
Sonbahar Postası 

Yılın iki mevsimini geride bırakıp sonbahara girdik. Ülke gündemi sıcaklığını 
korurken sonbahar serinliği yüzleri okşamaya başladı. 

Yöntem Araştırma olarak 2014 yazını 
Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB) ve ISO 
20252 sertifikasyon süreci ile geçirdik. Bu 
vesile ile belgemizi sizlerle paylaşmanın 
gururunu yaşıyoruz. Araştırma sektörü ise 
bu yıl ikincisi verilen Baykuş Ödülleri’nin 
heyecanı ile sonbahara giriş yaptı. Ödül alan 
tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz. 

Türkiye’ye baktığımızda ise 2014 Mart’ında yerel seçimlerle başlayan seçim 
maratonu Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve oy oranlarını doğru 
tahmin etme yarışı ile devam etti. 
 
Sektörümüzde tartışmalara yol açan kamuoyu araştırmaları gerek 
örneklemesinde dikkat edilmesi gereken noktaları ve bu anlamda tüketici 
pazar araştırmalarından çok daha hassas olan niteliği ile gerekse de kısa 
süre içinde ani değişimler gösterebilen çalkantılı ülke gündeminin olumsuz 
etkileri ile kritik araştırmalardır. 
 
Bu nedenle Yöntem Araştırma olarak geçmişteki kamuoyu araştırması 
başarılarımıza rağmen oy oranlarını doğru bilme yarışına girmekten çok 
gerçekleşen tercihlerin arka planlarını, sosyal, psikolojik ve demografik 
temellerini araştırmaktan daha çok heyecan duyuyor ve daha doğru 
buluyoruz. 

çiçekli badem ağaçlarını unut. 
değmez, 
bu bahiste 
geri gelmesi mümkün olmayan hatırlanmamalı. 
ıslak saçlarını güneşte kurut 
olgun meyvelerin baygınlığıyla parıldasın 
nemli, ağır kızıltılar… 
sevgilim, sevgilim, 
mevsim 
sonbahar… 

Nazım Hikmet RAN 
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Bu heyecan ile Eylül Omnibusumuz’da* seçmenlerin Cumhurbaşkanı 
adaylarına oy verme nedenlerini inceledik. Araştırma sonuçları adayların 
tercih edilmesinde çok farklı nedenlerin etkili olduğunu, buna göre 
Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın ağırlıklı olarak “Başarılı” 
bulunduğu için tercih edilirken, “çatı aday” Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 
seçmenlerin siyasi tercihlerinin örtüşmesi, Selahattin Demirtaş’ın ise “Barış, 
demokrasi, adalet” getirmesi umuduyla tercih edildiğini gösteriyor**: 

*  15+ yaş Türkiye kent nüfusunu temsil eden n=1.007 kişi ile 12 ilde gerçekleştirilmiştir. 

** Grafikler soyadı sırası ile verilmiştir ve cevap yok çıkarılmıştır. 

Başarılı, çalışkan

Sevdiğim, yakın hissettiğim için

Siyasi tercihlerim örtüştüğü için

Halkın yanında

Dürüst, güvenilir

Barış, demokrasi, adalet için
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Siyasi tercihlerim örtüştüğü için

Lider

Alternatif göremediğim için

Kendimi yakın hissettiğim için

Dürüst, güvenilir

Başarılı, çalışkan
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Farklılık istediğim için

Çatı aday olduğu için

Dürüst, güvenilir

Kendimi yakın hissettiğim için

Rakip adayın kazanmaması için

Siyasi tercihlerim örtüştüğü için
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Selahattin Demirtaş 

Recep Tayyip Erdoğan 

Ekmeleddin İhsanoğlu 



Yöntem Araştırma 

Bundan böyle Yöntem Postaları’nda mümkün olduğunca müzik, edebiyat, 
sinema gibi kültür ve sanat alanında ilgimizi çeken konuları da paylaşmaya 
çalışacağız. 

2012 yılında film çekerken geçirdiği bir trafik 
kazası sonrasında yaşama veda eden ünlü 
Yunan yönetmen Theodoros Angelopoulos’un 
filmlerinin unutulmaz müziklerini besteleyen 
Eleni Karaindrou, Angelopoulos’un ölümünden 
sonra ilk kez yeni besteleri ile bir albüm 
çıkardı. 2014 başında ECM’den çıkan “Medea” 
adlı bu albümü zengin enstrüman yelpazesinden yayılan Yunan ve Akdeniz 
renkleri ile bezeli tınıları ve Euripides’in şiirleri üzerine kurulu koral 
yapısıyla yalnızca hayranlarının değil tüm müzikseverlerin kaçırmaması 
gereken bir albüm, bir çağdaş mitoloji... 

Sakıp Sabancı Müzesi 
Joan Miro 
“Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar” sergisi 
23 Eylül 2014 -  1 Şubat 2015 

24. Akbank Caz Festivali 
23 Ekim - 2 Kasım 2014 

filmekimi 
11-17 Ekim 2014, İstanbul 

bir sonraki postamıza kadar hoş kalın... 

Bunları da kaçırmayın: 

Çalışma arkadaşımız Beliz Erol’un  
objektifinden Miro 
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5. Gazeteciler Sitesi No:30  34335 Levent - İstanbul  

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

E-posta: info@yontemresearch.com  

URL: www.yontemresearch.com 
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