitesinin içerebileceği çeşitli özellikleri temsil eden
kartlar verilir. Örneğin yeni kurulan bir haber sitesinde yerel haberler, iş haberleri,
bölgeserhaberler, haber arşivleri, arama, bloglar, yorumlar, hava durumu vb özellikler
bulunabilir.
Katılımcılara düşen, görev kartlarını gruplara ayırmak ve muh-temelen her birine bir isim
vermektir. Odak grubu yaklaşımında bu kart desteleri katıhmcılarm bir web sitesinden neler
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beklediklerini daha detayh tartışmak için bir girdi işlevi de görebilir. Tarama çahş-ması nicel
olursa, o zaman elde edilen veriler tipik olarak hiyerarşik bir küme prosedürü içinde
kullanılabilir.
Syntagm'ın SynCaps programı [http://www.syntagm.co.uk/] özel-lik tarama için yararh
bir kaynaktır. SynCaps bilgi kaydmı kolaylaş-tıracak barkotlu kart üretme rutinleri ve
prosedürleri oluşturur ve kümelendirme ve analiz yazıhmları üretir.
Odak grupları
Bir web sitesini değerlendirmenin ve bir site düzenlemenin farkh şe-killerine vakıf
olabilmenin en gözde yollarmdan biri de, odak grupla-ndır. Bir odak grubunda her zaman için
birden çok özellik ve karak-ter tarama teknikleri kullanma fırsatı bulunur. Grup, kişi karakteri
söz konusu olduğunda belli bir kullanıcı tipini—örneğin işi başmdan aşkm bir kullanıcıyı
veya kritik bir bilgi arayan birini—hareket nok-tası ahr, bu kişinin web sitesiyle karşı karşıya
geldiğinde ne yapa-cağını ve başka ne gibi alternatif çözümlerin işine yarayabileceğini
araştırır.
Sörfe eşlik etmek
Web sitesine giren bir katılımcının yam başmda oturup yaptıkları-nı izleyerek ve ne başarmaya
çahştığını sorarak bir teori oluşturrna olanağı elde edilir. Örneğin temellendirilmiş teori gibi
bir teknik kul-lanıcılarTn gereksinimlerini daha iyi karşılayan bir enformasyon mi-marisi
tasarlamaya olanak verir.
Web analizi
Bir sitenin ziyaretçilerinin izlediği rotanın web analizleri ve sistem günlükleriyle çıkarılan
haritası, web sitesi kullanıcılarTnm farkh kul-lanım kahplannı tanımlamaya yarayabilir. Bunun
ardından analiz, mevcut yapıyT tammlama olanağma kavuşur. Bu tür bir araştTrma genelde
geliştirilmiş bir enformasyon mimarisi tasarımına dolayh bir girdi olarak kullanıhr. Bu, yeni
bir tasarıma dolaylı bir girdi olması, güncel başarılan ve problemleri gün ışığına
çıkarabilmesinden ötü-rüdür ama kendi başına yeni yaklaşımlar öneremez.
SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMALARIVE WEB SİTELERİ
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Günümüzde sosyal medya araştırmasının web sitelerinde kullanımı henüz başlangıç evresinde
bulunuyor. Ancak web site araştırmasın-da, özellikle de blog ve buzz veri madenciliği ile
online araştırma toplulukları üzerinde etki yapmaya başlayan birkaç teknik vardır.
Blog ve buzz veri madenciliği
Eğer bir web sitesi yeterli ilgiyi toplamışsa, o zaman insanların onun hakkmda birbirlerine ne
dediğini araştırmak için blog ve buzz veri madenciliğine başvurmak yararlı sonuç verebilir.
Bununla birlikte çoğu web sitesi açısından, blogosfer ve Twitter gibi ortamlarda tar-tışma
düzeyi yarar sağlayamayacak kadar sınırh olur.
Online araştırma topluluğu
Online araştırma toplulukları web sitesi araştırma faaliyetinin iki alanında benimsenmiştir: Bir
web sitesinin nasıl kullanıldığmı değer lendirmeden geçirmek, yeni web siteleri açmak ve var
olanları değiş-tirip düzeltmek. Web site araştırmasmda kullanılan online araştırma toplulukları
genelde kısa süreli ve nicel topluluklardan çok nitel top-luluklardır.
Kimi araştırma projelerinde bu iki gözden geçirme ve geliştirme evresi birbirine bağlanır:
Birincisi, topluluk üyelerine bir web sitesi-nin o sırada nasıl kullanıldığmı sorarak, ikincisi
değişiklik üretmek üzere birlikte çalışıp ve sonunda bu değişiklikleri gözden geçirerek.
R

