
Herkese Merhaba,

Uzun bir aradan sonra "Yöntem Posta"
"postalanmaya" devam ediyor. Hem de
ilginç bir yıla "Merhaba" diyerek!

Yuvarlak rakamlar, on yıllık ya da yüz
yıllık dönümler insan algısında hep dikkat
çekici olmuş ve insanlık bunlara özel
anlamlar yükleyegelmiştir. Genellikle de
olumlu olarak yüklenen bu anlamlar
aslında umutların, beklentilerin kaynağı
olmuştur bir anlamda. İşte 2020 de ister
istemez böyle anlamlar çağrıştırıyor
insana.

Biz araştırmacı olarak işin biraz bilim
kısmına bakalım. Derneğimiz Türkiye
Araştırmacılar Derneği de 2017 yılında
gerçekleştirdiği 20. Araştırma Zirvesi'nin
anlam ve önemine binaen Oftalmolojide
(gözbilim) kullanılan "Snellen Görme
Keskinliği Testi"ne göre "Mükemmel
Keskinlikte Görüş" anlamına gelen
20/20'yi zirve teması yapmıştı.
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Biz de tüm araştırmacılara geleceği keskin ve mükemmel şekilde
görebilecekleri ve böylelikle araştırmaverenlere yol göstereceği,
"öngörülebilir" bir 2020 diliyoruz.

Söze bilim ile başlamış olsak da yaratıcılık olmadan, yani kültür, sanat
olmadan bilim de olmaz. Her ne kadar Yöntem Posta elektronik ortamda
sizlere ulaşıyor olsa da posta geleneğini kavramsal olarak da olsa yaşatmak
güzel. Postayı, postacıyı ünlü şairimiz Nazım Hikmet "Postacı" adlı şiirinde
ne güzel anlatmış. Uzun bir şiir olsa da bir sayfayı ayırmaya değer ☺:
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POSTACI1

İnsanın, dünyanın, yurdun haberini,
ağacın, kuşun, kurdun haberini,
seher vakitlerinde yahut gecenin ortasında
taşıdım insanlara yüreğimin çantasında,
şairlik ettim bir çeşit postacılık yani.
Çocukken postacı olmak isterdim,
şairlik filân yoluyla değil ama basbaya, sahici postacı.
Renkli kalemlerle çizilirdi bin türlü resim hep aynı postacının, Nâzımın resmi,
Jül Vernin romanlarıyla coğrafya kitaplarına.
İşte, köpeklerin çektiği kızağı sürüyorum buzun üzerinde,
Işıldıyor kuzey şafağı konserve kutularıyla posta paketlerinde.

Bering boğazını geçiyorum.
Yahut işte bozkırda gölgesinde ağır bulutların asker mektubu dağıtıp ayran
içiyorum.
Yahut da büyük şehrin uğultulu asfaltındayım,
çantamda yazıları yalnız müjdelerin yalnız umutların.
Yahut çölde, yıldızların altındayım.
Bir küçük kız ateşler içinde hasta.
Kapı çalınıyor gece yarısı:
-posta!

Küçük kızın gözleri açıldı mavi mavi.
Babası yarın akşam dönüyor hapislikten.
O karda kıyamette bendim bulan o evi, komşu kıza bendim telegrafı getiren.
Çocukken postacı olmak isterdim.
Oysaki, Türkiyemde postacılık zor sanattır.
Telegraflarda envai türlü acı mektuplarda satır satır keder taşır o güzelim
memlekette postacı.

Çocukken postacı olmak isterdim.
Muradıma, Macaristan'da erdim, ellisinde.
Çantamda bahar, Çantamda Tuna'nın pırıltısıyla kuş cıvıltısıyla, taze çimen
kokusuyla dolu mektuplar.
Moskova'ya Budapeşte'den, çocukların çocuklara mektupları.

Çantamda cennet...
Bir zarfın üzeri: "Memet, Nâzım Hikmet'in oğlu, Türkiye" diye yazılı.
Moskova'da mektupları birer birer kendim dağıtırım adreslerine.
Yalnız Memedin mektubunu götüremem yerine.
hattâ yollıyamam.

Nâzım'ın oğlu, haramiler kesmiş yolu, mektubunu vermezler.

Nazım HİKMET

1: Şiirdeki yazım ve gramer bire bir şiirin orijinal halindeki gibidir.
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Göklerdeki Baykuş!

2020 ile birlikte Türkiye Araştırma 
sektöründe 32. yılına adım atan Yöntem

Araştırma bugüne kadarki "gümüş" 
başarılarını bu yıl "altın"a da taşıdı.

Pegasus Hava Yolları için 3 yıldır 
gerçekleştirmekte olduğumuz Misafir 
Memnuniyeti Araştırması ile bu yılki 

Baykuş Ödülleri'nde "Memnun Baykuş" 
dalında Altın Baykuş'u göklere kaldırdık.