Örnek

NUS örnek olayı, online toplulukların, web sitelerini geliştirme ve araş-tırma çabalarıyla
bağlantıh olarak nasıl kullanıldığma ışık tutuyor.
NUS Örnek Olayı: Web sitesi araştırması için online araştırma top-luluğundan
yararlanmak
NUS Hizmet'in sabibi Öğrenci Birlikleri ile Ulusal Öğrenciler Birliği (NUS)
İngiltere'de yüksek ve daha ileri öğrenim öğrencilerinin yüzde 95'ini bünyesinde
toplayan 600 yerel birliğin oluşturduğu bir konfe-derasyondur. NUS Hizmet'in
misyon bildirimi "üye Öğrenci Birlikleri için rekabet avantajı yaratmak, geliştirmek
ve sürdürmek—maliyetleri düşürmek ve ticari getiriyi alabildiğine yükseltmektir." Bu
amaçla sun-duğu üç ana hizmet vardır: satın alma, ticari geliştirme ve pazarlama
hizmeti.
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2008 yıiında NUS, web sitesinin tasarımını baştan aşağıya yeni-lemeye karar verdi,
bu işin merkezine de öğrencileri oturtmayı düşün-dü. NUS Hizmet'in yol
göstericiliğinde devreye soktuğu yöntem İngiliz ajansı Virtual Surveys'ın tedarik
ettiği bir kısa süreli araştırma topiulu-ğuydu'(yani bir MROC).
Topluluk iki ay çalıştı ve projeye 57 genç katkıda bulundu. Üye-ler altıncı sınıf,
lisans ve yüksek lisans öğrencisiydi (bu arada "altmcı sınıf "ın îngiltere'deki eğitim
sisteminde lisenin son iki yılmı kapsadığı-nı belirtelim).
Topluluk Facebook'tan MySpace'e, eBay'den Wikipedia'ya, BBC'den Guardian'a
kadar gençlerin takip ettiği bütün site türlerini incelemeye başladı. Bu evrede en
doğrusu, tercih edilen siteleri grup özelliklerine
göre incelemekti. Bundan sonra topluluk mevcut NUS sitesinin yanı sıra, üniversite,
referans ve devlet siteleri gibi öğrencilerin girmek "zo-runda oldukları" çeşitli skeleri
gözden geçirdi, Son aşamada NUS'tan, tasarım ajansı Code Computerlove'dan ve
topluluk üyelerinden gelen NUS web sitesi için tasarım fikirleri üzerinde
değerlendirmeler yaptı.
Araştırmanm sonucu şöyleydi:
(a)

NUS'un yeni web sitesi 2008 Eylülünde hizmete girdi ve hem kullanılabilirlik hem de öğrencilerin gerçek isteklerine yanıt vermesi yönün-den
ciddi bir ilerleme örneği olarak geniş bir kabul gördü.

(b)

Projede yer alan öğrenciler süreçten büyük bir heyecan duyarak, yeni sitenin
tasarımına sundukları işbirliği katkısından söz edilmesini iste-diler.

Katılımcılardan gelen yorumlardan ikisi:
"Bu çahşmaya katılmaktan gerçek bîr keyifaldım ve yeni sitenin geliş-tirilmesine
yardım etme fırsatı bulduğum için çok mutlu oldum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için
teşekkürler."
"Yeni sitenin yapımında yer almak çok hoş; onun yapımına öğrenci-lerin de katıldığını
iyice duyurmak faydalı olur, bu sayede herkes onu kendisine ait bir şey olarak görür."
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NUS örnek çalışması online topluluğun site kullanıcılarmı tasa-rım yenileme çalışmasınm
merkezine oturtma yeteneğini ortaya ko-yuyor. Bu araştırma özel olarak da, NUS'un gençlere
sınıfının en iyisi olan bir web sitesi sunmaya odaklanmasım sağladı.
Web sitesi araştırma alanmda çalışan piyasa araştırmacılarınm önündeki en büyiik meydan
okuma belki de trafik yoğunluğu, tıkla-ma ve aradığım bulma oranı gibi ölçülebilir olguların
düzeyini yük-seltmek ve ilgi çekme, yakınlık duygusu ve yandaşlık yaratma gibi konuları
sorgulamaktır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Web sitesi araştırması daha geniş boyutlu piyasa araştırması sürecine şu iki gerekçeyle
ışık tutuyor:

283

1.

Web sitesi araştırmalarında, gerek nitel gerekse nicel araştırma alanlarında kimi
gelişkin konuları da içeren çok geniş çaplı araş-tırma teknikleri çeşitleri
kullanılmaktadır.

2.

Web sitesi araştırması, piyasa araştırması alanınm dışındaki HCI (insanbilgisayar arayüzü) profesyonelleri, kullanılabilirlik uzman-ları, veritabanı
şirketleri, web sitesi tasarım ve yönetim firmaları, web analiz şirketleri ve
topluluk geliştirme şirketleri gibi çok sayıdaki şirketle rekabet halindedir.

Web sitesi araştırması için geniş bir teknikler yelpazesi kullanıl-maktaysa da, belli başlı
yaklaşımlar şunlardır:
O ziyaretçi profilini ve memnuniyet düzeyini ölçen popup an-ketler
O tveb sitesi ziyaretçilerinin bacmini ve alışkanlıklarını sor-gulanıaya yönelik ıveb analizi
O kullanıcıların web sitesine ilişkin algısını sorgulamak ama-cıyla sörfe eşlik etmek
O web sitesini geliştirecek fikirler aramayı amaçlayan odak grupları
O kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve performans değerlendir-mesi için profesyonel gözden
geçirme çahşması
Web sitesi araştırma alanmda çalışan piyasa araştırmacılarınm önündeki en büyiik meydan
okuma belki de trafik yoğunluğu, tıkla-ma ve aradığım bulma oranı gibi ölçülebilir olguların
düzeyini yük-seltmek ve ilgi çekme, yakınlık duygusu ve yandaşlık yaratma gibi konuları
sorgulamaktır.

Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi internetin gözden geçirme, tasarım, uygulama, tekrar gözden
geçirme döngüsünün unsurlarından değildir?

a- Kullanıcı/ziyaretçilerin ne aradığını ve ne istediğini sorgulamamak
284

b- Mevcut siteyi irdelemek
c- Kullanıcı/ziyaretçilerin ne aradığını ve ne istediğini sorgulamak
d- Yeni malzemeler geliştirip test etmek
e- Revizyonlar uygulayıp test etmek

2.Hangisi bir web sitesini irdelemenin yollarından değildir?
a- Ziyaretçi profili çıkartma ve memnuniyet ölçümü (bir önce-ki başlıkta görmüştük)
b- Sörfe eşlik etmek, web sitesinde sörf yapanları izlemek
c- Profesyonel gözden geçirme, bir web sitesini belirlenmiş kriterlere göre
değerlendirme
d- Web sitesi analizi, ölçümleme ve işlem verisi; yani insanların bir sitede neler
yaptıklarına dair bilgi toplama
e- Bir web sitesini belirlenmiş kriterlere göre değerlendirmeme
3. Hangisi bir web sitesini irdelemenin yollarından değildir?
a- Semiyotik, yani web sitesinin dili ve kullandığı simgelerden şirket ve kurucuları
hakkında çıkan ipuçları
b- Gözle takip, ekranın hangi kısımlarına bakılıp, hangilerine bakılmadığını incelemek
c- Semiyotik, yani ekranın hangi kısımlarına bakılıp, hangilerine bakılmadığını incelemek
d- Bloglar, duyuru tahtaları ve online araştırma toplulukları yardımıyla kullanıcıları belli
bir süre izleyerek, web sitesinin yaşantılarına ne kadar denk düştüğünü anlamak
e- Web sitesinin insanlara ne kadar uygun olduğunu saptamak amacıyla derinlikli
görüşmeler (internette ya da dışında) düzenlemek

4. Aşağıdakilerden hangisi Online reklamları test etmek genel reklam testlerinden
değildir?
a- Nitelik testi
b- Gözle takip
c- Nicelik testi
d- Web ölçümleme, tıklama oranları ve varsa, sonuç alma
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e- Gönderi öncesi ve kontrol/test nicel testi
5. Popup anket kullanan bir araştırmacının önündeki başlıca sorunlardan değildir?
a- Katılımcı çekmek
b- Anket tasarımı
c- Analiz
d- Etik ve kalite sorunları
e- Anket sorularının işlevsizliği

Cevaplar:
1) A
2) E
3) C
4) C
5) E
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14. ARAŞTIRMA RAPORLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal ağlar ve özellikleri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı avantajlar nelerdir?
2.Sosyal bir ağa katıldığınızda neler dikkat etmelisiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sosyal Ağlar

Kazanım

Sosyal ağlar ve özellikleri
öğrenilir.

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Metinler
konuların

ve

örnekler
daha

ile
kolay

anlaşılması sağlanacaktır.

290

Anahtar Kavramlar
1.

Sosyal ağ

2.

Viral

3.