Bu başarıda araştırma içgörülerimizi başarılı stratejilerle aksiyona
dönüştüren Pegasus ekibini ve Yöntem'in başarısında imzası olan ekip
üyelerimiz Sevim Aktulga, Banu Tınıç, İpek Burma, Levent Tokcan ve
Şükrü Ordulu'yu kutluyoruz.
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Şekil 1

Türkiye'de Sektörlerin Toplumsal Sorumluluk Karnesi Çıktı!

Yöntem olarak 1998 yılından beri stratejik işbirliği yaptığımız iş
ortağımız GlobeScan'in yönetiminde tüm dünyada 30 yıldır
gerçekleştirilen sürdürülebilirlik araştırması GlobeScan Radar'ın 2019
sonuçları belli oldu:

Türkiye'de n=1.000 kişi ile Online Kendi Kendine Doldurma (CAWI)
tekniği ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre Medya
sektörünün itibar sorunu dikkat çekiyor. İtibar sorunu olan sektörlerde
medyayı İlaç ve Gıda sektörleri izliyor.

Buna karşılık Telekom ve Otomotiv sektörlerinin ise 2019'da "itibar
şampiyonları" olduğu görülüyor:

Büyüdük!

Eski Yöntem'li arkadaşımız Nazlı Gökyokuş 2019'da yuvaya dönerken
onunla birlikte Dilbeste Gülcan ve Saliha Umuç da aramıza katıldı ☺
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WAPOR Konferansı'nda "İyi Kamuoyu Araştırması"nı Tartıştık

Genel Müdürümüz Mehmet Aktulga ve Araştırma Direktörümüz Banu Tınıç
Mayıs'ta "World Association for Public Opinion Research"ün (WAPOR)
Toronto'daki yıllık konferansına katıldılar. Mehmet Aktulga'nın aynı
zamanda konuşmacı olarak davetli olduğu konferansta "iyi kamuoyu
araştırması"nın nasıl olması gerektiğini ve önündeki engelleri tartıştık ve bu
konuda dünya çapında mesleki bir inisiyatif başlattık.

Yöntem'in 1998 yılından beri stratejik işbirliği yaptığı GlobeScan'in
kurucularından, WAPOR Yönetim Kurulu üyesi Doug Miller'ın yönettiği
yuvarlak masa toplantısında Mehmet Aktulga, Türkiye'de "İyi Kamuoyu
Araştırması"nın önündeki engelleri, araştırmaverenler, araştırmacılar,
anketörler ve görüşülen kişiler bağlamında dört başlık altında
değerlendirerek örnekler verdikten sonra araştırmacının öncelikle kendi
"varoluş nedeni"ni tanımlaması gerektiğini vurguladı.

Son olarak Doug Miller da bunun uzun soluklu bir tartışma olacağının altını
çizerek herkesi uzun sürecek bu tartışmaya katılmaya davet etti. Doug
Miller'ın kapanış sözü tartışmaya damgasını vurdu:

"Democracy needs our profession."
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2019'da Başka Neler Yaptık?

TÜAD Akademi kapsamında "Araştırmada 
Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri" Eğitimi Verdik

"İş Yaşamında 
Profesyonellik" 
Sertifikalarımızı 
AKGEM'den aldık
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Yalnızca Çalışmadık, Eğlendik de!

Kıbrıs'ta Çocuklarla Yaptığımız
Araştırmamızı Tamamladıktan Sonra…

Veri toplama 
paydaşlarımızla 

behçemizdeki
öğle rakısında 
biraz sektörü, 

biraz hayatı 
konuştuk.

Tabii ki 
Mehmed

Kemal'i anarak…

Şarap…
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Yaptığımız Araştırmalarla Çok "Basına Düştük" ☺

Dyson için yaptığımız "İç Mekan Hava Kalitesi Farkındalık Araştırması" ve
Möller's için pediatristlerle gerçekleştirdiğimiz "Möller's Balık Yağı
Araştırması" ulusal basında ve televizyonda çok ses getirdi:

Yöntem Araştırma
5. Gazeteciler Sitesi No:30 34335 Levent - İstanbul 

Tel/Faks: +90 212 278 12 19 / +90 212 269 87 07

info@yontemresearch.com

www.yontemresearch.com

Veeeee Güzel, Mutlu ve Umutlu bir 2020 Diliyoruz!!! ☺

Kültür / Sanat

Bundan böyle Yöntem Posta'nın kültür sanat bölümünü ekip arkadaşımız
İpek Burma yönetecek. Bu postamız oldukça "kalabalık" olduğundan bu
seferlik kültür sanat bölümümüzü ayrı bir ek olarak sizlerle paylaşıyoruz.
İpek Burma'nın birbirinden ilginç tiyatro ve film önerileri var! Keyifle
okumanızı umuyoruz ☺

mailto:info@yontemresearch.com
http://www.yontemresearch.com/
http://www.twitter.com/yontem88
https://www.facebook.com/yontemresearch
http://www.linkedin.com/company/yontem-research
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/dyson-ic-mekan-hava-kalitesi-farkindalik-arastirmasi-sonuclarini-paylasti-41338545
http://www.hurriyet.com.tr/kesfet/balik-yagi-ile-ilgili-merak-edilen-her-sey-41353339
https://www.instagram.com/yontemresearch/?hl=tr