Online sanal topluluklar
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Giriş
Çeşitli amaçlarla kurulan sosyal ağ sitelerinin kullanıcılara ve kuruluşlara sağladığı çeşitli
avantajlar ve dezavantajlar gözlemlenmektedir. Sosyal ağlar kişilerin sosyal hayatının iyi
gitmesi için önemli bir anahtardır. Kişinin kendisiyle, sosyal ve iş çevresiyle, akrabaları ve
arkadaşlarıyla, müşterileriyle kaliteli ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır. Sosyal ağlarda
kontrol kişinin elindedir. Sosyal ağlar sadece kişiler için değil, kurumlar için de önemli bir
anahtardır. Sosyal ağlar işletmelere, hedef kitleleriyle temas kurmalarını ve doğru hedeflere
ulaşmalarını sağlamaktadır.
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14. ARAŞTIRMA RAPORLAMA
ONLINE RAPORLAMA
Online raporlama bir açıdan, araştırmacıların bilgi toplamak ve iş arkadaşlarıyla müşterilerine
bilgi ve içgörü göndermek açısından her zaman yaptıklarını daha hızh ve de daha doğrudan
yapma biçimidir. Ancak online raporlama müşteri-tedarikçi ilişkisini birbirinden ko-puk ayn
anlardan, devamh bir sürece dönüştürüyor.
Online raporlama esneklik getirmiş olup, rapor edilen kalem başma düşen maliyeti azaltma
potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte kapasite artışı ve 7 gün 24 saat süren
gereksinimlerinden kaynaklanan maliyetleri yükseltme potansiyeline de sahiptir. Online
raporlamanın iş yapısT üzerin-deki etkisi başlangTÇ maliyetleri ile sabit giderleri yükseltmek ve
hız, kalite ve orta vadede maliyet etkinliği kazandırmak şeklinde özetlenebilir.
Online raporlamanın iki boyutu vardır; birincisi süreç hakkmda bilgilendirme, ikincisiyse
araştırma bulgularTm bildirmedir.
SÜREÇ RAPORU
Online veri toplama sistemleri (CATI dahil) proje yönetim sistemle-riyle birlikte, proje
yönetimi hakkmda bol miktarda bilgi akışı üretir. Süreç raporunda aktarılan bilgiler şunları
içerir:
O ankete katılmaya davet edilenlerin sayısı
O uygunluğu kontrol edilmiş, eksik bırakılan ve tamamlanan anketlerin sayısı
O batalar ve sistem mesajları
O zamanlama bilgisi, örneğin birgünde doldurulan anket sayısı
O katıhmcılarla ilgili bilgi, örneğin tarayıcı, ülke, işletim sis-temi hakkındaki bilgiler
O başhca sonuçlar ve kota ayrıntıları, örneğin nüfus özellik-leri ve belli başlı sorulara
verilen yanıtlar
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Süreç raporlaması proje yönetimini iyileştirme ve problemleri di-ğer seçeneklere göre daha
erken saptama potansiyeline sahiptir. Süreç raporlaması araştTrmacıya, geleneksel iş
modellerine kıyasla işin içine daha fazla girme fırsatı verir. Ancak araştırmacı özellikle de her
şe-yin gayet yolunda gittiği projelerde işin içine çok fazla girerse, zaman konusunda bunun
ceremesini çekebilir.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Burada "bulgular" sözcüğü sunum, rapor, tablolama, toplu veriler, çapraz tablo ve ham veri
gibi çeşitli bilgilendirme araçlarıyla sunu-lanlarT ifade ediyor.
Geleneksel olarak bulgular kâğıt üzerinde ve aydıngerlerle tepe-gözde sunulurdu, bazen
fotoğraflar ve 35 mm'lik slaytlarla aktarıldı-ğı da olurdu. Son 30 yılda bulguları iletme
yöntemlerinde arkası ke-silmeyen bir devrim süreci yaşandı. Veri depolama ve sunma araçlan
disketlerden e-postaya, ftp'ye ve portallara doğru ilerledi.
Bugün bulguları sunarken üç farklı paradigma kullanılabilir:
O Statik O İnteraktif O Dinamik
Statik raporlama
Statik raporlama "sadece görüş bildirme" olarak düşünülebilir ve (2.0'ye karşı) 1.0 yaklaşımı
diye tanımlanabilir. Statik raporların ve-rilerle dinamik bir bağı yoktur ve interaktif şekilde
kullanılamazlar.
Statik rapor örnekleri arasında Microsoft Word ya da PDF forma-tında sunulduklarmda
PowerPoint sunumları ve çapraz tablolamalar yer ahr.
Statik raporlamamn başlıca avantajı, herkesin önünde aynı bilgile-rin bulunmasıdır. Çoğu
projenin güvenilir bir statik formda saklan-ması gereken kimi ana belgeleri vardır (örneğin
özet, önerme, soru formu, proje, rapor), dinamik formun her zaman için daha iyi olduğu
söylenemez.
Statik belgeler üzerine yazmaya ve değişiklik yapmaya pek elverişli olmadığmdan,
interaktif ve dinamik raporlara göre organizasyonda daha geniş biçimde dağıtılabilir.
İnteraktif raporlama
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İnteraktif rapor, kullamcınTn alternatif algı ya da tasvirler üretmek için verileri sorgulamasına
olanak verir. İnteraktif rapor örnekleri arasmda elektronik tablolan (E-Tabs gibi [http://
www.e-tabs.com]) ham veri sorgulama sistemlerini (Quanvert gibi [http://www.spss.
com/software/data-collection/quantime/quanvert.htm]) veya olursa simülatörlerini (ya özel
sipariş edilmiş ya da Microsoft Excel'de dü-zenlenmiş) sayabiliriz.
İnteraktif raporlamanTn faydası farklı veri dilimlerini ayırt etme ve değişiklikleri
modelleme yeteneği kazandırmasıdır. İş açısından başhca değişiklik ise raporun verileceği
ana değil, devamhhk göste-ren bir sürece odakh olmasıdır.
Dinamik raporlama
Web raporlama sistemlerinin çoğu bir dereceye kadar dinamik rapor-lar içerir. Dinamik bir
rapor, gelen ek raporlarla ya da ek bilgilerle değişen bir rapordur.
Bazı dinamik rapor biçimleri araştırmacıya ya da sistem ekibine proje yönetimi ve analizinde
yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer dinamik raporlama seçenekleri müşterilerinin
bilgilere erişinu-ni kolaylaştıracak bilgiler vermek üzere tasarlanmıştır. Raporlamayı bu şekilde
otomatiğe bindirmek maliyetleri düşürür, ancak maliyetı artTrıcT yanı da vardır ve ahcı/satıcı
ilişkisi paradigmasında büyük bir değişiklik yaratarak, bu ilişkiyi kopuk anlardan süreklilik
göste-ren bir sürece dönüştürür.
Dinamik raporlamanm müşteri açısmdan yararlı bir özelliği de, örneğin sürmekte olan
müşteri memnuniyeti anketi gibi bir proje ta-kibi sırasında ortaya çıkar. Geleneksel projelerde
müşteri tahminen sürecin iki hafta gerisinden gelerek aylık raporlar alabilir. Dinamik raporlama
sistemindeyse müşteri verileri gün gün irdeleyip son ra-kamları görebilir ve belli bir ürün,
bayilik ya da bölgeye özel olarak yoğunlaşabilir.
Müşterilerin eline geçen veri kümelerinin sayısı ve boyutları sü-rekli büyüdüğünden,
panoların gelişiminde de artış kaydedilmiştir. Bir pano, çoğunlukla renk kodları yardımryla,
dikkat çekilecek belli başlı maddelerin altını çizen (sözgelimi, kötü olasılıkları kırmızı bayrakla işaretleyerek) basitleştirilmiş bir raporlama yöntemidir.
Dinamik raporlama kullanıcılara kendine özgü birtakım zorluk-lar çıkarabilir. Eğer bir
analizci veriler arasmda ilginç bir nokta ya-kalarsa, müşteriye ya da iş arkadaşlarına rapor
yollamadan önce onu bir şekilde "dondurmak" zorundadır. Eğer analiz dondurulmazsa, her
gören, örneğin aynı veriyi başka bir zaman ya da üzerine yeni bir veri eklendikten sonra gören
farklı algılar.
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Araştırma sağlayıcılarmı ilgilendiren bir diğer konu da şudur: Eğer veriler müşterilere belli
aralıklarla gönderiliyorsa, genelde ve-rileri sürekli izlemekten daha isabetli, daha verimli ve
maliyet açı-sından daha etkin olan yine periyodik bir kalite kontrol süreci uygu-layabilirler. Ne
var ki eğer araştırma müşterisi verileri kesintisiz bir şekilde alıyorsa, o zaman satıcı verileri
kontrol etmek için kesintisiz bir süreç oluşturmak ve sürekli güncel kalmak zorundadır; bunun
da bir projeyi yürütmek için en etkin yol olmadığı açıktır.
VERİ İLETME PARADİGMALARI
Online rapor sunmak için birbirinden çok farkh iki paradigma vardır —İtme ve Çekme. Bu iki
rapor sunma paradigması arasmda, gene-linde Çekme paradigmasımn daha popüler görünmesi,
buna karşılık İtme'nin (çoğu halde) daha verimli çıkması gibi bir paradoks söz ko-nusudur.
İtme rapor teslimi sisteminde, araştırma tedarikçisi verileri aras-tırma alıcısına verir. İtme
sisteminin klasik örneği, verilerin müşteri-ye e-postayla gönderilmesidir. Örneğin ya ileti
ekinde yollanır ya da bir ekstranet'teki verilere bağlantı verilir.
Çekme sisteminde veriler erişime hazır edilir, araştırma müşterisi ona istediği zaman ulaşır,
bunun için örneğin bir araştırma ya da sonuç portalı kullanıhr.
İtme sistemleri genelde çok daha çekici bulunur, çünkü araştır-ma müşterisine verileri
düzenleyerek yardımcı olur, e-postalara aşırı boğulmasını önler, farklı projelere ilişkin raporları
birleştirmek için yöntem sunar.
Buna karşıhk Çekme sistemlerinde biriktirilen verilere İtme yön-temiyle sağlanan verilerden
çok daha azıyla erişilebilir. Çoğu araş-tırma müşterisinin işi her zaman başından aşkındır, bu
yüzden bir portala girip de bir rapora bakmaları için buna ciddi biçimde ihtiyaç duymaları
gerekir. Bunun tersine İtme yöntemiyle, "Güney bölgesin-deki satışlara bir bakın, nihayet
diğerlerine yetişiyor gibi" şeklindeki kısa bir mesaj ekinde veri gönderilirse, hemen açıp okuma
olasıhkları daha yüksektir.
İtme sistemlerine etkinlik kazandıran başlıca etmen, verilerin alıcı açısından ne kadar elzem
oluşuyla ilgilidir. Kullanıcı aldığı bilgileri gündelik işlerinde kullanıyorsa, o zaman İtme
sistemi mükemmel bir işlev görür ve hem alıcı hem satıcıya büyük fayda sağlar. Ancak eğer
veriler o kadar elzem değilse ya da sadece zaman zaman gerek duyu-luyorsa, o zaman araştırma
müşterisi için Çekme sistemiyle ulaşan bilgiler İtme sistemine göre daha faydalı olacaktır.
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Veri teslim sistemleri
Yıllardır yerleşik rapor, veri ve diğer bilgileri teslim sistemi olarak hep e-posta yöntemi
kullanılmıştır, ancak özel ekstranet'ler, ftp si-teleri, portallar, masaüstü/mesajlaşma sistemleri
gibi başka bir dizi olanak da mevcuttur. Bunları aşağıda inceliyoruz.
Ekstranet
Ekstranet bir intranet'in uzantısıdır. İntranet (kurum içi ağ) biraz internete benzer, fakat bir
kurumun bünyesi içinde çalışır ve sadece o organizasyonun elemanlarmın erişimine açıktır.
Normalde intranet gelişkin bir güvenlik düzeyiyle ve izne dayalı erişim sistemleriyle korunur.
Ekstranet, üçüncü bir kişi ya da kuruluşun veri göndermesi ve bu verileri organizasyonun
kullanımına sunması için ona, intranet'in belli bir bölümüne erişim izni vermesiyle ortaya
çıkar. Araştırma müşterisi açısmdan buradaki başhca yarar bir yandan işin çoğu teda-rikçiye
kahrken, maliyet ve veri yapısının müşterinin istediği düzen ve sisteme denk düşmesidir.
Ekstranet üzerinden rapor göndermek özünde İtme sistemi kapsa-mına girer; araştırma
sağlayıcısı veriler erişilebilir aşamaya gelince müşteriye, veriler arasmdaki ilginç noktalara
parmak basan bir me-saj ekinde, ilgili bağlantıları da koyarak bir e-posta gönderir.
FTP (Dosya Aktarım Protokolü)
FTP bir organizasyondan diğerine veri aktarımı için kullanılan eski moda bir yöntemdir, ancak
kimi IT departmanlarında (düşük mali-yeti nedeniyle ve son derece sağlam güvenlik
özelliğinden ötürü) hâlâ gözde konumdadır. Bir FTP sitesine özel bir internet tarama tarzı
kullanılarak (FTP yoluyla) girilir. Veri sağlayıcı verileri bir FTP si-tesine (uygun parola,
güvenlik ve şifrelerle) yerleştirir ve müşterisine bildirir. Araştırma müşterisi verileri
indirdikten sonra, araştırmacı dosyayı oradan kaldırır.
FTP bir İtme yöntemidir. Aynı zamanda dolayh bir yöntemdir, çünkü bugünlerde dosya
indirme işlemi araştırmayı kullananlar ta-rafından değil, daha çok bir IT sistem ya da yönetim
elemanı tarafın-dan gerçekleştiriliyor.
Portal
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Bir portah tedarik eden genelde ya araştırma sağlayıcısı ya da üçüncü bir kişidir (Confirmit'in
Reportah gibi). İnternet üzerinden ulaşılan bir uzmanhk mekânıdır portal. Araştırma
sağlayıcıları verileri por-tala yerleştirerek araştırma müşterisinin erişimine açar.
Bir portahn yerleşik paradigması İtme sistemidir. Ne var ki araş-tırmacı müşteriye özel olarak
ilgi çekici noktaları vurgulayan mesaj-lar ve linkler Masaüstü/Mesajlaşma sistemleri
Değişik bir raporlama yaklaşımı da araştırma müşterisine, ilginç bir gelişme halinde ekrana
bir uyarı işareti gönderen bir masaüstü uy. gulaması ya da bir online araç vermektir. Bu
uyarılar ya araştırma sağlayıcısının kendisi tarafmdan ya da bir pano ve/veya istisnai raporlama sistemi tarafmdan harekete geçirilebilir.
AyrTca kullanTCTnTn ekranma uyan işareti göndermek yerine, bir ya da daha fazla eposta, SMS, anlık mesaj ya da diğer ileti sistemle-rinden biri de kullamlabilir.
KALİTE VE ETİK
Kalite ve etik kitabTn çeşitli bölümlerinde işlenen konu başlığıyla iliş-kili olarak ele alındı.
Burada kalite ve etik, pazar araştırmasmm iş ortamına yönelik etkileri açısından irdeleniyor.
Bu kısım önce özellikle güvenilirlik ve geçerlilik gibi kalite sorunlarıy-la bu sorunlarm
üstesinden gelmek için alınan önlemlerle başlryor. Ardm-dan katılımcılara zarar verme
tehlikesi, pazarlama ile pazar araştırması arasmdaki smırlar, veri koruma ve güvenliğiyle
ilişkili konular gibi etik meseleler üzerinde duruluyor. Son olarak, bu alanda beklenebilecek
daha ileri değişiklikler üzerine fikir yürütülüyor.
Bununla birlikte, kalite ve etik sorunlarını ve bunların pazar araş-tırması işi üzerindeki
etkilerini gözden geçirmeye başlamadan önce, kalite ve etik sorunlanna kuşbakışı bir göz
atmakta yarar vardır. Genel olarak internet, özel olarak da sosyal medya o kadar çabuk değişip
evrimleşiyor ki, kaliteyle ilgili resmi görüşler, rehber ilkeler ve yasalar ile etik
değerlendirmeler ticari araştırma dünyasmdaki ge-lişmenin gerisinde kalıyor.
Resmi bir rehberliğin yokluğu, etik ve kalite alanmda bir rehber ilke setine sahip olmanın
şirketlere yarar sağlayacağı anlamma ge-liyor. Örneğin şöyle bir rehber ilke: "Eğer bir pazar
araştırmacısı kamuoyunun, müşterilerin ya da meslektaşlarının gözüne batan bif iş yaparsa,
bu durum araştırmacının ya da genelde pazar araştırma-sının saygınlığını ya da konumunu
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alçaltır mtf Bu sorunun yanıtı evet olursa, belli bir kuralı ya da yasayı çiğnemese bile, yine de
bura-da bir etik sorun var demektir.
ETİK VE KALİTE SORUNLARININ DIŞ ETMENLERİ
Pazar araştırmasını etkileyen değişikliklerden çoğunun, bazen devlet yasal düzenlemeleri ya da
direktifler mekanizması aracıhğıyla, bazen de örneğin popup engelleyiciler, spam listeleri ve
filtreleri ticaretinde-ki artış gibi diğer iş sektörlerindeki şirketlerin eylemleriyle, dış dün-yadan
geldiğini bilmek önemlidir.
Devlet yönetiminden gelen düzenleme ve direktifler
Son 20 yıldır birçok hükümet (uluslarüstü AB de içinde olmak üzere) genelde pazar
araştırmasını özel olarak da online araştırmaları doğ-rudan etkileyen yasalar çıkarma ve
direktifler yayımlama konusunda hayli aktif hareket etmiştir. Bu yasa ve direktifler arasında
şunları sayabiliriz:
1.

"Aramama" ve "E-posta göndermeme" yasası. Bu kurallar genel-de
telepazarlama ve e-postayla pazarlama yöntemlerine yöneliktir, ancak kimi
zaman pazar araştırması üzerinde de doğrudan etkisi görülmüştür, hatta zaman
zaman yeni kuralların kapsam alanma girmemek için kendisini bir hayli
sınırlamak durumunda kalmıştır.

2.

Uzaktan satış yasaları. Bu kurallar çoğunlukla posta, telefon ve internet
yoluyla yapılabilecek faaliyetlere odaklıdır ve yine pazar araştırması iş kolunun
kendisini pazarlamadan kesin biçimde ayı-racak adımlar atmasını şart koşar.

3.

Çocuk koruma yasaları. Bu tür yasaların bazı formları çocuklarla temas kurma
tarzlarma sınırlama getirir. Örneğin ABD Çocukla-rm Online Gizliliğini
Koruma Yasası. Bazen de çocuklarla temas kurabilecek kişileri sınırlar, örneğin
Birleşik Krallık çocuk araş-tırmalarını (online olanları da içinde) yöneten
moderatörlerden sabıka kaydı istiyor.
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Yaşla ilgili kurallar. Çocuk konusu dışmda, belli ürünlerle ilgili yasa ve direktifler de
vardır. Örneğin İngiltere'de alkol tüketimiyle ilgili olarak görüşme yapabileceğiniz kişiler
için yaş alt sınırı 18 iken, ABD'de bu sınır 21'dir.
5.

Veri koruma ve gizlilik yasaları. Birçok ülkede kişisel verileri ko-ruyan ve bu
bilgilerin kullanımım sımrlayan yasalar vardır. Ör-neğin AB'de kişilerin
kimliğini açığa vuracak bilgileri sınır dışına çıkarmak yasaktır. Pek çok pazarda
şirketlere, eylemlerinden hu-kuksal açıdan sorumlu olacak bir üst düzey yetkili
görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir.

6.

Online erişim yasaları. Dünyanm çeşitli yerlerinde web siteleri-nin engelliler ya
da kısıthların erişimine uygun hale getirilmesini öngören çok sayıda yasa vardır
(bunlarm bir kısmı web araştır-maları için de geçerlidir). Bu tür yasalar genelde
bir katıhmcmın bilgisayarına çerez gönderme ya da hakkında bilgi toplama
öncesi izin almak ve gizliliği kollamak gibi politikalar gerektirir.

7.

Oyun ve kumar. Çeşitli ülkelerde neyin kumar sayılacağı ve ku-mar oyunlarının
nasıl düzenleneceği konusunda farkh kurallar vardır. Teşvik amacıyla 500 dolar
ödül öngören bir internet anketi farkh ülkelerde farklı prosedürlere göre işlem
görür.

8.

İş güvencesi, hak eşitliği ve asgari ücret gibi şeylerin görüşmeci maliyetini
artırdığı ve online anketlerin sağladığı faydanın onları daha çekici hale getirdiği,
böylelikle de dengeyi değiştirerek, bir yöntemi diğerine karşı üstün kıldığı iddia
ediliyor.

Genelde bu yasalar kamuoyu ve baskı gruplarının zorlaması ve zaman zaman patlak veren
skandalların ürünüdür. Özünde değişim yönündeki bu baskı, pek çok durumda internetin
insanlarla teması bu kadar kolay ve ucuz hale getirmesine karşı bir tepkidir.
Pazar araştırmasmm e-posta gibi kimi yöntemlerini dünyanın her-hangi bir noktasmda
yürütmek mümkün olduğundan ötürü, bir ülke ya da bölgenin diğer yerlerden daha kısıtlayıcı
yasalar benimsemesı durumunda, yasal sınırlamaların daha az olduğu ülkelere doğru bır kaçış
olabileceği endişesi oldukça yaygındır.
Özel sektör girişimleri
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Hükümetler internetin kullanıhş biçimini değiştirecek yasalar çıkar-ma olanağma sahipse, özel
sektör (gönüllüler de içinde olmak üzere) de yeni yazıhm araç veya hizmetleriyle durumu
değiştirme olanağma sahiptir. Pazar araştırmacılarıyla ilgili belli başlı noktalar şunlardır:
O

popup bariyeri O

spatn filtresi O

HTMLfiltresi
Spam kaynağt gibi görünmekten kaçınmak
Bir araştırma organizasyonu işini korumak istiyorsa, spam kaynağı damgasmı yemekten
kaçmması şarttır.
IT şirketleri spam akmına esas olarak iki yolla karşı koyarlar. Bi-rincisi örneğin mesajın
içinde belli kahplar arayarak spam'leri tespit eden akıllı e-posta programları üreterek. İkincisi
örneğin virüs ya da takip yazıhmı göndererek DNSBL'lerle (DNSBL kötü niyetli ya-zıhmlar
ve spam'ler içerdiği sanılan alan isimleri listeleridir). Adı bu listeye giren şirketlerin e-posta
göndermesi olanaksız hale gelir, do-layısıyla pazar araştırması davetiyelerinin bir ya da birkaç
DNSBL'ye dahil edilmesine yol açmamasma çok dikkat etmeleri gerekir.
DNSBL'nin karşıtı da beyaz listedir, yani belli prosedürlere imza atmış alan isimlerin listesi.
Her geçen gün daha çok pazar araştır-ma kuruluşu gönderdiği e-postalar ve davetiyelerin
yerine ulaşmasını sağlamak amacıyla beyaz listelere imza koyuyor.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Web sitesi araştırması daha geniş boyutlu piyasa araştırması sürecine şu iki gerekçeyle
ışık tutuyor:
1.Web sitesi araştırmalarında, gerek nitel gerekse nicel araştırma alanlarında kimi gelişkin
konuları da içeren çok geniş çaplı araş-tırma teknikleri çeşitleri kullanılmaktadır.
2.Web sitesi araştırması, piyasa araştırması alanınm dışındaki HCI (insan-bilgisayar arayüzü)
profesyonelleri, kullanılabilirlik uzman-ları, veritabanı şirketleri, web sitesi tasarım ve yönetim
firmaları, web analiz şirketleri ve topluluk geliştirme şirketleri gibi çok sayıdaki şirketle rekabet
halindedir.
Web sitesi araştırması için geniş bir teknikler yelpazesi kullanıl-maktaysa da, belli başlı
yaklaşımlar şunlardır:
O ziyaretçi profilini ve memnuniyet düzeyini ölçen popup an-ketler
O tveb sitesi ziyaretçilerinin bacmini ve alışkanlıklarını sor-gulanıaya yönelik ıveb analizi
O kullanıcıların web sitesine ilişkin algısını sorgulamak ama-cıyla sörfe eşlik etmek
O web sitesini geliştirecek fikirler aramayı amaçlayan odak grupları
O kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve performans değerlendir-mesi için profesyonel gözden
geçirme çahşması
Web sitesi araştırma alanmda çalışan piyasa araştırmacılarınm önündeki en büyiik meydan
okuma belki de trafik yoğunluğu, tıkla-ma ve aradığım bulma oranı gibi ölçülebilir olguların
düzeyini yük-seltmek ve ilgi çekme, yakınlık duygusu ve yandaşlık yaratma gibi konuları
sorgulamaktır.
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Bölüm Soruları
1- Hangisi online raporlamanın avantajlarından değildir?
a- rapor edilen kalem başına düşen maliyeti azaltmıştır
b- başlangıç maliyetleri ile sabit giderleri yükseltmek
c- hız, kalite ve orta vadede maliyet etkinliği kazandırmak
d- kapasite artışı
e- 7 gün 24 saat süren gereksinimlerinden kaynaklanan maliyetleri yükseltme
2- Süreç raporunda aktarılan bilgiler aşağıdakilerden hangisini içermez
a- O ankete katılmaya davet edilenlerin sayısı
b- O uygunluğu kontrol edilmiş, eksik bırakılan ve tamamlanan anketlerin sayısı
c- O anketi uygulayanların görüşleri
d- O zamanlama bilgisi, örneğin bir günde doldurulan anket sayısı
e- O katılımcılarla ilgili bilgi, örneğin tarayıcı, ülke, işletim sis-temi hakkındaki bilgiler
3-

Araştırma

bulguları

kavramındaki

"bulgular"

sözcüğü

hangisini

kapsamaz?

a-

rapor

b-

tablolama,

c-

toplu

veriler

d-

sarmal

tablo

e- ham veri
4- Bulguları sunarken kullanılan paradigmalar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
-

İnteraktif

–

Dinamik

Online

–

Dinamik

a-

Statik

b-

Statik

c-

Statik

–

İnteraktif

–

Dinamit

d-

İstatik

–

İnteraktif

–

Dinamit

–

e- İstatik – Online – Dinamik
5- Hangisi statik formda saklanması gereken ana belgelerden biri değildir?
I.
II.
III.

Önerme
soru formu
Proje
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IV.

Rapor

a- Yalnız I
b- Yalnız II
c- I, II, IV
d- I, III, IV
e- I, II, III, IV

Cevaplar:
1) A
2) C
3) D
4) A
5) E
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